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Csatlakoztatás TV-hez
 Kivéve F8909S,F6909S,F8509S modellek 

 F8909S,F6909S,F8509S modellek esetén 

 " A modelltől függően a hátsó panel eltérő lehet. További részletek a készülék használati 
útmutatójában.

 " A készülék az RF kábelen keresztül csak TV-jeleket továbbít. A kimenő jel megtekintéséhez 
csatlakoztatnia kell HDMI kábelt a készülékhez.

 " Ha a megjelenítőhöz HDMI-DVI kábellel csatlakozik, akkor csatlakoztatnia kell a Digital Audio Out 
kimeneteket is az audió rendszerhez a hang hallgatásához.

 " A TV-től függően egyes HDMI kimeneti felbontások nem működnek. További információ a TV 
használati útmutatójában található.

 " Amikor először csatlakoztatja a készüléket HDMI-kábellel a TV-hez, a HDMI kimenet felbontása 
automatikusan a TV által támogatott legnagyobb felbontásra áll be.

 " A túl hosszú HDMI-kábel képzajt okozhat. Ha ez történik, állítsa a HDMI mély színek beállítást Ki 
értékre a menüben.

 " Ha a készülék a TV-hez HDMI 720p, 1080i vagy 1080p kimeneti módban csatlakozik, akkor 
nagysebességű (2-es kategóriájú) HDMI kábelt kell használni.

Csatlakoztatás
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 " A HDMI tiszta digitális jelet ad a TV-nek. Ha a TV nem támogatja a HDCP-t (nagy sávszélességű 
digitális tartalomvédelem), a kép helyett zaj jelenik meg a képernyőn.

 " Ne csatlakoztassa a tápkábelt, amíg minden más kábelt nem csatlakoztatott. Ha módosítja a 
csatlakozásokat, kapcsolja ki a készülékeket a kezdés előtt.

 " Ha 2 RF kábellel csatlakoztat ugyanattól a műholdvevőtől, akkor különböző csatornákat nézhet 
és vehet fel.  F8909S, F8509S modellek esetén 

 " Ha csak egy RF kábellel csatlakozik, akkor rögzítés közben nem nézhet második 
csatornát.  F8909S, F8509S modellek esetén 



8

Csatlakoztatás Audió rendszer-
hez

1. módszer: Csatlakoztatás HDMI-
kompatibilis AV erősítőhöz

2. módszer: Csatlakoztatás AV erősítőhöz 
optikai bemenettel 

 " A csatlakozások létrehozása után nyomja meg a csatlakoztatott audió rendszer és TV 
bemenetválasztóját, amíg a készülék videójele megjelenik a TV-n és a hangot az audió rendszeren 
keresztül hallja.

 " Ne csatlakoztassa a tápkábelt, amíg minden más kábelt nem csatlakoztatott. Ha módosítja a 
csatlakozásokat, kapcsolja ki a készülékeket a kezdés előtt.



8 9

Csatlakoztatás hálózati útválasz-
tóhoz
A készülék hálózati útválasztóhoz is csatlakoztatható az alábbi módszerek egyikével.

Vezetékes hálózat

 " Előfordulhat, hogy a Samsung szoftverfrissítési szerveréhez nem kap Internet-hozzáférést a 
routertől vagy az internetszolgáltató szabályzatától függően. További információkért forduljon 
az internetszolgáltatóhoz.

 " DSL felhasználók használjanak routert a kapcsolathoz.

 " Az AllShare funkció használatához a PC-vel a PC-t a készülékkel azonos hálózatba kell kapcsolni.
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Vezeték nélküli hálózat  BD-F8 sorozat 

 " Ha a vezeték nélküli útválasztó támogatja a DHCP-t, a készülék DHCP vagy statikus IP-címet is 
használhat a vezeték nélküli hálózathoz való csatlakozáshoz.

 " Állítsa a vezeték nélküli útválasztót infrastruktúra módba. Az ad-hoc mód nem használható.

 " A készülék csak a következő vezeték nélküli biztonsági kulcs protokollokat támogatja: WEP 
(OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)

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

 " Ha a Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n módot választja, és a titkosítás típusa WEP, 
TKIP vagy TKIP-AES (WPS2Mixed) az útválasztó számára, a készülék nem fogja támogatni a 
csatlakozást az új Wi-Fi tanúsítási specifikációk szerint.

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

 " A vezeték nélküli LAN hálózat felépítéséből adódóan interferenciát okozhat a felhasználási 
körülményektől függően (útválasztó teljesítmény, távolság, akadályok, egyéb rádiós eszközök 
interferenciája stb.).

 " Az AllShare funkció használatához a PC-vel a PC-t a készülékkel azonos hálózatba kell kapcsolni.



11

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

3D beállítások
Beállítható, hogy a 3D tartalommal rendelkező Blu-ray lemezeket 3D módban játssza-e le a 
készülék.

 ● Ha 3D módban belép a Főmenübe vagy az Apps képernyőre, automatikusan átkapcsol 2D-
be.

3D Blu-ray lejátszási mód  Próbálja ki 

3D Blu-ray lemezek lejátszása 3D vagy 2D képpel.

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

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

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

 " Bizonyos 3D lemezeknél a 3D lejátszás megállításához egyszer meg kell nyomnia a ' gombot. A 
film lejátszása megáll, és a 3D mód kikapcsol. 3D videó lejátszása közben a 3D opcióválasztást a 
' gomb egyszeri megnyomásával módosíthatja. Megjelenik a Blu-ray menü. Nyomja meg újra a ' 
gombot, és válassza ki a 3D beállításokat a Blu-ray menüből.

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

Beállítások
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Képernyő mérete  Próbálja ki 

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

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

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

 " Használjon nagysebességű HDMI kábelt a 3D jelek továbbításához.

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

 " A 3D effektus nem minden 3D eszköz esetén működik megfelelően.

 " A "Blu-ray 3D" és a "Blu-ray 3D" emblémák a Blu-ray Disc Association védjegyei.
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TV képaránya  Próbálja ki 

A készülék kimenetének igazítása a TV képernyő méretéhez.

 ● 16:9 eredeti : A készülék 16:9 TV képernyőhöz való csatlakoztatása esetén. A tartalmakat 
az eredeti képaránnyal jeleníti meg. 4:3 arányú felvételeknél bal és jobb oldalon fekete 
sáv lesz látható.

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

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

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

 " A lemeztípustól függően egyes képarányok nem elérhetők.

 " Ha a TV képernyőtől eltérő képarányt és beállítást választ, a kép torzulhat.

 " A 16:9 Eredeti kiválasztásakor a TV-n a 4:3 Pillarbox formátum lehet látható (fekete sáv a kép két 
oldalán).

BD Wise (csak Samsung termékek 
esetén)  Próbálja ki 

Ha a BD Wise-kompatibilis Samsung készüléket és egy Samsung TV-t HDMI-vel csatlakoztatja, 
és a BD Wise be van kapcsolva a készüléken és a TV-n is, akkor a készülék a Blu-ray/DVD 
lemez videófelbontását és képfrissítési sebességét fogja használni.

 ● Ki : A kimeneti felbontás a korábban a Felbontás menüben beállított felbontás lesz, a 
lemez felbontásától függetlenül. Lásd a Felbontást alább.

 ● Be : A készülék a Blu-ray/DVD lemez videófelbontását és képfrissítési sebességét fogja 
használni.
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 " Ha a BD Wise be van kapcsolva, a Felbontás beállítása automatikusan a BD Wise lesz, és a BD Wise 
jelenik meg a Felbontás menüpontban. 

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

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

Felbontás  Próbálja ki 

A HDMI videójel kimeneti felbontását állítja be.

A szám a képkockánkénti videósorok számát adja meg. Az i és a p betűk a váltottsoros, illetve 
a progesszív letapogatást jelentik. A több sor nagyobb felbontást jelent.

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

 ● Auto. : A kimeneti felbontást automatikusan a TV maximális felbontására állítja.

 ● 1080p : 1080 soros progresszív videó megjelenítése.

 ● 1080i : 1080 soros váltottsoros videó megjelenítése.

 ● 720p : 720 soros progresszív videó megjelenítése.

 ● 576p/480p : 576/480 soros progresszív videó megjelenítése.
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Felbontás a kimeneti mód szerint
 ● Blu-ray lemezek/E-tartalmak/Digitális tartalmak/DTV/DVD lejátszása.

Felbontás Blu-ray lemez E-tartalmak/digitális 
tartalmak/DTV DVD

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

Auto TV max. bemeneti 
felbontása

TV max. bemeneti 
felbontása

TV max. bemeneti 
felbontása

1080p 1080p 1080p 1080p
1080i 1080i 1080i 1080i
720p 720p 720p 720p

576p/480p 576p/480p 576p/480p 576p/480p

 " Ha a képernyő sötét marad a felbontás módosítása után, vegye ki a lemezeket, majd nyomja le 
és tartsa lenyomva a ' gombot a készülék tetején 5 másodpercig a főképernyőn. A beállítások 
visszaállnak gyári alapértékre.

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

 " A Blu-ray lemeznek rendelkeznie kell a 24 képkockás funkcióval a Movie Frame (24fps) mód 
használatához.
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DTV intell. felbontás  Próbálja ki 

A funkcióval automatikusan optimális felbontás állítható be a digitális műsorjelekhez.

 ● Auto. : A képernyő felbontása automatikusan az optimális felbontásra áll be a digitális 
műsorjelekhez.

 ● Ki : DTV Intelligens felbontás kikapcsolása.

 " Ha a funkció Auto. beállításánál csatornát vált a TV-n, a következő csatorna megjelenítési ideje 
hosszabb lehet, mint Ki beállítás mellett.

 " A DTV intelligens felbontás funkció csak akkor használható, ha a felbontás beállítása Auto..

Filmkocka (24fps)  Próbálja ki 

Ha a Movie Frame (24fps) funkciót Auto értékre állítja, akkor a készülék HDMI kimenete 24 
képkocka/másodperces lesz, és ezzel jobb képminőség érhető el. A Movie Frame (24fps) 
funkció csak az ezt támogató TV-ken használható. A Movie Frame opció csak akkor 
választható ki, ha a készülék 1080p kimeneti felbontásban van.

 ● Auto. : A Movie Frame (24fps) funkciók használhatók.

 ● Ki : A Movie Frame (24fps) funkciók nem használhatók.
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Smart Hub képernyőmérete  Próbálja ki 

A Smart Hub képernyő optimális méretének beállítása.

 " Ha a TV képernyőn megjelenített E-útmutató nem teljes vagy részben rejtett, állítsa a Smart Hub 
képernyőmérete beállítást 1. méret értékre.

HDMI-színformátum  Próbálja ki 

A HDMI kimenet színformátumának beállítása a csatlakoztatott eszköztől függően.

 ● Auto. : A csatlakoztatott megjelenítő eszköz optimális formátumának automatikus 
beállítása.

 ● YCbCr(4:4:4) : Akkor ajánlott, ha YCbCr (4:4:4) formátumot támogató megjelenítőt 
csatlakoztatott, mert a legtöbb film ebben a formátumban van.

 ● RGB (szabványos) : Akkor ajánlott, ha YCbCr formátumot nem támogató megjelenítőt 
csatlakoztatott. RGB színek normál tartománya esetén csatlakoztassa.

 ● RGB (bővített) : RGB színek bővített tartománya esetén csatlakoztassa. Általános 
használatra nem ajánlott, mert növeli a kontrasztot a fekete és a fehér között.
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HDMI mély színek  Próbálja ki 

A videókimenet a HDMI OUT aljzaton Deep Colour lesz. A Mély színek beállítás pontosabb 
színvisszaadást és nagyobb színmélységet eredményez.

 ● Auto. : A HDMI Mély színek funkciót támogató TV-re jutó jel Mély színek formátumú lesz.

 ● Ki : A képjel nem tartalmaz Mély színeket.

Progresszív mód  Próbálja ki 

A képminőség javítása DVD-k lejátszásakor.

 ● Auto. : A készülék automatikusan beállítja a legjobb képminőséget a megtekintett DVD-
hez.

 ● Videó : A legjobb képet adja koncert vagy TV műsoros DVD-k esetén.

Hang

Digitális kimenet  Próbálja ki 

A készülék digitális kimenetének illesztése a csatlakoztatott AV erősítőhöz: 

 ● PCM : HDMI kompatibilis AV erősítő csatlakoztatásakor.

 ● Bitfolyam (feldolgozatlan) : Dolby TrueHD és DTS-HD Master Audio dekódolásra is képes 
HDMI kompatibilis AV erősítő csatlakoztatásakor.



18 19

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

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

 " A helyes Digitális kimenetet válassza ki, mert ellenkező esetben nem lesz hang hallgató, vagy zaj 
keletkezik.

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

 " A normál DVD-k nem tartalmaznak BONUSVIEW audiót és navigációs hangeffektusokat.
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Digitális kimenet kiválasztása

Beállítás PCM Bitfolyam 
(feldolgozatlan)

Bitfolyam 
(DTS 

újrakódolt)

Bitfolyam 
(Dolby D 

újrakódolt)

Csatlakoztatás
HDMI-

kompatibilis 
AV erősítő

Optikai
HDMI-

kompatibilis 
AV erősítő

Optikai

HDMI-
kompatibilis 
AV erősítő 

vagy optikai

HDMI-
kompatibilis 
AV erősítő 

vagy optikai

PCM PCM 7.1 
csatornáig PCM 2ch PCM PCM 2ch Újrakódolt 

DTS

Újrakódolt 
Dolby 

Digital *

Dolby 
Digital

PCM 7.1 
csatornáig PCM 2ch Dolby 

Digital
Dolby 
Digital

Újrakódolt 
DTS

Újrakódolt 
Dolby 

Digital *

Dolby 
Digital Plus

PCM 7.1 
csatornáig PCM 2ch Dolby 

Digital Plus
Dolby 
Digital

Újrakódolt 
DTS

Újrakódolt 
Dolby 

Digital *
Audió 

jelfolyam 
Blu-ray 

lemezen

Dolby 
TrueHD

PCM 7.1 
csatornáig PCM 2ch Dolby 

TrueHD
Dolby 
Digital

Újrakódolt 
DTS

Újrakódolt 
Dolby 

Digital *

DTS PCM 6.1 
csatornáig PCM 2ch DTS DTS Újrakódolt 

DTS

Újrakódolt 
Dolby 

Digital *
DTS-

HD High 
Resolution 

Audio

PCM 7.1 
csatornáig PCM 2ch

DTS-
HD High 

Resolution 
Audio

DTS Újrakódolt 
DTS

Újrakódolt 
Dolby 

Digital *

DTS-HD 
Master 
Audio

PCM 7.1 
csatornáig PCM 2ch

DTS-HD 
Master 
Audio

DTS Újrakódolt 
DTS

Újrakódolt 
Dolby 

Digital *
PCM PCM 2ch PCM 2ch PCM 2ch PCM 2ch PCM 2ch PCM 2ch

Audió 
jelfolyam 

DVD-n

Dolby 
Digital

PCM 5.1 
csatornáig PCM 2ch Dolby 

Digital
Dolby 
Digital

Dolby 
Digital

Dolby 
Digital

DTS PCM 6.1 
csatornáig PCM 2ch DTS DTS DTS DTS
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Beállítás PCM Bitfolyam 
(feldolgozatlan)

Bitfolyam 
(DTS 

újrakódolt)

Bitfolyam 
(Dolby D 

újrakódolt)

Csatlakoztatás
HDMI-

kompatibilis 
AV erősítő

Optikai
HDMI-

kompatibilis 
AV erősítő

Optikai

HDMI-
kompatibilis 
AV erősítő 

vagy optikai

HDMI-
kompatibilis 
AV erősítő 

vagy optikai

Dolby 
Digital 

PCM 5.1 
csatornáig PCM 2ch Dolby 

Digital 
Dolby 
Digital

Újrakódolt 
DTS

Újrakódolt 
Dolby 
Digital

Audió 
műsorjelfolyam

Dolby 
Digital Plus

PCM 5.1 
csatornáig PCM 2ch

Dolby 
Digital 
Plus**

Dolby 
Digital

Újrakódolt 
DTS

Újrakódolt 
Dolby 
Digital

MPEG1 
Layer 2 PCM 2ch PCM 2ch PCM 2ch PCM 2ch PCM 2ch PCM 2ch

HE-AAC PCM 5.1 
csatornáig PCM 2ch

Újrakódolt 
Dolby 

Digital***

Újrakódolt 
Dolby 

Digital***

Újrakódolt 
DTS***

Újrakódolt 
Dolby 

Digital***

Definíció 
Blu-ray 

lemezhez
Bármelyik

Dekódolja a fő műsor 
audióját és BONUSVIEW 

audió jelfolyamát 
PCM audióra és 

hozzáadja a navigációs 
hangeffektusokat.

Csak a fő műsor 
audiófolyamát biztosítja 
az AV erősítő számára 

az audió bitfolyam 
dekódolásához. 

BONUSVIEW audió 
és navigációs 

hangeffektusok nem 
hallhatók.

Dekódolja a fő 
műsor audióját 
és BONUSVIEW 

audió jelfolyamát 
PCM audióra 
és hozzáadja 
a navigációs 

hangeffektusokat, 
majd újrakódolja 

a PCM audiót DTS 
bitfolyammá.

Dekódolja a fő 
műsor audióját 
és BONUSVIEW 

audió jelfolyamát 
PCM audióra 
és hozzáadja 
a navigációs 

hangeffektusokat, 
majd újrakódolja 

a PCM audiót 
Dolby Digital 
bitfolyammá.

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

** Ha az Hangjellemzők beállítása Be, az audió kimenet Dolby Digital-ra vált, még akkor is, ha 
az eredeti műsorfolyam Dolby Digital Plus.

*** Ha az Hangjellemzők beállítása Be és a mintavételi frekvencia 48kHz vagy kevesebb, a 
hangkimenet PCM lesz még a Bitstream kiválasztása esetén is.
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PCM-alulmintavételezés  Próbálja ki 

Az alulmintavételezés funkció be- illetve kikapcsolása.

 ● Ki : Ha a csatlakoztatott AV erősítő 96kHz kompatibilis.

 ● Be : Ha a csatlakoztatott AV erősítő nem 96kHz kompatibilis. A 96kHz-es jeleket a készülék 
lekonvertálja 48kHz-re.

 " Egyes lemezek akkor is lekonvertált audiót eredményeznek az optikai digitális kimeneten, ha a 
PCM-alulmintavételezés beállítása Ki.

 " Ha a TV nem kompatibilis a többcsatornás formátumokkal (Dolby Digital, DTS), a készülék PCM 2 
csatornás lekonvertált audiót adhat, még a Bitfolyam (feldolgozatlan/újrakódolt DTS/újrakódolt 
Dolby D) digitális kimenet beállítása esetén is.

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

Dinamikus tartomány szabályozása  Próbálja ki 

A Dinamikus tartomány szabályozása Dolby Digital, Dolby Digital Plus és Dolby TrueHD 
esetén.

 ● Auto. : A Dinamikus tartomány szabályozása automatikus lesz, a Dolby TrueHD hangsáv 
információi alapján. Ez a beállítás egyezik a Dolby Digital és Dolby Digital Plus "Be" 
beállításával.

 ● Ki : Eredeti hang a Dinamikus tartomány tömörítése nélkül.

 ● Be : A Dinamikus tartományt tömöríti az alacsony frekvenciák erősítésével és a túl hangos 
részek halkításával.
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Lekeverés mód  Próbálja ki 

A Lekeverési mód a sztereó kimenethez használható.

 ● Normál sztereó : Többcsatornás audió lekeverése kétcsatornás audióra. Olyan készülék 
csatlakoztatásakor, amely nem támogatja a virtuális térhatású hangok, pl. Dolby Pro 
Logic használatát.

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

DTS Neo:6 mód  Próbálja ki 

Többcsatornás hang HDMI kimeneten keresztül 2 csatornás audió jelforrás esetén is.

 ● Ki : 2 csatornás audiójel az első hangszórókból.

 ● Mozi : 2 csatornás film audió több csatornán keresztül.

 ● Zene : 2 csatornás zene több csatornán keresztül.

 " Ha HDMI kompatibilis AV erősítőt használ, az opció elérhető lesz, ha a Digitális kimenetet PCM-re 
állítja.

Hang szinkr.  Próbálja ki 

Előfordulhat, hogy a videójel késik az audiójelhez képest, ha a készüléket digitális TV-hez 
csatlakoztatja. Ilyenkor állítson be audió késleltetést a videójelhez képest.

 ● Az audió késleltetési ideje 0 msec és 250 msec között állítható be. Állítsa be az optimális 
értéket.

 " A beállított késleltetési idő nem feltétlenül lesz pontos a lejátszott tartalomtól függően.
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Csatlakozt. eszkőz  Próbálja ki 

Válasszon ki egy tetszőleges csatlakoztatott készüléket a hang hallgatásához a TV-n. A DTV 
Program hangerejét a berendezéshez képest állítja be.

 ● AV-vevő egység : Válassza ezt, ha általános AV erősítőt / házimozi rendszert vagy 
televíziót használ a hang hallgatásához. 

 ● AV-vevő egys. (kiegy. mód) : Válassza ezt, ha az alábbiak egyike vonatkozik Önre. 

 – THX-tanúsított AV erősítőt / házimozi rendszert használ. 

 – Ha a "Digitális kimenet" beállítása "Bitfolyam", és ha a Dolby Audio sokkal hangosabb, 
mint az MPEG1 Layer2 Audio a DTV Program nézése közben, válassza ezt, még 
akkor is, ha az AV erősítő nem THX-tanúsított.

 ● Sztereó eszkőz : Akkor válassza, ha olyan Sztereó erősítőt vagy Rögzítő eszközt használ, 
amely támogatja az Optikai Digitális Audió bemenetet PCM formátumban.

 " Azon felhasználóknak, akiknél a TV az egyetlen hangkiadó eszköz: 1) Ha a TV nem támogatja a 
Dolby Digital bitfolyam-bemenetet HDMI-n keresztül, nincs szükség külön beállításra. 2) Ha a TV 
támogatja a Dolby Digital bitfolyam-bemenetet HDMI-n keresztül, állítsa a "Csatlakozt. eszkőz" 
beállítást "Sztereó eszkőz"-re.

 " Ha a nézett DTV Program EBU R128 szerint készül, az átlagos hangerő az MPEG1 Layer2 Audio, 
Dolby Digital Audio, Dolby Digital Plus Audio, HE-AAC audió között csökkenthető. Ha a DTV 
Program nem EBU R128 kompatibilis, akkor is lehet némi hangerő-különbség a TV műsorok 
hangereje között.

 " Az AV erősítők / házimozi rendszerek jelentős része dekódolja a Dolby Digital / Dolby Digital Plus 
jeleket +4dB OFFSET-tel a PCM bemenet hasonló kódolási szintjéhez képest. Ebbe beletartoznak 
a THX-tanúsított és nem THX-tanúsított termékek is. Ha az "AV-vevő egys. (kiegy. mód)" módot 
választja, az ilyen készülék által dekódolt Dolby Digital / Dolby Digital Plus audió és a jelen készülék 
által dekódolt MPEG1 Layer2 Audio átlagos hangereje hasonló lesz.
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Adás
A TV csatornákhoz beállítható ország és auto hangolás is.

Automatikus hangolás  Próbálja ki 

Megkeresi a csatornákat és tárolja őket a készülék memóriájában.

Automatikus hangolás
Automatikus hangolás konfigurálása a csatornák megkeresésére és tárolására.

Kábeles keresési opciók  Kivéve F8900A, F8500A, F8909S, F8509S, F6909S modellek 

Keresési opciók beállítása, például frekvencia és szimbólum sebesség kábeles hálózathoz.

Antenna  Próbálja ki   Kivéve F8900A, F8500A modellek 

A megfelelő típusú antenna kiválasztása digitális műsorokhoz.

Mielőtt a készülék elkezdi beprogramozni a csatornákat, meg kell adnia a jelforrást, amely a 
készülékhez csatlakoztatva van.

Csatornalista  Próbálja ki 

Tárolt csatornák megtekintése.

A TV csatornák többféle módon jeleníthetők meg.
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Műsorújság  Próbálja ki 

Műsorinformációk az egyes csatornákhoz.

Ütemezéskezelő  Próbálja ki 

Ütemezett megtekintés vagy felvétel kezelése.

Csatorna szerkesztése
A csatorna funkcióinak szerkesztése.

Kedv. szerk.
A kedvenc csatornák listájának létrehozása és szerkesztése.

Csatornabeállítások

Ország (terület)  Próbálja ki 

Válassza ki az országot, hogy a TV automatikusan behangolhassa a műsoros csatornákat.

 " Jelszó : Írja be a 4 jegyű jelszót a számgombokkal. 1) Franciaország, Olaszország : A jelszó nem 
állítható "0000"-ra. Válasszon másik számot. 2) Egyéb : Az alapértelmezett jelszó a 0000.

 " A Channel Ordering (Csatornasorrend) menü megjelenik, ha az ország Italy (Olaszország).
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Kézi hangolás  Próbálja ki 

Csatorna manuális keresése és tárolása a memóriában.

A keresés befejezése után a csatornalista frissül.

Csatorna lista átvitele  Próbálja ki 

Ezzel a funkcióval a csatonatérkép importálható vagy exportálható.

A funkció használatához csatlakoztatnia kell egy USB adathordozót.

 ● Importálás USB-eszkőzről : Csatornalista importálása USB-ről.

 ● Exportálás USB-eszkőzre : Csatornalista exportálása USB-re.

 " Ha az ország beállítása Hollandia, az Antenna jelforrás pedig kábel, ez a menü nem jelenik meg.

CAM-szolgáltató profiljának 
eltávolítása  Kivéve F8900A, F8500A modellek 

Ebben a menüben törölhetők a CAM operátor profilok.

Műholdrendszer  F8909S, F8509S, F6909S modellek esetén 

Beállítások konfigurálása műholdas berendezésekhez.

 ● Műholdválasztás : Válasszon ki egy vagy több műholdat a készülékhez.

 ● A vevőfej áramellátása : LNB tápfeszültség engedélyezése a vevőegységből.

 ● A vevőfej beállítása : Paraméterek konfigurálása műholdas berendezésekhez.

 ● SatCR/Unicable beáll. : Egykábeles telepítés konfigurálása.

 " A menü funkció nem minden országban elérhető.

 ● A pozicioner beállításai : Az antenna pozicionáló beállításainak konfigurálása.

 ● Visszaállítás : Összes beállítás visszaállítása alapértékre.
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Feliratok  Próbálja ki 

Felirat opciók konfigurálása.

Feliratok elsődleges nyelve  Próbálja ki 

Válassza ki az elsődleges feliratnyelvet.

Feliratok másodlagos nyelve  Próbálja ki 

Válassza ki a másodlagos feliratnyelvet.

Szinkronhangnyelv
Válassza ki az Audio nyelv típusát.

Hang elsődleges nyelve
Válassza ki az elsődleges audió nyelvet.

Hang másodlagos nyelve
Válassza ki a másodlagos audió nyelvet.

Csatornaszám szerkesztése
A csatornaszám váltásához használható.

 " A menü funkció nem minden országban elérhető.
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Műsor-besorolási zár  Próbálja ki 

Egyes műsorok zárolása.

 " Jelszó: Írja be a 4 jegyű jelszót a számgombokkal. 1) Franciaország, Olaszország : A jelszó nem 
állítható "0000"-ra. Válasszon másik számot. 2) Egyéb: Az alapértelmezett jelszó a 0000.

Digitális szöveg  BD-F8900M, F8500M modellek esetén 

Ha a műsor digitális szöveget is tartalmaz, a funkció bekapcsol.

Adatszolgáltatás
Adatszolgáltatás automatikus futtatás engedélyezése vagy tiltása, amely automatikusan 
aktiválja az adatszolgáltatást.

 " A Data Service lehetővé teszi a műsorszóró média által átküldött információk (szöveg, állóképek, 
grafikák, dokumentumok, szoftverek stb.) használatát, ha az éppen nézett csatorna biztosít 
ilyeneket.

 " Egyes országokban a Data Service pont nem jelenik meg a menüben

 " Egyes adatszolgáltatások csak hálózati kapcsolat esetén működnek.

 " Felvétel közben az adatszolgáltatás nem elérhető.
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Teletext nyelve  Próbálja ki 

Teletext nyelv beállítása.

Teletext elsődleges nyelve  Próbálja ki 

Válassza ki az elsődleges teletext nyelvet.

Teletext másodlagos nyelve  Próbálja ki 

Válassza ki a másodlagos teletext nyelvet.

RF bypass erősítés  BD-F8900N, F8500N modellek esetén 

Ezzel a funkcióval TV csatornákat nézhet akkor is, ha a készülék ki van kapcsolva.

 " Az energiafogyasztás nő a funkció használatakor.

Antennacsatlakoztatás 
típusa  F8909S, F8509S modellek esetén 

Egyszeres vagy Kettős, a csatlakoztatott antennakábelek típusától függően.
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Közös illesztőfelűlet  Kivéve BD-F8900A, F8500A model 

Közös interfész menü és alkalmazás információk megjelenítése.

 ● CI menü : Lehetővé teszi a választást a CAM menüből. Válassza ki a CI Menüt a menü PC 
kártya alapján.

 ● CAM-videó átkódolása : Konfigurálhatja a beállítást a video kodek automatikus 
átkódolásához a CAM-ról. Kapcsolja Ki, ha nem szeretné használni.

 " Olyan CAM-et kell használni, amely támogatja a video kodek átkódolását. 

 ● Alkalmazás info. : A CI foglalatba helyezett CAM (Conditional Access Module). és a "CI 
CAM CI vagy CI+ CARD" kártyán lévő információk megtekintése. A CAM bármikor 
behelyezhető, a készülék be- vagy kikapcsolt állapotában is.

 ● CICAM PIN-kezelő : CI CAM PIN kódok mentése vagy törlése.

1. Vásároljon CI CAM modult a legközelebbi kereskedőnél vagy telefonon.

2. Helyezze be a "CI CAM with CI vagy CI+ CARD" kártyát.

3. Helyezze be a CAM-ot a “CI CAM vagy CI+ CARD” kártyával a közös interfész foglalatba, 
a nyíl irányában úgy, hogy párhuzamos legyen a foglalattal.

4. Ellenőrizze, hogy látható-e kép egy kódolt jelű csatornán.

 " A készülékhez CI és CI+ CAM használható. Egyes helyi műsorszóró társaságok esetén a készülék 
nem feltétlenül teljesen kompatibilis az összes CAM típussal.

 " Ha a behelyezett CAM nem működik megfelelően, húzza ki a CAM CARD kártyát a készülékből, 
majd illessze vissza.

 " Ha üzenet jelenik meg, járjon el a következők szerint. (Ez nem jelent hibát. Forduljon a 
szolgáltatóhoz további információkért.)

1. "Rossz smart kártya van behelyezve" : A smart kártya rosszul van behelyezve.

2. "A behelyezett smart kártya nem támogatott." : Rossz smart kártya van behelyezve.

3. "A smart kártyán lévő pontok elfogytak. A kártya nem használható ehhez a 
szolgáltatáshoz. : A smart kártyán lévő pontok elfogytak.

4. "Nincs smart kártya behelyezve." : Nincs behelyezve smart kártya.
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 " Egyes régebbi eszközszoftver-verziójú CAM egységek a piacon nem teljesen kompatibilisek ezzel 
a v1.3 specifikációjú készülékkel.

 " A probléma oka a régi CAM, nem a CI Plus kompatibilis készülék. Ilyenkor a probléma 
megoldásához frissítse a CAM eszközszoftverét.

 " Forduljon a hálózati operátorhoz vagy CAM operátorhoz.

 " Ellenőrizze, hogy a CAM eszközszoftvere frissítve van-e a CI+ 1.3 verzióval való kompatibilitásra.

Hálózat
A készülék lehetővé teszi a hálózat-alapú szolgáltatások igénybevételét, valamint a készülék 
szoftver-frissítéseinek beszerzését a hálózatról. A hálózati funkciók használatához 
csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz.

Hálózat állapota
Az aktuális hálózati és internet státusz ellenőrzése.

Hálózati beállítások  Kivéve BD-F6 sorozat esetén 

A szolgáltatótól érdeklődje meg, hogy az IP-címe statikus vagy dinamikus. Ha dinamikus, és 
vezetékes vagy vezeték nélküli kapcsolatot használ, javasoljuk az Automatikus konfigurációs 
módszer alább leírt használatát. 

Ha vezetékes hálózathoz csatlakozik, csatlakoztassa a készüléket az útválasztóhoz egy LAN 
kábellel, mielőtt elkezdi a konfigurációt. Ha vezeték nélküli hálózathoz csatlakozik, bontsa a 
vezetékes hálózati csatlakozást a kezdés előtt.
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Vezetékes hálózat

Vezetékes - Automatikus

1. A Főmenü képernyőn válassza ki a Beállítások pontot, majd nyomja meg a E gombot.

2. Válassza ki a Hálózat pontot, majd nyomja meg a E gombot.

3. Válassza ki a Hálózati beállítások pontot, és nyomja meg a E gombot.

4. A Hálózati beállítások képernyőn válassza ki a Vezetékes pontot, majd nyomja meg a E 
gombot.

5. Válassza ki a Kapcsolás pontot, majd nyomja meg a E gombot. A készülék észleli a 
vezetékes kapcsolatot, ellenőrzi a hálózati kapcsolatot, majd csatlakozik a hálózathoz.

Vezetékes - Manuális
Ha statikus IP-címmel rendelkezik, vagy ha az Automatikus beállítás nem működik, akkor. 
manuálisan kell megadnia a Hálózati beállításokat.

Kövesse a Vezetékes hálózat 1. és 2. lépését, majd a következő lépéseket

1. Válassza ki a Hálózat állapota pontot. A készülék megkeresi a hálózatot, majd 
megjeleníti a csatlakoztatás sikertelen üzenetet.

2. A képernyő alján válassza ki az IP-beáll. pontot, majd nyomja meg a E gombot. 
Megjelenik az IP beállítások képernyő.

3. Válassza ki az IP Beállítások mezőt, majd nyomja meg a E gombot.

4. Válassza ki a Kézi bevitel pontot az IP Beállítások mezőben, majd nyomja meg a E 
gombot.

5. Válassza ki a megadni kívánt értéket (például IP-cím), majd nyomja meg a E gombot. A 
távirányító számgombjaival írja be az értékeket. Számok a ▲▼ gombokkal is beírhatók. A 
távirányító ◀▶ gombjaival léphet mezőről mezőre. Ha megadta az értéket, nyomja meg 
a E gombot.

6. A ▲ és ▼ gombokkal léphet másik értékre, majd írja be az adott számot az 5. lépésben 
leírtak szerint. 

7. Ismételje az 5. és 6. lépéseket, amíg az összes értéket meg nem adta.

 " A Hálózati értékek az internetszolgáltatótól szerezhetők be.
8. Ha megadta az értékeket, válassza az OK lehetőséget, és nyomja meg a E gombot. A 

készülék ellenőrzi a hálózati kapcsolatot, és csatlakozik a hálózathoz.
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Vezeték nélküli hálózat
Vezeték nélküli hálózat négyféle módon állítható be: 

 – Vezeték nélküli automatikus 

 – Vezeték nélküli manuális 

 – WPS(PBC)

 – WPS(PIN)

A vezeték nélküli hálózati kapcsolat konfigurálásakor a készülékhez csatlakoztatott vezeték 
nélküli eszközök kapcsolata, illetve a vezetékes kapcsolat, ha van ilyen, megszakad.

Vezeték nélküli - Automatikus

1. A Főmenü képernyőn válassza ki a Beállítások pontot, majd nyomja meg a E gombot.

2. Válassza ki a Hálózat pontot, majd nyomja meg a E gombot.

3. Válassza ki a Hálózati beállítások pontot, és nyomja meg a E gombot.

4. A Hálózati beállítások képernyőn válassza ki a Vezeték nélküli pontot, majd nyomja meg 
a E gombot. A készülék megkeresi és megjeleníti az elérhető hálózatokat.

5. Válassza ki a kívánt hálózatot, majd nyomja meg a E gombot.

6. A Biztonsági képernyőn írja be a hálózati Jelszót vagy jelmondatot. A távirányító 
számgombjai segítségével írja be a számokat. Betűk beírásához válasszon ki betűket a 
nyíl gombokkal, majd nyomja meg a E gombot.

 " A jelszó megtekintéséhez beírás közben a nyíl gombokkal válassza ki a Jelszó megjel. pontot jobb 
oldalon, majd nyomja meg a E gombot.

7. Ha kész, jelölje ki a Kész pontot, és nyomja meg a E gombot. A készülék ellenőrzi a 
hálózati kapcsolatot, és csatlakozik a hálózathoz.

8. Ha az ellenőrzés kész, jelölje ki az OK pontot, és nyomja meg a E gombot.

 " A Jelszót vagy Jelondatot az útválasztó vagy modem beállításánál használt beállítóképernyőkön 
találja meg.
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Vezeték nélküli - Manuális
Ha statikus IP-címmel rendelkezik, vagy ha az Automatikus beállítás nem működik, akkor 
manuálisan kell megadnia a Hálózati beállításokat.

1. Kövesse a Vezeték nélküli - Automatikus fejezet lépéseit az 5. lépésig.

2. A készülék megkeresi a hálózatot, majd megjeleníti a csatlakoztatás sikertelen üzenetet.

3. A képernyő alján válassza ki az IP-beáll. pontot, majd nyomja meg a E gombot. 
Megjelenik az IP beállítások képernyő.

4. Válassza ki az IP Beállítások mezőt, majd nyomja meg a E gombot.

5. Válassza ki a Kézi bevitel pontot az IP Beállítások mezőben, majd nyomja meg a E 
gombot.

6. Válassza ki a beírni kívánt értéket (például IP-cím, majd nyomja meg a E gombot. A 
távirányító számgombjaival írja be az értéket. Számok a ▲▼ gombokkal is beírhatók. A 
távirányító ◀▶ gombjaival léphet mezőről mezőre. Ha megadta az értéket, nyomja meg 
a E gombot.

7. A ▲ és ▼ gombokkal léphet másik értékre, majd írja be az adott számot az 6. lépésben 
leírtak szerint.

8. Ismételje az 6. és 7. lépéseket, amíg az összes értéket meg nem adta.

 " A Hálózati értékek az internetszolgáltatótól szerezhetők be.
9. Ha kész, jelölje ki az OK pontot, és nyomja meg a E gombot. Megjelenik a Biztonsági 

képernyő.

10. A Biztonsági képernyőn írja be a hálózati Jelszót vagy jelmondatot. A távirányító 
számgombjai segítségével írja be a számokat. Betűk beírásához válasszon ki betűket a 
▲▼◀▶ gombokkal, majd nyomja meg a E gombot.

11. Ha kész, lépjen a Kész pontra a képernyő jobb oldalán, és nyomja meg a E gombot. A 
készülék ellenőrzi a hálózati kapcsolatot, és csatlakozik a hálózathoz.

12. Miután a készülék ellenőrizte a hálózatot, válassza ki az OK pontot, és nyomja meg a E 
gombot.
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WPS(PBC)

1. A Főmenü képernyőn válassza ki a Beállítások pontot, majd nyomja meg a E gombot.

2. Válassza ki a Hálózat pontot, majd nyomja meg a E gombot.

3. Válassza ki a Hálózati beállítások pontot, és nyomja meg a E gombot.

4. A Hálózati beállítások képernyőn válassza ki a Vezeték nélküli pontot, majd nyomja meg 
a E gombot.

5. Nyomja meg a ▲ gombot a távirányítón, majd nyomja meg a ▶ gombot a WPS(PBC) 
kiválasztásához.

6. Nyomja meg a távirányító E gombját. Megjelenik a "Nyomja meg a PBC gombot" 
üzenet.

7. Két percen belül nyomja meg az útválasztón a WPS(PBC) gombot. A készülék 
automatikusan betölti a szükséges hálózati beállításokat és csatlakozik a hálózathoz. 
Megjelenik a Hálózati állapot képernyő. A készülék csatlakozik a hálózathoz a kapcsolat 
hitelesítése után.

WPS(PIN)
A kezdés előtt nyissa meg az útválasztó beállítás menüjét a PC-n és lépjen a WPN PIN beviteli 
mezőt tartalmazó képernyőre.
1. A Főmenü képernyő válassza ki a Beállítások pontot, majd nyomja meg a E gombot.

2. Válassza ki a Hálózat pontot, majd nyomja meg a E gombot.

3. Válassza ki a Hálózati beállítások pontot, és nyomja meg a E gombot.

4. A Hálózati beállítások képernyőn válassza ki a Vezeték nélküli pontot, majd nyomja meg 
a E gombot. A készülék megkeresi és megjeleníti az elérhető hálózatokat.

5. Válassza ki a kívánt hálózatot, majd nyomja meg a E gombot.

6. Válassza ki a WPS(PIN) pontot, majd nyomja meg a E gombot. Megjelenik a PIN ablak.

7. Írja be a PIN-kódot a WPS PIN beviteli mezőbe az útválasztó Beállítás képernyőjén, és 
mentse el az adatokat.

 " Az útválasztó Beállítás képernyőjére való belépésről részleteket az útválasztó gyártójától vagy a 
használati útmutatójából szerezhet be.

 " WPS kapcsolat esetén állítsa a vezeték nélküli útválasztó titkosítását AES-re. WPS kapcsolat 
esetén állítsa a vezeték nélküli útválasztó titkosítását AES-re.
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Wi-Fi Direct  Kivéve BD-F6 sorozat esetén 

A Wi-Fi Direct funkció lehetővé teszi Wi-Fi Direct eszköz csatlakoztatását a készülékhez és 
egymáshoz peer-to-peer hálózattal, vezeték nélküli útválasztó nélkül.

 " Egyes Wi-Fi Direct eszközök nem támogatják az AllShare funkciót, ha a kapcsolat Wi-Fi Direct. 
Ilyenkor javasolt az eszközök közötti hálózati kapcsolat típusának megváltoztatása.

 " A Bluetooth jelek zavarhatják a Wi-Fi Direct jeleket. A Wi-Fi Direct funkció használata előtt 
ajánljuk, hogy kapcsolja ki a Bluetooth funkciót az aktív mobilkészülékeken.

1. Kapcsolja be a Wi-Fi Direct eszközt és aktiválja a Wi-Fi Direct funkcióját.

2. A Főmenü képernyőn válassza ki a Beállítások pontot, majd nyomja meg a E gombot.

3. Válassza ki a Hálózat pontot, majd nyomja meg a E gombot.

4. Válassza ki a Wi-Fi Direct pontot, és nyomja meg a E gombot. Megjelennek az elérhető 
Wi-Fi Direct készülékek.

5. A Wi-Fi kapcsolat létrehozására három módszer létezik:

 ● A Wi-Fi eszközön keresztül.

 ● A készüléken PBC-vel.

 ● A készüléken PIN kóddal.
Az alábbiakban részletezzük ezeket.

A Wi-Fi eszközön keresztül

1. A Wi-Fi eszközön hajtsa végre a másik Wi-Fi eszközhöz való csatlakozáshoz szükséges 
lépéseket. Továbbiakat az eszköz útmutatójában talál.

2. A művelet végén megjelenik egy előugró üzenet a TV képernyőn, amely szerint egy Wi-
Fi Direct eszköz szeretne csatlakozni. Válassza ki az OK pontot, majd nyomja meg a E 
gombot az elfogadáshoz.

3. Megjelenik a Csatlakoztatás előugró ablak, majd a Csatlakoztatva ablak. Amikor ez 
bezár, az eszköz a Wi-Fi Direct képernyőn a listában csatlakoztatottként jelenik meg.
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A készüléken PBC-vel

1. Válassza ki a Wi-Fi Direct eszközt, amelyet csatlakoztatni szeretne, és nyomja meg a E 
gombot. Megjelenik a PBC/PIN ablak.

2. Válassza ki a PBC pontot, majd nyomja meg a E gombot. Megjelenik a PBC ablak.

3. Nyomja meg a PBC gombot a Wi-Fi Direct eszközön 2 percen belül.

4. Megjelenik a Csatlakoztatás előugró ablak, majd a Csatlakoztatva ablak. Amikor ez 
bezár, az eszköz a Wi-Fi Direct képernyőn a listában csatlakoztatottként jelenik meg.

A készüléken PIN kóddal

1. Válassza ki a Wi-Fi Direct eszközt, amelyet csatlakoztatni szeretne, és nyomja meg a E 
gombot. Megjelenik a PBC/PIN ablak.

2. Válassza ki a PIN pontot, majd nyomja meg a E gombot. Megjelenik a PIN ablak.

3. Jegyezze fel a PIN kódot az ablakból, majd írja be a megfelelő mezőbe a csatlakoztatni 
kívánt Wi-Fi Direct eszközön.

4. Megjelenik a Csatlakoztatás előugró ablak, majd a Csatlakoztatva ablak. Amikor ez 
bezár, az eszköz a Wi-Fi Direct képernyőn a listában csatlakoztatottként jelenik meg.

 " A vezetékes vagy vezeték nélküli kapcsolat megszakad a Wi-Fi Direct funkció használatakor.

 " Egyes Wi-Fi Direct eszközök nem támogatják az AllShare funkciót, ha a kapcsolat Wi-Fi Direct. 
Ilyenkor javasolt az eszközök közötti hálózati kapcsolat típusának megváltoztatása.
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AllShare-beállítások  Próbálja ki 

Csatlakoztatott hálózati eszközök kezelése és a készülék merevlemez-megosztási opcióinak 
beállítása.

Tartalommegosztás
Lehetővé teszi a hálózaton lévő egyéb eszközöknek, például telefonoknak és táblagépeknek, 
hogy tartalmakat osszanak meg a készülékkel.

Merevlemez-megosztás  BD-F8 sorozat esetén 

Készüléken lévő tartalmak megosztása más hálózati eszközökkel, például okostelefonokkal.

 " Ha a menü beállítása Be, az "Aut. kikapcs." funkció nem működik.

Távoli hozzáférés beállítása  Próbálja ki 

A távoli eléréssel vezérelheti a készüléket más eszközökről.

A Távoli elérés funkciók használatához a Samsung okostelefonokkal be kell jelentkezni a 
Samsung fiókazonosítóval.

Távoli ütemező
Távolról ütemezheti a felvételt. Csak a távoli ütemezés funkciót támogató Samsung telefonok 
esetén.

AllShare Play-regisztráció
Eszköz regisztrálása az AllShare Play szolgáltatásra tartalommegosztáshoz. Csak az AllShare 
Play funkciót támogató Samsung telefonok esetén.
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Eszköz neve  Próbálja ki 

Név megadása a készülékhez, amely azonosítja a hálózaton.

BD-Live beállításai  Próbálja ki 

Különböző BD-Live funkciók beállítása. A BD-Live lehetővé teszi a Blu-ray lemezeken elérhető 
extra funkciók használatát, ha van internetkapcsolat.

BD-Live internetkapcsolat  Próbálja ki 

BD-Live Internetkapcsolat engedélyezése egészben, részben, illetve tiltása.

BD-adatok törlése  Try Now   BD-F8 sorozat esetén 

BD adatok törlése az adathordozóról.

BD-adatkezelés  BD-F6 sorozat esetén 

BD-Live szolgáltatásból Blu-ray lemezre letöltött BD adatok kezelése.

Eszközválasztás
A BD adatok tárolásához kiválasztott memória váltása.

BD-adatok törlése
BD adatok törlése az adathordozóról.
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Smart funkciók
Az alkalmazások használatának beállításai.

Alk.beállítások
Konfigurálhatók az alkalmazás értesítési beállítások és alapvető információk megjelenítése.

Aut. Alul-felül
Bekapcsolja az automatikusan kiválasztott ticker szolgáltatást.

Push értesítések beállításai
Értesítések fogadása a kiválasztott szolgáltatásokból.

Csatornához kötött alk.
Csatornafüggő alkalmazások engedélyezése vagy tiltása.

Ezek egyes csatornákon elérhetők, és további információkat vagy szolgáltatásokat 
biztosítanak.

Tulajdonságok
Alapvető információk az alkalmazásokról.

VOD-besorolási zár
Hozzáférés blokkolása a Video on Demand (VOD) tartalmakhoz a besorolásuk alapján.

 " A menü funkció nem minden országban elérhető.
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Feltételek, adatvéd. nyilatkozat
A szolgáltatások használatához el kell olvasnia és jóvá kell hagynia a használati feltételeket és 
az adatvédelmi szabályzatot.

Smart Hub visszaállítása
A készüléken tárolt App és Samsung fiókbeállítások visszaállítása.

Rendszer

Beállítás  Próbálja ki 

Csatornák és idő beállítása a készülék első használatakor vagy visszaállításakor.

Nyelv  Próbálja ki 

Kiválasztható a Főmenü, lemezmenü stb. nyelve.

 ● A kiválasztott nyelv csak akkor jelenik meg, ha támogatott.

Eszközkezelő  Próbálja ki 

A készülékkel használható beviteli eszközök beállítása. Megjeleníthető az eszközlista és 
megadhatók a beállítások a menüben.
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Billentyűzet beá.  Próbálja ki 

Vezeték nélküli USB billentyűzet konfigurálása a készülékhez.

 " A billentyűzet akkor használható, ha egy QWERTY billentyűzet képernyő vagy ablak megjelenik a 
webböngészőben és az Apps képernyőn.

Egér beállításai  Próbálja ki 

Vezeték nélküli USB egér konfigurálása a készülékhez. Az egér segítségével a készülék menüje 
egy PC képernyőhöz hasonlóan használható.

 " Az egér akkor használható, ha egy képernyő vagy ablak megjelenik a Webböngészőben és az 
Apps képernyőn.

A készülék menüjének használata egérrel:

1. Csatlakoztassa az USB egeret a készülékhez.

2. Kattintson az Egér beállításokban elsődlegesen kiválasztott gombra. Megjelenik az 
Egyszerű menü.

3. Kattintson a kívánt menüpontokra.

 " Az USB modelljétől függően előfordulhat, hogy a HID billentyűzet és egér nem kompatibilis a 
készülékkel.

 " Nem minden HID billentyű működik.

 " Vezetékes USB billentyűzetek nem támogatottak.

 " Nem minden alkalmazás támogatott.

 " Ha egy vezeték nélküli HID billentyűzet interferencia miatt nem működik, vigye közelebb a 
billentyűzetet a készülékhez.
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Óra  Próbálja ki 

Beállítható a dátum és a pontos idő.

 " Ha az Ütemezett megtekintés és Ütemezett felvétel funkciókat a Műsor, csatornalista vagy Info 
menü segítségével állítja be, akkor a TV műsor időinformációit fogja figyelembe venni. Ha az Óra 
üzemmód Manuális, és kézzel beállítja az időt, az Ütemezett megtekintés és Ütemezett felvétel 
funkciók korlátozottak lesznek vagy nem működnek.

Tárolóeszköz-kezelő  Próbálja ki 

Eszköz formázása  Próbálja ki 

Kiválasztott eszköz formázása. Az összes tartalom törlése az eszközről.

Eszköz ellenőrzése  Próbálja ki 

Hibák ellenőrzése a kijelölt eszközön.

Eszköz működésének tesztelése  Try Now 

Az eszköz teljesítményének tesztelése.

 " Mivel a készülék Időeltolás és más funkciói bizonyos mennyiségű HDD szabad tárhelyet 
igényelnek, a Beállítások menü „Tárolóeszköz-kezelő” pontjában megjelenített méret eltérhet a 
HDD kézikönyvben megadott kapacitásától.
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Alapéértelm. felvévőszköz  Próbálja ki 

A fájlok tárolási helyének módosítása.

Aut. kikapcs.  Próbálja ki 

Energiát takarít meg a készülék automatikus kikapcsolásával, ha 4 óráig nem történt művelet. 

 " A funkció nem elérhető, ha a "Megosztott meghajtó" Be van kapcsolva.  BD-F8 sorozat esetén 

Biztonság  Próbálja ki 

Ez a funkció korhatárral ellátott Blu-ray és DVD lemezek esetén működik, amellyel 
vezérelhető, hogy a családtagok milyen korhatárú lemezeket tekinthetnek meg.

A korhatár-besorolás segít befolyásolni, hogy a családtagok milyen Blu-ray/DVD lemezeket 
tekinthetnek meg. A funkció elérésekor megjelenik a biztonsági képernyő.

Írja be a Biztonsági PIN-kódot.

 " Jelszó: Írja be a 4 jegyű jelszót a számgombokkal. 1) Franciaország, Olaszország : A jelszó nem 
állítható "0000"-ra. Válasszon másik számot. 2) Egyéb: Az alapértelmezett jelszó a 0000.

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

DVD szülői besorolása
Korhatáros DVD lemezek lejátszásának korlátozása a PIN-kód beírásáig.

A nagyobb szám azt jelzi, hogy a műsor csak felnőtteknek szól.

PIN módosítása
A biztonsági funkciókhoz történő hozzáféréshez szükséges 4 jegyű PIN-kód módosítása.



46

Általános  Próbálja ki 

Az alábbi opciók módosíthatók igény szerint.

Bővített zenemásolás  BD-F8 sorozat esetén 

Zenefájlok másolásakor az információk automatikusan frissíthetők.

A másolási idő növekedhet.

 " A funkció csak hálózati kapcsolat esetén működik.

Menü átlátszósága  Próbálja ki 

Menüablak átlátszóságának beállítása.

Anynet+ (HDMI-CEC)  Próbálja ki 

Az Anynet+ egy kényelmi funkció, amely lehetővé teszi más, Anynet+ kompatibilis Samsung 
készülékek vezérlését. A funkció használatához csatlakoztassa a készüléket Anynet+ 
Samsung TV-hez HDMI-kábellel.

DivX® Video On Demand  Próbálja ki 

DivX® VOD regisztrációs kód megtekintése, és DivX® VOD tartalmak lejátszása.
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Terméktámogatás

Távkezelés  Próbálja ki 

A távoli kezeléssel az ügyfélszolgálat távolról elháríthatja a hibákat a Samsung készülékeken. 
A program használatához fogadja el a Szolgáltatási Feltételeket.

e-Manual (hibaelhárítás)
A hibakereséssel kapcsolatban segítséget nyújthat a készülékben található e-útmutató.

Szoftverfrissítés  Próbálja ki 

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

1. A Főmenü képernyőn válassza ki a Beállítások pontot, majd nyomja meg a E gombot.

2. Válassza ki a Terméktámogatás pontot, majd nyomja meg a E gombot.

3. Válassza ki a Szoftverfrissítés pontot, és nyomja meg a E gombot.

4. A frissítő szoftver letöltéséhez és a frissítéshez válassza az Most frissít lehetőséget, és 
nyomja meg a E gombot. Részleteket lásd az Frissítés most részben ezen az oldalon.

5. Ha azt szeretné, hogy a készülék automatikusan letöltse a frissítést, amikor elérhető, 
válassza az Aut. frissítés lehetőséget, és nyomja meg a E gombot.

 " A frissítés befejeződött, ha a készülék lekapcsol, majd újra bekapcsol automatikusan.

 " A Samsung Electronics nem vállal felelősséget az instabil internet-kapcsolatból vagy a felhasználó 
frissítés közbeni hanyagságából eredő meghibásodásokért.

 " A rendszer frissítése közben az "UPDATE" szó jelenik meg az első kijelzőn.
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Most frissít
Az Frissítés most funkcióval frissítheti a szoftver a hálózati kapcsolaton keresztül vagy USB 
flash meghajtóról. Az alábbiakban a hálózatra vonatkozó utasítások találhatók. Az USB 
meghajtóra vonatkozó utasítások a következő oldalon találhatók.

1. Válassza ki az Most frissít pontot, és nyomja meg az E gombot. Megjelenik a Frissítés 
most folyamatjelző ablak.

2. A készülék megkeresi a legújabb szoftververziót online.

3. Ha nem talál frissítést, megjelenik a "No new updates" (Nincs új frissítés) üzenet. Nyomja 
meg a E gombot a kilépéshez.

4. Ha új verziót talál, megjelenik a Frissítési kérelem ablak.

5. Válassza az OK gombot. A készülék frissíti a szoftvert, kikapcsol, majd automatikusan 
bekapcsol.

6. Ha nem választja ki az OK-t vagy a Mégse egy percen belül, a készülék tárolja az új 
frissítő szoftvert. A szoftver később frissíthető az Aut. frissítés funkcióval.

7. Ha a Mégse pontot választja, a készülék elhalasztja a frissítést.

 " A rendszerfrissítés végén ellenőrizze a szoftver adatait a Contact Samsung képernyő 
Termékinformációs részén.

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

Aut. frissítés
Az Automatikus frissítés funkció beállítható úgy, hogy a készülék az Automatikus frissítés 
módban letöltse az új szoftverfrissítéseket. Automatikus frissítés módban a készülék 
ki van kapcsolva, de az internetkapcsolat él. A készülék így automatikusan letöltheti a 
frissítőszoftvereket, amikor épp nem használják.

1. Nyomja meg a ▲▼ gombokat az Aut. frissítés kiválasztásához, majd nyomja meg a E 
gombot. 

2. Válassza ki a kívánt időt. A készülék automatikusan frissül a beállított időnként vagy 
kikapcsoláskor. Ha új frissítést töltött le, a készülék megkérdezi, hogy szeretné-e 
telepíteni a bekapcsoláskor.

 " Az Automatikus frissítési funkció használatához internetkapcsolatra van szükség.
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USB-ről

1. Látogasson el a www.samsung.com oldalra.

2. Kattintson a SUPPORT pontra az oldal tetején jobbra.

3. Írja be a készülék típusszámát a keresőmezőbe. A típusszám beírásakor megjelenik egy 
legördülő menü a típusszámmal egyező készülékekkel.

4. Kattintson a készülék típusszámára a listában.

5. A megjelenő oldalon görgessen le és kattintson a Firmware Manuals & Downloads 
pontra.

6. Kattintson a Firmware gombra az oldal közepén.

7. Kattintson a ZIP gombra a Fájl oszlopban az oldal jobb felén.

8. Kattintson a Send gombra a megjelenő ablakban. Kattintson az OK gombra a megjelenő 
ablakban, és töltse le és mentse el az eszközszoftver-fájlt a PC-re.

9. Tömörítse ki a zip fájlt a számítógépen. Egyetlen mappának kell megjelennie a zip fájllal 
megegyező névvel.

10. Másolja a mappát egy USB memóriaeszközre.

11. Győződjön meg róla, hogy a lemeztálca üres, és csatlakoztassa az USB eszközt a 
készülék USB portjába.

12. A készülék menüjében lépjen a Beállítások > Terméktámogatás > Szoftverfrissítés 
pontra.

13. Válassza az Most frissít lehetőséget.

14. A készülék megkeresi a szoftvert az USB meghajtón. Ha megtalálja a szoftvert, 
megjelenik a Frissítési kérelem ablak.

15. Válassza az OK gombot. A készülék frissíti a szoftvert, kikapcsol, majd automatikusan 
bekapcsol.

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

 " A rendszerfrissítés végén ellenőrizze a szoftver adatait a Contact Samsung képernyő 
ermékinformációs részén.

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

 " A szoftverfrissítéseket az USB Host aljzaton keresztül csak USB flash memória eszközzel hajtsa 
végre.
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Műholdas csatornák kezelése  BD-F8909S, F8509S, F6909S modellek esetén 

Szoftverletöltések kezelése műholdas csatornákon keresztül.

Samsung ügyfélszolgálat  Próbálja ki 

Termékinformációkat nyújt a termékkel kapcsolatos segítséghez.

Visszaállítás  Próbálja ki 

Minden beállítás visszaállítása alaphelyzetbe, kivéve a hálózati és App beállításokat. Az 
alapértelmezett PIN-kód a 0000.

 " Jelszó : Írja be a 4 jegyű jelszót a számgombokkal. 1) Franciaország, Olaszország : A jelszó nem 
állítható "0000"-ra. Válasszon másik számot. 2) Egyéb : Az alapértelmezett jelszó a 0000.
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A készülék lejátszik tartalmakat Blu-ray/DVD/CD lemezekről, USB eszközökről és PC-ről. A 
PC-n található tartalmak lejátszásához a PC-t és a készüléket a hálózathoz kell kapcsolnia, és 
le kell töltenie és telepítenie kell az AllShare hálózati szoftvert a PC-re.

Az AllShare Play képernyő
Az összes média esetén az AllShare Lejátszás főképernyő vagy ennek alképernyői 
segítségével lehet lejátszani a különböző eszközökön lévő tartalmakat, közvetlen 
csatlakoztatással vagy a hálózaton keresztül.

Az AllShare Play képernyő elérése
Az AllShare Lejátszás főképernyő eléréséhez válassza a Fényképek, videók és zene pontot a 
Főmenü képernyőn, majd nyomja meg a E gombot.

Kereskedelmi lemezek lejátszása
1. A  gombbal nyissa ki a lemeztálcát.

2. Helyezze be a lemezt óvatosan a címkével felfelé. 

3. A  gombbal csukja be a lemeztálcát. A lejátszás automatikusan elkezdődik.

 " TV nézés módban a ∂ gomb Időeltolásként működik az eredeti funkciója helyett, lejátszás akkor 
is, ha van lemez behelyezve.

 " A Főmenü képernyőn a ∂ gombbal a lemezen található multimédia fájlok játszhatók le.

Média lejátszás
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USB eszközön található fájlok 
lejátszása
Az USB-n található multimédia fájlok kétféle módon jeleníthetők meg vagy játszhatók le a 
készülékkel.

1. módszer
1. Kapcsolja be a készüléket.

2. Csatlakoztassa az USB eszközt a készülék elején lévő USB csatlakozóba. Megjelenik az 
Új eszköz csatlakoztatva ablak.

 " Ha az ablak nem jelenik meg, lépjen a 2. módszerre.
3. A ▲▼ gombokkal válassza ki a Fényképek, Videók, Zene vagy Minden tartalom 

lehetőséget, majd nyomja meg a E gombot. Megjelenik az AllShare Play képernyő az 
eszközön található fájlokkal. A tartalom elrendezésétől függően mappákat, fájlokat 
vagy mindkettőt láthat.

4. Ha szükséges, a ▲▼◀▶ gombokkal válasszon ki egy mappát, és nyomja meg a E 
gombot.

5. Válassza ki a megjeleníteni vagy lejátszani kívánt fájlt, és nyomja meg a E gombot.

6. A RETURN gombbal kiléphet a mappából, vagy az EXIT gombbal visszatérhet a TV néző 
módba.

2. módszer
1. Kapcsolja be a készüléket.

2. Csatlakoztassa az USB eszközt a készülék elején lévő USB csatlakozóba.

3. A MENU gombbal jelenítse meg a főmenüt.

4. Válassza a Fényképek, videók és zene pontot a Főmenü képernyőn, és nyomja meg a E 
gombot.

5. Válassza ki a kívánt Fényképek, Videók, Zene vagy Minden tartalom pontot, és nyomja 
meg a E gombot.
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6. A ▲▼◀▶ gombokkal válassza ki a kívánt eszközt, és nyomja meg a E gombot. A 
tartalom elrendezésétől függően mappákat, fájlokat vagy mindkettőt láthat.

7. Ha szükséges, a ▲▼◀▶ gombokkal válasszon ki egy mappát, és nyomja meg a E 
gombot.

8. A ▲▼◀▶ gombokkal válassza ki a megjeleníteni vagy lejátszani kívánt tartalmat, és 
nyomja meg a E gombot.

9. A RETURN gombbal kiléphet a mappából, vagy az EXIT gombbal visszatérhet a Főmenü 
képernyőre.

 " Ha USB adathordozó vagy telefon lejátszása közben helyez be lemezt, a lejátszási mód 
automatikusan átvált “Lemez”-re.

Az AllShare Hálózati funkció 
használata
Az AllShare szolgáltatással videókat, fotókat és zenéket játszhat le a PC-ről vagy AllShare 
kompatibilis eszközökről a készüléken vezeték nélküli vagy vezetékes hálózati kapcsolattal. 
Fontos, hogy a beépített HDD-n tárolt rögzített TV tartalmak nem oszthatók meg más 
eszközkkel.

 " Csak azonos hálózaton belül csatlakoztatható egy AllShare alkalmazással rendelkező Samsung 
okostelefon.

 " Az AllShare Play alkalmazással rendelkező Samsung okostelefon vagy PC csatlakoztatható a Blu-
ray lejátszóhoz távoli hálózaton keresztül.

 " A távoli hálózaton keresztül eszköz csatlakoztatásához ugyanazt a Samsung fiókot kell használni 
a Blu-ray készülékre és az AllShare Play alkalmazást futtató eszközre való bejelentkezéshez.

 " További információkat a tartalmak megosztásáról az AllShare funkcióval távoli hálózattal a 
"Regisztráció az AllShare Play-be" útmutatóban talál.
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Az AllShare szoftver letöltése
Az AllShare Play funkcióval letölthet és megtekinthet médiafájlokat számítógépekről és 
DLNA-kompatibilis eszközökről. Azonban a számítógépekre telepíteni kell az AllShare 
PC programot, a mobileszközöknek pedig támogatniuk kell az AllShare Play-t. További 
információkért látogasson el az AllShare webhelyére (http://www.allshareplay.com). 
Kompatibilitási problémák léphetnek fel, ha megpróbál médiafájlokat lejátszani külső DLNA-
szerveren keresztül.

PC-n vagy AllShare-kompatibilis eszközön 
(DMS) lévő tartalmak lejátszása a 
készülékkel (DMP).
1. Csatlakoztassa a készüléket, PC-t és/vagy AllShare-kompatibilis készüléket a vezeték 

nélküli vagy vezetékes hálózathoz.

2. Kövesse az AllShare szoftver telepítési/használati útmutató utasításait az eszközök és 
fájlok beállításához lejátszáshoz vagy megtekintéshez.

3. Válassza a Fényképek, videók és zene pontot a Főmenü képernyőn, és nyomja meg a E 
gombot. Megjelenik az AllShare Play képernyő.

4. Válassza ki a lejátszani kívánt tartalomtípust - Fényképek, Videók, Zene vagy Minden 
tartalom - és nyomja meg a E gombot.

5. A megjelenő csatlakoztatott Allshare eszközök listájából válassza ki a PC-t vagy más 
Allshare kompatibilis eszközt, és nyomja meg a E gombot. Megjelenik a fájlok listája.

6. Válassza ki a megjeleníteni vagy lejátszani kívánt fájlt, és nyomja meg a E gombot.
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Az eszköz (DMS) belső HDD-jén 
tárolt tartalmak lejátszása PC-n vagy 
okostelefonon (DMP)  BD-F8 sorozat esetén 

(Csak az AllShare funkciót támogató Samsung telefonok esetén.)

1. Csatlakoztassa a készüléket, PC-t és/vagy AllShare-kompatibilis Samsung mobiltelefont 
a vezeték nélküli hálózathoz.

2. A termék menüjében lépjen a Beállítások > Hálózat > Allshare-beállítások pontra.

3. Állítsa a Merevlemez-megosztás beállítást Be értékre.

4. Futtassa az Allshare Play alkalmazást a telefonon vagy a számítógépen.

5. Válassza ki a készüléket lejátszóeszközként, majd válassza ki a megtekinteni vagy 
lejátszani kívánt fájlt.

A videólejátszás vezérlése
A lemezen, USB-n, mobileszközön vagy PC-n található videó tartalmak lejátszása vezérelhető.
A lemeztől vagy a tartalomtól függően az itt leírt egyes funkciók nem feltétlenül érhetők el.

A távirányító videólejátszásra 
használható gombjai
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A lejátszáshoz kapcsolódó gombok
A készülék nem játszik le hangot Keresés, Lassú vagy Léptetés módban.

 ● A normál lejátszási sebességhez a ∂ gombbal térhet vissza.

 ● ∂ gomb : Lejátszás indítása.

 ● ' gomb : Lejátszás megállítása.

 ● ∑ gomb : Lejátszás szüneteltetése.

 ● Gyors lejátszás : Lejátszás közben nyomja meg a † vagy … gombot. A lejátszási 
sebességek a † vagy … gomb többszöri megnyomásával váltogathatók.

 ● Lassú lejátszás : Szünet módban nyomja meg a … gombot. A lejátszási sebességek a … 
gomb többszöri megnyomásával váltogathatók.

 ● Léptető lejátszás : Szünet módban nyomja meg a ∑ gombot. A ∑ gomb többszöri 
megnyomására mindig új képkocka jelenik meg.

 ● Ugrás lejátszás : Lejátszás közben nyomja meg a € vagy ‚ gombot. A € vagy ‚ gomb 
többszöri megnyomására a lemez a következő vagy előző fejezetre vagy fájlra ugrik.

A lemez menü, cím menü, helyi menü és címlista használata

 ● DISC MENU gomb : Lejátszás közben a lemez menü ezzel a gombbal jeleníthető meg.

 ● TITLE MENU gomb : Lejátszás közben a cím menü ezzel a gombbal jeleníthető meg.

 – Ha a lemezen van lejátszólista, nyomja meg a Nézet gombot a lejátszólistára ugráshoz.

 ● POPUP MENU gomb : Lejátszás közben a Helyi menü ezzel a gombbal jeleníthető meg.
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A Tools menü használata
Lejátszólista lejátszása közben nyomja meg a TOOLS gombot.

 ● Lejátszás elölről : Nyomja meg a film elejére való visszatéréshez, majd nyomja meg a E 
gombot.

 ● Film adatok : A Film adatok olyan információkat nyújt, mint a rendező, szereposztás, 
szinopszis stb.

 " A Film adatok akkor elérhető, ha a lemezen vannak Film adatok, és csatlakozik a hálózathoz.

 ● Jelenetkeresés : A Jelenetkeresés funkcióval lejátszás közben megjeleníthet vagy 
elindíthat egy filmet a kiválasztott jelenettől.

 " Ha a fájl index információi sérültek, vagy a fájl nem támogatja az indexálást, a Jelenetkeresés 
funkció nem használható.

 " Ha az AllShare Play funkciót használja számítógéphez való csatlakoztatás után, a Jelenetkeresés 
nem feltétlenül működik.

 ● Címkeresés : Ha egynél több film vagy a lemezen vagy az eszközön, elkezdhet egy másik 
címet is.

1. Válassza ki a Címkeresés pontot, és nyomja meg a E gombot.

2. A ▲▼ gombokkal válassza ki a kívánt címet, és nyomja meg a E gombot.

 ● Fejezetekeresés : Válassza ki a kívánt fejezetet.

1. Válassza ki a Fejezetekeresés pontot, és nyomja meg a E gombot.

2. A ▲▼ gombokkal válassza ki a kívánt fejezetet, és nyomja meg a E gombot.
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 ● Keresés az idősávon : A film lejátszása a kiválasztott időponttól kezdve.

1. Válassza ki a Keresés az idősávon pontot, és nyomja meg a E gombot.

2. A szám gombokkal írja be a kívánt időpontot, majd nyomja meg az E gombot.

 " A film előre és hátra tekeréséhez használhatja a ◀▶ gombokat is. A film a ◀▶ gombok minden 
megnyomása során 1 percet ugrik előre vagy hátra.

 ● Ismétlés mód : Cím, fejezet vagy adott szakasz ismétlése.

 – Ki : Visszatérés a normál lejátszáshoz.

 – Cím : Kiválasztott cím ismétlése.

 – Fejezet : Adott fejezet ismétlése.

 – A-B ismétlés : Kiválasztott szakasz ismétlése. 

1. Nyomja meg a ▲▼ gombokat a A–B ismétlés kiválasztásához, majd nyomja meg a E 
gombot.

2. Nyomja meg a E gombot ott, ahol szeretné elkezdeni az ismétlést (A). Elkezdődik a film 
lejátszása.

3. Nyomja meg a E gombot ott, ahol szeretné befejezni az ismétlést (B).

 " A (B) pontot legalább 5 másodperccel az (A) pont lejátszási ideje utánra kell elhelyezni.

 ● Teljes képernyő : Videokép méretének beállítása.

 ● Hang szinkr. : Az audió szinkron beállítása.

 ● Forgatás : A kép elforgatása.

 ● Kép üzemmód : A kívánt kép mód beállítása.

 – Kiemelt : Növeli az élességet és a fényerőt.

 – Normál : A legtöbb megtekintéshez alkalmas beállítás.

 – Film : A legjobb beállítás videók nézéséhez.

 – Felhasználó : Az élesség és a zajcsökkentés funkció beállítása.

 " A BD wise funkció használatakor ez a menü nem jelenik meg.

 ● Hang : A kívánt audió nyelv beállítása.

 ● Feliratok : A kívánt felirat nyelv beállítása.



58 59

 ● Feliratok beállítása : A kívánt felirat opció beállítása.

 ● Látószög : Jelenet megtekintése egy másik szögből. A Szög opcióval megjeleníthetők a 
megtekintéshez használható látószögek. Ha egy Blu-ray/DVD lemez egy adott jelenetet 
több látószögben is tartalmaz, módosíthatja a szöget.

 ● BONUSVIEW-videó, BONUSVIEW-audió : A kívánt bónuszvideó opció beállítása.

 ● Információ : Videófájl információk megtekintése.

 " A lemeztől vagy adathordozótól függően a Tools menü eltérő lehet. 

 " A 20mbps-nál nagyobb bitsebességű videófájlok meghaladják a készülék képességeit és 
előfordulhat, hogy a lejátszás leáll.

A Nézet és opciók menük használata

A Nézet menü használata
Videófájlokat tartalmazó fájl képernyőn válassza a Nézet pontot, és nyomja meg a E 
gombot.

 ● Dátum : A Nézet funkció képernyőn jelenik meg. Rendezés Dátum szerint.

 ● Cím : A Nézet funkció képernyőn jelenik meg. Rendezés Cím szerint.

 ● Mappa : A Nézet funkció képernyőn jelenik meg. Rendezés Mappa szerint.

 ● Lejátszási lista : A Nézet funkció képernyőn jelenik meg. Rendezés Lejátszólista szerint.

 ● Címlista : A Nézet funkció képernyőn jelenik meg. Rendezés Címlista szerint.

 " A lemeztől vagy tárolóeszköztől függően a Nézet menü eltérő lehet, vagy meg sem jelenik.
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Az Opciók menü használata
Videófájlokat tartalmazó fájl képernyőn válassza az Opciók pontot, és nyomja meg a E 
gombot.

 ● Kijelöltek lej. : A Kijelöltek lej. pontban kijelölheti a lejátszani kívánt számot. Lényegében 
minden médiatípus esetén ugyanúgy használható.

 ● Küldés : Válassza a Küldés gombot a kiválasztott fájlok feltöltéséhez szolgáltatásba (Picasa, 
Facebook stb.) vagy eszközre. A Küldés funkció használatához létre kell hozni egy fiókot 
az online oldalon, és be kell jelentkezni a Bejelentkezés funkcióval.

 ● Törlés : Fájl törlése az eszközről.

A Zenelejátszás vezérlése
A lemezen, USB-n, mobileszközön vagy PC-n található zenetartalmak lejátszása vezérelhető.

A lemeztől vagy a tartalomtól függően az itt leírt egyes funkciók nem feltétlenül érhetők el.

A távirányító zenehallgatásra használható 
gombjai

 ● SZÁM gombok : Nyomja meg a sávnak megfelelő számot. A készülék lejátssza a kívánt 
sávot.

 ● € ‚ gomb : Következő szám/előre tekerés.

 ● ' gomb : Szám leállítása.

 ● Gyors lejátszás (csak Audio CD (CD-DA)) : Lejátszás közben nyomja meg a † vagy 
… gombot. A lejátszási sebességek a † vagy … gomb többszöri megnyomásával 
váltogathatók.

 ● ∑ gomb : Szám szüneteltetése.

 ● ∂ gomb : Lejátssza a kiválasztott számot.
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A Nézet és opciók menük használata

A Nézet menü használata
A lejátszás képernyőn válassza a Nézet gombot, és nyomja meg a E gombot.

 ● Sáv : A Nézet funkció képernyőn jelenik meg. Rendezés Sáv szerint.

 ● Album : A Nézet funkció képernyőn jelenik meg. Rendezés Album szerint.

 ● Előadó : A Nézet funkció képernyőn jelenik meg. Rendezés Előadó szerint.

 ● Műfaj : A Nézet funkció képernyőn jelenik meg. Rendezés Műfaj szerint.

 ● Mappa : A Nézet funkció képernyőn jelenik meg. Rendezés Mappa szerint.

 " A lemeztől vagy tárolóeszköztől függően a Nézet menü eltérő lehet, vagy meg sem jelenik.

Az Opciók menü használata
Lejátszó képernyőn vagy zenefájlokat tartalmazó fájl képernyőn válassza az Opciók pontot, 
és nyomja meg a E gombot.

 ● Kijelöltek lej. : A Kijelöltek lej. kijelölheti a lejátszani kívánt számot. Lényegében minden 
médiatípus esetén ugyanúgy használható. Lásd a Számok ismétlése Audió CD-n 
fejezetet.

 ● Küldés : A kijelölt fájl küldése más eszközökre.

 ● Rippelés : A Beolvasás funkcióval a CD audió átalakítható MP3 formátumra és a konvertált 
fájlok a készülékhez csatlakoztatott USB eszközre vagy mobileszközre menthetők. 

 ● Információ : A (Tartalom) információk megjelenítése.

 ● Kódolás : A szöveg kódolási opciók kezelése. 

 ● Törlés : Fájl törlése az eszközről.

 " A lemeztől vagy tárolóeszköztől függően az Opciók menü eltérő lehet, vagy meg sem jelenik.
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Számok ismétlése Audió CD-n
Beállítható a számok ismétlése audió CD-n (CD-DA/MP3).

1. A Lejátszás képernyőn a ▲▼◀▶ gombokkal válassza ki a  lehetőséget a képernyő bal 
alsó sarkában, majd nyomja meg a E gombot.

2. A ▲▼ gombokkal kiválaszthatja a kívánt ismétlési módot - Ki, Egy dal vagy Összes - majd 
nyomja meg a E gombot.

Audió CD-n lévő számok keverése
Beállítható a számok véletlenszerű lejátszása audió CD-n (CD-DA/MP3).

1. A Lejátszás képernyőn a ▲▼◀▶ gombokkal válassza ki a  lehetőséget a képernyő bal 
alsó sarkában, majd nyomja meg a E gombot.

2. A ▲▼ gombokkal állítsa a Keverés módot Be vagy Ki értékre, majd nyomja meg a E 
gombot.
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Lejátszólista készítése Audio CD-ről
1. A Lejátszás képernyőn válassza az Opciók gombot, és nyomja meg a E gombot. 

Megjelenik az Opciók menü.

2. A ▲▼ gombokkal válassza ki a Kijelöltek lej. pontot, majd nyomja meg a E gombot. 
Megjelenik a Kijelölés lej. képernyő.

3. A ▲▼ gombokkal válassza ki a kívánt számot, és nyomja meg a E gombot. A számtól 
balra megjelenik egy jelölés.

4. Ismételje a 3. lépést a további számok kijelöléséhez.

5. A szám listából való törléséhez lépjen a számra, majd nyomja meg újra a E gombot. 
Ezzel törli a szám jelölését.

6. Ha kész, a ▲▼ gombokkal válassza ki a Lejátszás pontot, majd nyomja meg a E gombot. 
Megjelenik újra a Zenelejátszás képernyő, a bejelölt számokkal. A kiválasztott számok 
lejátszása automatikusan elkezdődik.

 " Audio CD (CD-DA) lemez esetén a lejátszólista max. 99 számot tartalmazhat.

 " Ha létrehozott lejátszólistát, a Kijelöltek lej. helyett a Lista szerkesztése pont jelenik meg az 
Opciók menüben.

 " A Kijelölés lejátszása képernyőn választhatja az Ö. kijel., Összes törl. és a Mégse lehetőséget is. 
1) Az összes szám kiválasztásához használja az Ö. kijel. pontot. Ez törli a számok kijelölését. Ha 
megnyomja a RETURN gombot a távirányítón vagy kiválasztja a Lej. gombot, majd megnyomja 
a E gombot, az összes szám megjelenik a Zene lejátszás képernyőn, és a készülék elkezdi az 
összes szám lejátszását az 1. számtól kezdve. 2) Az Összes törl. gombbal törölheti az összes szám 
jelölését egyszerre. Válasszon ki egyedi számokat, vagy az Ö. kijel. gombbal jelölje ki az összes 
számot, majd nyomja meg a RETURN gombot a távirányítón. Ha nem használja az Ö. kijel. pontot 
vagy nem jelöl ki számokat, a Lejátszólista nem változik. 3) A Mégse gombbal törölhetők a Kijelölt 
lejátszása képernyő változtatásai. A Lejátszás képernyőre való visszatéréskor a Lejátszólista 
változatlan marad.
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Rippelés
1. Csatlakoztasson egy USB-eszközt a készülék elején lévő USB portba.

2. A Lejátszás képernyőn válassza az Opciók gombot, és nyomja meg a E gombot. 
Megjelenik az Opciók menü.

3. A ▲▼ gombokkal válassza ki a Rippelés pontot, majd nyomja meg a E gombot. 
Megjelenik a Rippelés képernyő.

4. A ▲▼ gombokkal válassza ki a kívánt számot, és nyomja meg a E gombot. A számtól 
balra megjelenik egy jelölés.

5. Ismételje a 3. lépést a további számok kijelöléséhez.

6. A szám listából való törléséhez lépjen a számra, majd nyomja meg újra a E gombot. 
Ezzel törli a szám jelölését.

7. Ha kész, válassza a Rip lehetőséget a ▲▼ gombokkal, majd nyomja meg a E gombot. 
Megjelenik a Rip ablak.

8. A ▲▼ gombokkal válassza ki az eszközt, amelyre a beolvasott fájlt tárolni szeretné, és 
nyomja meg a E gombot.

 " A beolvasás közben ne bontsa az eszköz csatlakozását.
9. Ha félbe szeretné szakítani a szám beolvasását, nyomja meg a E gombot, és válassza 

az Igen lehetőséget. A folytatáshoz nyomja meg a Nem gombot.

10. Ha elkészült, megjelenik a “A rippelés sikeres volt.” üzenet. Nyomja meg a E gombot.

11. Nyomja meg a RETURN gombot, vagy válassza ki a Mégse gombot, majd nyomja meg a 
E gombot a Lejátszás képernyőre való visszatéréshez.

 " Ez a funkció nem érhető el DTS Audio CD esetén.

 " Ezt a funkciót nem minden lemez támogatja.

 " Ezt a funkciót az .mp3 formátumba kódolja 192kbps sebességgel.

 " A Beolvasás képernyőn választhatja az Ö. kijel. és az Összes törl. lehetőséget is. 

 " Az Ö. kijel. gombbal kiválaszthatja az összes számot, majd nyomja meg a E gombot. Ez törli a 
számok kijelölését. 

 " Az Összes törl. gombbal törölheti az összes szám jelölését egyszerre.
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Fotó tartalmak lejátszása
Lejátszhatók a DVD-n, USB-n, mobileszközön vagy PC-n található fotó tartalmak.

A Tools menü használata
Lejátszás közben nyomja meg a TOOLS gombot.

 ● Előző : Az előző képre ugrás.

 ● Következő : A következő képre ugrás.

 ● Diavetítés indítása/Diavetítés leállítása : Diavetítés lejátszása/szünteltetése.

 ● Diavetítés beállítása : A Diavetítés beállítások kiválasztása.

 – Sebesség : A diavetítés sebességének beállítása.

 – Effektus : A diavetítés effektusának beállítása.

 ● Nagyítás : Az aktuális kép kinagyítása. (Nagyítás max. 4-szeresére)

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

 ● Háttérzene : Diavetítés megjelenítése közben zenehallgatás.

 ● Beállítások : Válassza ki a kép módot és információkat.

 " A lemeztől vagy adathordozótól függően a Tools menü eltérő lehet. Nem minden opció jelenik 
meg.

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

 " Teljes képernyős módban a felirat és a PG grafika nem nagyítható fel.



66

A Nézet és opciók menük használata

A Nézet menü használata 
Fotófájlokat tartalmazó fájl képernyőn válassza a Nézet pontot, és nyomja meg a E gombot.

 ● Dátum : A Nézet funkció képernyőn jelenik meg. Rendezés Dátum szerint.

 ● Cím : A Nézet funkció képernyőn jelenik meg. Rendezés Cím szerint.

 ● Mappa : A Nézet funkció képernyőn jelenik meg. Rendezés Mappa szerint.

 " A lemeztől vagy tárolóeszköztől függően a Nézet menü eltérő lehet, vagy meg sem jelenik.

Az Opciók menü használata 
Fotófájlokat tartalmazó fájl képernyőn válassza az Opciók pontot, és nyomja meg a E 
gombot.

 ● Diavetítés : A mappában szereplő fájlok lejátszása kijelölés nélkül.

 ● Kijelöltek lej. : A Kijelöltek lej. ponttal kijelölheti a lejátszani kívánt számot. Lényegében 
minden médiatípus esetén ugyanúgy használható.

 ● Küldés : A Küldés lehetőséggel feltölthet fájlokat a szolgáltatásokba (Picasa, Facebook 
stb.) vagy eszközökre. A Küldés funkció használatához létre kell hozni egy fiókot az 
online oldalon, és be kell jelentkezni a Bejelentkezés funkcióval.

 ● Törlés : Fájl törlése az eszközről.
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TV csatornák megtekintése
A Hangolás végeztével a TV csatornák nézhetők.

A csatorna opció használata

A távirányító gombok használata
Csatorna nézése közben nyomja meg az alábbi gombokat.

 ● SZÁM gombok : A TV csatornára lépéshez nyomja meg a kívánt TV csatorna számát.

 ● PROG gombok : TV csatornák váltásához ezt a gombot nyomja meg.

 ● INFO gombok : A gomb megnyomásával megjelenítheti a kiválasztott csatorna 
információit.

 ● Csatornalista gombok : Nyomja meg a gombot a Csatornalista megjelenítéséhez.

DTV funkciók
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Az Eszközök gomb használata
Csatorna nézése közben nyomja meg az TOOLS gombokat.

 ● Kép üzemmód : A kívánt kép mód beállítása.

 – Kiemelt : Az élesség növeléséhez.

 – Normál : A legtöbb megtekintéshez alkalmas beállítás.

 – Film : A legjobb beállítás videók nézéséhez.

 – Felhasználó : Az élesség és a zajcsökkentés funkció beállítása.

 " Ez a menü nem jeleníthető meg a BD Wise funkció használatakor.

 ● Szinkronhangnyelv : A kívánt audió nyelv beállítása.

 ● Dual I II : A kívánt audió beállítása.

 ● Aktuális csatorna zárolása : Adott TV csatorna zárolható PIN kód megadásával.

 " Ez a menü akkor jelenik meg, ha az ország Hollandia, és a műsorszórási jel kábelen érkezik.

 ● Antenna : Jel megváltoztatásához.

 ● Kedv. szerk. : Kedvencek szerkesztése.

 ● Jelforrás információk : Jelforrás információk megjelenítése.

 ● Hangos ismertetés : Szóbeli leírás adható az audióhoz a látásukban korlátozottak segítése 
érdekében.

 ● Feliratok : A kívánt felirat beállítása.
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Csatornák szerkesztése

Csatornalista
1. Nyomja meg a CH LIST gombot a távirányítón az összes csatorna megjelenítéséhez. 

Megjelenik a csatornalista.

2. A ◀ gombbal rendezheti a csatornákat. A lista sorrendjét név vagy szám szerint 
módosíthatja.

3. A ▶ gombbal megjelenítheti a csatornalistát a csatornamódok szerint. (Kedv. szerk., 
Összes, TV, Rádió, Adat/egyéb)

4. Válassza ki a kívánt csatornát, majd nyomja meg a E gombot. Megjelenik a kívánt 
csatorna.

Csatorna szerkesztése
A tárolt csatornák kezelése.

1. A Főmenü képernyőn válassza ki a Beállítások pontot, majd nyomja meg a E gombot.

2. Válassza ki a Adás pontot, majd nyomja meg a E gombot.

3. Válassza ki a Csatorna szerkesztése pontot, és nyomja meg a E gombot. Megjelenik a 
Csatorna szerkesztése képernyő.
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A távirányító gombok használata
A Csatorna szerkesztése képernyőn kezelhetők a tárolt csatornák.

 ● a : Csatornaszám módosítása.

 ● b : Csatorna zárolása vagy feloldása.

 ● { : Kiválasztott csatorna törlése.

 ● } : Összes csatorna kijelölése.

 ● Odalép : Ugrás TV csatornára közvetlenül.

 ● k : Következő vagy előző oldalra lépés.

 ● E : A kívánt csatorna kiválasztása.

 ● T gomb : Megjeleníti az Eszközök menüt.
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A Műsorújság képernyő 
megjelenítése
Az elektronikus műsorújság (EPG) információit a műsorszórók biztosítják. A műsorszórók 
által biztosított csatornaműsorok használatával meghatározhatja előre, hogy mely csatornát 
szeretné nézni egy adott időpontban, amikor a készülék automatikusan átvált a csatornára. 
A csatornák az állapotuktól függően üresen vagy lejártként is megjelenhetnek.

A Műsorújság képernyő opciók használata
Nyomja meg a távirányító GUIDE gombját.

A távirányító gombok használata
A Műsorújság képernyőn kezelhetők a tárolt csatornák.

 ● a : A kívánt csatorna és idő gyors megkeresése. 

 ● b : Kategória módosítása. (Összes megjelenítése, TV, Rádió)

 ● { : A kívánt TV műsorok tárolása. (Felv.ütemezés, Nézésütemezés)

Az Ütemezéskezelő beállítása
A kívánt TV műsorok ebben a menüben tárolhatók. A funkció használata előtt az órát be kell 
állítania. 

1. Válassza az Ütemezéskezelő pontot a Főmenü képernyőn, és nyomja meg a E gombot.

2. Nyomja meg a E gombot.

3. Válassza az Nézésütemezés vagy Felv.ütemezés pontot, majd nyomja meg a E gombot.

4. Írja be az adatokat, majd nyomja meg a E gombot.

 " A műsorújságban az Ütemezett megtekintés és az Ütemezett felvétel nem jelenik meg.
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A teletext szolgáltatás használata
Ha a DTV műsor szolgáltat a teletext jelet, akkor használható a teletext szolgáltatás. A 
teletext információk helyes megjelenítéséhez a csatornavételnek stabilnak kell lennie. 
Ellenkező esetben információk vagy oldalak hiányozhatnak.

1. Nyomja meg a TTX/MIX gombot TV csatorna nézése közben.

2. A TTX/MIX gomb többszöri megnyomásával a teletext mód módosítható vagy 
elhagyható. 

 ● 8 : Tárolja a teletext oldalakat.

 ● 4 : A teletext szöveget a képernyő felső részén jeleníti meg dupla méretben. Újbóli 
megnyomására a kép a képernyő alsó felén jelenik meg. A normál megjelenítéshez 
nyomja meg újra.

 ● 9 : Tartja az adott oldalt, ha másodlagos oldalak következnének. Kilépéshez nyomja meg 
újra.

 ● Szín gombok (piros, zöld, sárga, kék) : Ha a műsorszóró cég a FASTEXT rendszert 
használja, a teletext oldalon a különböző témák eltérő színűek lesznek, és a szín 
gombokkal kiválaszthatók. Nyomja meg a kívánt téma szerinti gombot. Egy új színkódú 
oldal jelenik meg. Az egyes elemek ugyanígy kijelölhetők. Az előző vagy következő 
oldalra lépéshez nyomja meg az adott színgombot.

 ● 1 : Megjeleníti az al-oldalt, ha van.

 ● 2 : A következő teletext oldal megjelenítése.

 ● 3 : Az előző teletext oldal megjelenítése.

 ● 6 : Megjeleníti az index (tartalomjegyzék) oldalt a teletext olvasása közben.

 ● 0 : Teletext mód kiválasztása (LIST/ FLOF). Ha LIST módban nyomja meg, átvált Lista 
mentés módba. Lista mentés módban a teletext oldal listába menthető a 8(tárolás) 
gombbal.

 ● 5 : Megjeleníti a rejtett szövegeket (válaszok kvízkérdésre például). A normál 
képernyőhöz nyomja meg újra.

 ● 7 : Kicsinyíti a teletext képernyőt az aktuális műsorral való átfedésre.
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Tipikus teletext oldal

Alkatrész Tartalomjegyzék

A Kijelölt oldalszám.
B Műsorcsatorna neve.
C Aktuális oldalszám a keresésnél.
D Dátum és idő.
E Szöveg.
F Állapotinformációk. FASTEXT információk.

 " A Teletext TTX/MIX vezérlés csak akkor érhető el, ha a DTV műsor támogatja a teletext jeleket.
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Felvétel

A rendelkezésre álló szabad hely 
ellenőrzése
Ellenőrizze az alapértelmezett adathordozót és a szabad tárhelyet az adathordozón. (lásd a 
„Tárolóeszköz-kezelő” fejezetet.)

 " A felvételhez legalább 100 MB szabad tárhely szükséges.

 " A felvétel leáll, ha a tárolón a szabad hely 50 MB alá csökken.

Megjegyzések a HDD kapacitásról  BD-F8 sorozatú modell esetén 

A készülék fenntart bizonyos mennyiségű HDD kapacitást az alábbiak szerint a funkciók 
végrehajtásához, és ez a fenntartott tárhely felvételhez nem használható. (Időeltolás: 22 GB, 
funkcionális célok : 5 GB)

A képernyőn megjelenő szabad kapacitás a felvétel számára körülbelüli érték, a gyári állapot 
alapján kiszámítva.

Modellnév HDD gyártó specifikációi Elérhető kapacitás

BD-F8900, F8900M, F8900N, 
8900A, 8909S 1 TB 889 GB

BD-F8500, F8500M, F8500N, 
8500A, 8509S 500 GB 431 GB

 " HDD kapacitás megjelenítése: A HDD gyártója által számított kapacitás feltételezi, hogy 1 KB = 
1000 Byte. Azonban a készülék operációs rendszere a HDD kapacitás kiszámításakor 1KB=1024 
Byte-ot feltételez, ezért a készülék által kiszámított kapacitás a HDD gyártója által kiszámítottnak 
93%-a. Pl. 1TB-os (1000GB-os) HDD esetén a készülék 931,3 GB-ot jelez.

 " Ajánlott a rögzített vagy szerkesztett fájlok kizárólag magánjellegű használata.

További funkciók
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Az éppen nézett TV csatorna rögzítése
1. A PROG gombbal vagy a szám gombokkal kiválaszthatja a rögzíteni kívánt TV csatornát.

2. Nyomja meg a REC gombot.

3. Ha szeretné beállítani a felvétel hosszát, nyomja meg a E gombot.

4. Válassza ki a kívánt felvételi hosszt, majd nyomja meg a E gombot.

A felvétel szüneteltetése
1. Nyomja meg a REC PAUSE gombot a folyamatban levő felvétel szüneteltetéséhez.

2. Nyomja meg a REC gombot a felvétel folytatásához.

A felvétel leállítása
A ' gombbal leállíthatja a felvételt.

Lejátszásvezérlés felvétel közben
TV csatorna rögzítése közben kereshet jelenetet, vagy a felvétel kezdetére ugorhat, az 
Időzített felvétel befolyásolása nélkül.

1. † … gombok : Kívánt jelenet keresése. A gomb többszöri megnyomásával a lejátszási 
sebesség váltogatható.
… 1 → … 2 → … 3 → … 4 → … 5
† 1 → † 2 → † 3 → † 4 → † 5

2. € gomb : Felvétel kezdetére ugrás.

3. ‚ gomb : Ugrás ugyanarra a jelenetre élő TV-vel.

4. l gomb : Ugrás a jelenlegi pozíciótól -10 mp-re.

5. r gomb : Ugrás a jelenlegi pozíciótól + 10 mp-re.
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6. ∑ gomb : Jelenet megállítása a felvétel folytatása mellett.

7. ' gomb : Ha elmúlt jelenetet néz, a lejátszófej az Élő TV-vel egyező jelenetre ugrik. Ha 
az Élő TV-vel egyező jelenetet néz, a felvétel leáll.

Más csatorna nézése TV csatorna rögzítése 
közben  BD-F8 sorozat esetén 

TV műsor felvétele közben nézhet más TV csatornákat. A felvétel közben a PROG gombbal 
vagy a szám gombokkal kiválaszthatja a nézni kívánt csatornát.

 " Ingyenes TV csatorna felvétele közben nézhet ingyenes vagy kódolt csatornát is. Kódolt csatorna 
nézése közben csak ingyenes csatorna nézhető.

 " A 10 másodpercnél rövidebb felvételek törlődnek.

Egyidejű felvétel

Két TV csatorna egyidejű felvétele  BD-F8 sorozat esetén 

1. TV csatorna nézése közben átválthat egy másik, rögzíteni kívánt TV csatornára.

2. Nyomja meg a REC gombot. Elkezdődik a felvétel.

 " Két fizetős csatorna felvétele egyszerre nem lehetséges.

 " Ha két TV csatornát szeretne egyszerre rögzíteni, a műholdas RF kábeleket az ANT1 IN és ANT2 
IN aljzatokhoz kell csatlakoztatnia.  F8909S, F8509S modellek esetén 

 " Ha két CI(+) CAM kártyát helyez a CAM foglalatba, akkor sem nézhet vagy rögzíthet két fizetős 
csatornát egyszerre.  F8909S, F8509S modellek esetén 
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Nem rögzített TV csatornák nézése  BD-F8 sorozat esetén 

Két TV csatorna felvétele közben nézhet egy harmadik csatornát is.

1. Nyomja meg a CH LIST gombot a lehetséges TV csatornák megtekintéséhez. A 
Csatornalistában a kék színű TV csatornákra átválthat a rögzítés leállítása nélkül.

2. Az E gomb megnyomásával átválthat a lehetséges TV csatornára. A nem kékkel 
megjelenített csatornákra való átváltáshoz le kell állítania a felvételt.

A felvétel leállítása  BD-F8 sorozat esetén 

Ha éppen rögzített TV csatornát néz
Nyomja meg a ' gombot.

Ha éppen nem rögzített TV csatornát néz
Nyomja meg a ' gombot.

Felvétellel egyidejű funkciók
Felvétel közben lejátszhat lemezt vagy használhat más funkciót. Nyomja meg a HOME 
gombot, majd válassza ki az Apps vagy az AllShare funkciót. A beállítás menü azonban nem 
használható, amíg le nem állítja a felvételt.
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Az Időeltolás funkció
Élő TV adás szüneteltethető, vagy a TV műsor az elejétől megtekinthető az Időeltolás 
funkciótól kezdve.

Időeltolás kezdése a PLAY gombbal
1. TV csatorna nézésekor nyomja meg a ∂ gombot.

2. Az Időeltolás elindul és megjelenik az Időeltolás sáv. Az Élő TV az Időeltolás sávtól balra 
jelenik meg.

Időeltolás indítása a PAUSE gombbal
1. TV csatorna nézésekor nyomja meg a ∑ gombot.

2. A TV műsor képe kimerevedik, és megjelenik az Időeltolás sáv. A ∑ (Szünet) jelenik meg 
az Időeltolás sáv bal végén.

Időeltolási információk
Megjeleníthetők az Időeltolási funkció aktuális adatai.

1. Nyomja meg a E gombot a távirányítón az Időeltolás bekapcsolása mellett.

2. Az Időeltolás alábbi sávja jelenik meg.

 " Az Időeltolás beállítás megmarad akkor is, ha átvált egy másik csatornára az Időeltolás műveleben. 
Ilyenkor az előző csatorna Időzített felvétele előzmény funkcióként működik. (A korábbi csatorna 
Időzített felvétele elérhető) 

 " Ha az időeltolást a Lejátszás vagy Szünet gombbal kezdi el, az Időeltolás megmarad a Stop gomb 
megnyomásáig. Ha az Időzített felvételkészítés nem elérhető (például más alkalmazásra, analóg 
csatornára váltáskor, vagy a bemeneti jelforrás váltásakor) az Időzített felvétel figyelmeztetés 
nélkül leáll, és automatikusan folytatódik, amint a jelforrást Digitális TV-re váltja. 1) Az előzmény 
funkció azokra a felvételekre vonatkozik, amelyeknél a digitális TV jelforrások csatornái 
között történik váltás. 2) Ha átvált analóg csatornákra, az előzmény és az Időeltolás funkciók 
automatikusan kikapcsolnak. 3) Az Időeltolás automatikusan leáll, ha kiválaszt egy másik menüt 
a Főmenü képernyőn. (Leállítja a működő Időzített felvétel és előzmény funkciókat.) 4) A 
visszatérés a Digitális TV csatornákhoz automatikusan folytatja az Időeltolást, ha nem választott 
ki más menüpontot a Főmenüből. 

 " Az Időeltolás funkció számára a beépített HDD kapacitásából 22 GB-t fenntart.
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A lejátszásvezérlő gomb az Időeltolás funkció 
használata közben engedélyezett
1. † … gombok: Kívánt jelenet keresése. A gomb többszöri megnyomásával a lejátszási 

sebesség váltogatható.
… 1 → … 2 → … 3 → … 4 → … 5
† 1 → † 2 → † 3 → † 4 → † 5

2. € gomb: Visszatérés az Időeltolás kezdetére.

3. ‚ gomb: Élő TV-vel egyező jelenet megjelenítése.

4. l gomb: Ugrás a jelenlegi pozíciótól -10 mp-re.

5. r gomb: Ugrás a jelenlegi pozíciótól + 10 mp-re.

6. ∑ gomb: A jelenet szüneteltetése az Időeltolás funkció fenntartásával.

7. ' gomb: Ha elmúlt jelenetet néz, a lejátszófej az Élő TV-vel egyező jelenetre ugrik. Ha 
az Élő TV-vel egyező jelenetet néz, az Időeltolás funkció leáll. 

Az időeltolás leállítása
1. Ha az Időeltolás sáv nincs szünet vagy múlt módban, nyomja meg a ' gombot. 

Megjelenik a "Leállítja az Időeltolást?" üzenet.

2. Válassza ki az OK gombot, és nyomja meg a E gombot az Időeltolás leállításához.

3. Ha az Időeltolás sáv szünet vagy múlt módban van, az Időeltolás mód Live TV-re vált a ' 
gomb első megnyomásakor.

4. Ha újra megnyomja a ' gombot, újra a fenti üzenet jelenik meg.

5. Válassza ki a Igen pontot, és nyomja meg a E gombot.
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A rögzített felvétel lejátszása
1. Válassza a Fényképek, videók és zene pontot a Főmenü képernyőn, és nyomja meg a E 

gombot.

2. Válassza ki a Felvett TV-műsor pontot, majd nyomja meg a E gombot. Megjelenik a 
Rögzített TV lista.

3. Válassza ki a kívánt eszközt, majd nyomja meg a E gombot.

4. Válassza ki a lejátszani kívánt címet, és nyomja meg a E gombot. A készülék lejátssza a 
kiválasztott címet.

A Nézet, Szűrő és Opciók menük 
használata

A Nézet menü használata
A lejátszás képernyőn válassza a Nézet gombot, és nyomja meg a E gombot.

 ● Cím : A Nézet funkció képernyőn jelenik meg. Rendezés Cím szerint.

 ● Dátum : A Nézet funkció képernyőn jelenik meg. Rendezés Dátum szerint.

 ● Csatorna : A Nézet funkció képernyőn jelenik meg. Rendezés Csatorna szerint.

 " A lemeztől vagy tárolóeszköztől függően a Nézet menü eltérő lehet, vagy meg sem jelenik.

A Szűrő menü használata 
A lejátszás képernyőn válassza ki a Szűrőt, és nyomja meg a E gombot.

 ● Összes : Az összes rögzített TV lista megjelenítése.

 ● Nem látta : A nem megtekintett TV lista megjelenítése.
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Az Opciók menü használata
Lejátszó képernyőn vagy rögzített TV fájlokat tartalmazó fájl képernyőn válassza az Opciók 
pontot, és nyomja meg a E gombot.

 ● Kijelöltek lej. : A Kijelöltek lej. kijelölheti a lejátszani kívánt számot. Lényegében minden 
médiatípus esetén ugyanúgy használható. Lásd a Számok ismétlése Audió CD-n 
fejezetet.

 ● Gyermekzár be : A lista zárolása.

 ● Gyermekzár ki : A lista feloldása.

 ● Törlés : A fájl törlése a listából.

 ● Részl. Törlés : Cím részleges törlése.

 ● Kettéosztás : Cím felosztása.

 ● Átnevezés : Cím átnevezése.

 ●  Eszközök kezelése : Ebben a menüben az eszközök kezelhetők.

 " A lemeztől vagy tárolóeszköztől függően az Opciók menü eltérő lehet, vagy meg sem jelenik.
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A Rögzített cím szerkesztése

Cím egy szakaszának felosztása (Felosztás)
1. A Felvett TV-műsor képernyőn válassza ki az Opciók pontot, és nyomja meg a E 

gombot.

2. Válassza ki a Kettéosztás pontot, majd nyomja meg a E gombot.

3. Válassza ki a szerkeszteni kívánt címet.

4. A lejátszó gombok használatával lépjen a felosztási pontra, és nyomja meg a E gombot.

5. A E gombbal válassza ki a Kettéosztás lehetőséget.

6. Nyomja meg a E gombot. A címet felosztja két részre, és az utána következő címek 
eggyel lejjebb kerülnek.

Cím egy szakaszának felosztása (részleges 
törlés)
1. A Felvett TV-műsor képernyőn válassza ki az Opciók pontot, és nyomja meg a E 

gombot.

2. Válassza ki a Részl. Törlés pontot, majd nyomja meg a E gombot.

3. Válassza ki a szerkeszteni kívánt címet.

4. Nyomja meg a E gombot a kezdőpontban. A kép és a kezdőponti idő megjelenik a 
szakasztörlés kezdőpontja ablakában.

 ● Jelölje ki a törölni kívánt szakasz kezdő- és végpontját a lejátszógombokkal.

5. Nyomja meg a E gombot a befejező pontban. A kép és a befejező ponti idő megjelenik 
a Szakasztörlés befejező pontja ablakában.

6. A E gombbal válassza ki a Törlés lehetőséget.

7. Nyomja meg a E gombot.

 " A törölt szakasz minimum hossza legalább 5 másodperc.
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Másolás

Videók, zenék vagy fotók másolása
 ● Csak az F8 sorozatú modellek támogatják a fájlok másolását a HDD-ről másik adattárolóra 

és vissza.

Tartalomjegyzék HDD/DISC/AllShare → 
USB

DISC/USB/AllShare → 
HDD

HDD/DISC/USB → 
AllShare

Zene Támogatott Támogatott Támogatott
Fényképek Támogatott Támogatott Támogatott

Videók Támogatott Támogatott Támogatott

 ● Lemez (CD-DA/CD-R/CD-RW, DVD±R(Lezárás)/ DVD+RW/DVD-RW(Lezárás)) → HDD 
vagy USB

 ● PTP USB nem használható USB-re másoláskor.

 ● A műsorjel külső vagy belső HDD-re rögzíthető, de a másolás funkció nem működik.

1. Nyomja meg a HOME gombot. Megjelenik a kezdő képernyő.

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

3. Válassza ki a kívánt tartalomtípust, majd nyomja meg a E gombot.

4. Válassza ki a kívánt tartalmat.

5. Válassza ki a Opciók pontot, majd nyomja meg a E gombot.

6. Válassza ki a Küldés pontot, majd nyomja meg a E gombot. A folyamatban lévő 
másolás félbeszakításához nyomja meg a E gombot. 
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3D funkciók

DTV megtekintése 3D effektussal
A 3D effektus alkalmazható 3D tartalommal rendelkező élő TV-re és rögzített TV műsorra.

1. A TV műsor nézése vagy a rögzített TV műsor lejátszása közben nyomja meg a 
távirányítón a 3D gombot. Megjelenik a 3D menü.

 ● Egymás mellett : Két kép megjelenítése egymás mellett.

 ● Felül és alul : A képeket egymás felett jeleníti meg.

2. A ◀▶ gombokkal válassza ki a kívánt 3D módot, és nyomja meg a E gombot.

3. Ha megnyomja a 3D gombot mégegyszer 3D nézet közben, a megjelenített kép 
visszavált 2D módra.

 " Ha TV csatornát vált DTV 3D-ben való megtekintése közben Egymás melletti módban, a 
megjelenített felvétel automatikusan átvált 2D-be.

 " Ha az Egymás melletti módban a 3D effektust bekapcsolja, a 3D mód nem lesz beállítható.

 " Ha a TV műsor nem támogatja az Egymás melletti, Felül és alul illetve az Auto felismerés módot, a 
3D választómenü nem jelenik meg.
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Bejelentkezés a Samsung fiókba
Javasoljuk lépjen be a Samsung fiókba, mielőtt filmeket és TV műsorokat vagy alkalmazásokat 
érne el.

A Samsung fiókba való bejelentkezéshez kövesse az alábbi lépéseket:

1. A Főmenü képernyőn nyomja meg a a gombot. Megjelenik a Bejelentkezési képernyő.

2. Válassza ki az E-mail mezőt, majd nyomja meg a E gombot. Megjelenik a 
Képernyőbillentyűzet ablak.

3. A billentyűzettel írja be az e-mail címét. Ha kész, válassza a Kész gombot, majd nyomja 
meg a E gombot. Megjelenik újra a Bejelentkezési képernyő.

4. Válassza ki az Jelszó mezőt, majd nyomja meg a E gombot. Megjelenik a 
Képernyőbillentyűzet ablak.

5. Írja be a jelszó a billentyűzettel. Ha kész, válassza a Kész gombot, majd nyomja meg a E 
gombot. Megjelenik újra a Bejelentkezési képernyő.

6. A bejelentkezési folyamat megkönnyítésére válassza ki az Automatikus bejelentkezés 
pontot, és nyomja meg a E gombot.

7. Válassza ki a Bejel. pontot, majd nyomja meg a E gombot. A lejátszó belépteti a fiókba. 
A fiók e-mailjei a képernyő bal alsó részén jelennek meg.

 " Ha kiválasztotta az Automatikus bejelentkezés pontot, a következő alkalommal a lejátszó 
automatikusan megadja e-mail címét és jelszavát. Csak a Bejel. pontot kell kiválasztania.

 " Ha az e-mail cím és a jelszó nem jelenik meg a Bejelentkezési képernyővel együtt, válassza ki 
a lefelé mutató nyíl gombot az Email mező mellett, és nyomja meg a E gombot. Az összes 
regisztrált fiókot tartalmazó legördülő listája jelenik meg. Válassza ki a fiókot, és nyomja meg a 
E gombot. A készülék ki fogja tölteni az e-mail és a jelszó mezőket.

 " Ha bejelentkezés után megnyomja a a gombot, a Saját fiók ablak jelenik meg. Az ablakban, 
kiválaszthatja a Kijelentkezés, a Fiókadatok módosítása, a Szolgált. fiókok csatolása, a Fiókok 
eltávolítása az eszközről, és a Fiók deaktiválása pontot.

 " Filmek kölcsönzéséhez és fizetős alkalmazások beszerzéséhez szüksége lesz egy a fiókhoz 
regisztrált hitelkártyára. Ha még nem regisztrált hitelkártyát válassza ki a Fiókadatok módosítása 
pontot. A Fiókadatok módosítása oldalon válassza a Kártya reg. pontot, nyomja meg a E 
gombot, majd kövesse az utasításokat.
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Filmek és TV műsorok, vagy al-
kalmazások használata előtt
Ha nem állította be a Smart Hub szolgáltatást, filmek és TV műsorok megtekintése, vagy 
alkalmazások használata előtt,a lejátszó megkéri, hogy végezze el a Smart Hub beállítását.

1. A Főmenü képernyőn, válassza ki a Film és TV-műsor vagy az Alkalmazások pontot, és 
nyomja meg a E gombot. Ha az Alkalmazások pontot választotta, ugorjon a 4. lépésre.

2. Ha a Film és TV-műsor pontot választotta, megjelenik a Smart Hub ablak és megkérdezi 
be akarja-e állítani a Smart Hub szolgáltatást. Válassza ki az Igen pontot, majd nyomja 
meg a E gombot. Megjelenik az Üdvözlő képernyő.

3. Válassza ki az Indítás pontot, majd nyomja meg a E gombot. Megjelenik a Smart Hub 
használatára vonatkozó Feltételeket és Adatvédelmi Szabályzatot tartalmazó képernyő.

4. A Smart Hub használatára vonatkozó Feltételeket és Adatvédelmi Szabályzatot 
tartalmazó képernyőn át kell néznie és egyet kell értenie mind a Smart Hub használatára 
vonatkozó Feltételekkel, mind az Adatvédelmi Szabályzattal a Smart Hub használatához.

5. A teljes dokumentum megtekintéséhez görgessen le és kattintson a Részletek 
megtekintése gombokra.

6. Ha befejezte az olvasást görgessen fel az első beviteli mezőre és nyomja meg a E 
gombot, hogy elfogadja a használatára vonatkozó Feltételeket és hozzájáruljon az 
Adatvédelmi Szabályzathoz.

7. Nyomja meg a ▶ gombot kétszer, hogy átlépjen a Kiegészítő Adatvédelmi értesítés 
képernyőre.

8. A teljes értesítés megtekintéséhez kattintson a Részletek megtekintése gombra.

9. Ha befejezte az olvasást görgessen fel a felső beviteli mezőre és nyomja meg a E 
gombot.

 " Nem kell hozzájárulnia a Kiegészítő Adatvédelmi értesítéshez, de lehetséges, hogy néhány Smart 
TV funkció nem lesz elérhető ha nem teszi meg.

10. Nyomja meg a ▶ gombot kétszer. Megjelenik a Beállítás befejezése képernyő. Nyomja 
meg a E gombot.
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Filmek és TV műsorok használata
Letölthet vagy adatfolyamként fogadhat fizetős vagy ingyenes filmeket és TV műsorokat és 
megnézheti őket a TV-n.

1. A Főmenü képernyőn, válassza ki a Film és TV-műsor pontot, és nyomja meg a E 
gombot.

2. Válasszon ki egy Kiemelt vagy egy Ajánlott filmet, és nyomja meg a E gombot. 
Megjelenik az adott film oldala. Nyomja meg a ▼ nyíl gombbal és lépjen a képernyő 
aljára. Válassza ki a Kedvencek, a Kiemelt, a Filmek, a TV-műsorok, vagy a Megvásárolva 
lehetőséget, és nyomja meg a E gombot. A megjelenő képernyőn a ▲▼◀▶ gombokkal 
válasszon ki egy műsort vagy egy filmet, és nyomja meg a E gombot. A TV műsorok 
vagy filmek képernyőn, kiválaszthatja az Újdonságok, a Legnépszerűbb, vagy a Műfajok 
pontokat is, még több elérhető műsor vagy film megtekintéséhez. A Műfaj képernyőn a 
▲▼◀▶ gombokkal válasszon ki egy Műfajt, és nyomja meg a E gombot. A filmeket és 
TV műsorokat megjelenítő képernyőn válasszon a ▲▼◀▶ gombokkal, és nyomja meg a 
E gombot.
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3. A választott műsor vagy film megtekintéséhez, válassza ki a Nézés most pontot, és 
nyomja meg a E gombot. Megjelenik a kiválasztó képernyő különböző helyek listáival 
ahonnan a filmek kikölcsönözhetőek, az árakkal együtt.

4. Válassza ki a helyet, majd nyomja meg a E gombot. Kövesse a képernyőn megjelenő 
utasításokat a film elindításához.

 " Ha még nem jelentkezett be a Samsung fiókba a 3. lépés után megjelenik a Bejelentkezési 
képernyő és be kell lépnie. 

 " Ha még nem kapcsolt hitelkártyát a Samsung fiókhoz, a belépés után megjelenik a Kártya 
regisztrálása képernyő. Kövesse a megjelenő utasításokat. Filmek kölcsönzéséhez és fizetős 
alkalmazások beszerzéséhez rendelkeznie kell egy a fiókhoz regisztrált hitelkártyával.

Alkalmazások használata
Letölthet alkalmazásokat az internetről, és elérhet különböző fizetős vagy ingyenes 
alkalmazásokat, és megjelenítheti őket a TV-n. Egyes alkalmazások eléréséhez Samsung 
számlával kell rendelkeznie..

Az alkalmazás képernyő áttekintése
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 ● Ajánlottak : A Samsung által ajánlott tartalmak kezelése.

 ● Saját App-ek : A További alkalmazások képernyőn a személyes alkalmazások módosítható 
galériája jelenik meg.

 ● További alk. : Válassza ki, hogy elérje a További alkalmazások képernyőt, ahol az 
alkalmazások hozzáadhatók, módosíthatók és törölhetők, és megjeleníthetők a letöltött 
alkalmazások.

 ● Kiemelt Alkalmazások : A ▲▼◀▶ gombokkal jelölje ki a Kiemelt Alkalmazást, majd 
nyomja meg a E gombot. Megjelennek az alkalmazásról az információk

Alkalmazások letöltése
A Samsung Apps szolgáltatáson keresztül letölthetők különböző fizetős vagy ingyenes 
alkalmazások.

1. Az Apps képernyőn válassza a Samsung Apps lehetőséget, majd nyomja meg a E 
gombot. Megjelenik a Samsung Apps képernyő.

2. A képernyő tetején az Újdonságok alatt megjelenik egy sor új alkalmazás. A ◀▶ 
gombokkal görgesse a listát jobbra-balra, és válasszon egy alkalmazást. A E gombbal 
további információk jeleníthetők meg az alkalmazásról. Ha az alkalmazás ingyenes, 
válassza a Letöltés pontot, majd nyomja meg a E gombot az alkalmazás letöltéséhez. 
Ha fizetős az alkalmazás, válassza a Vás. pontot, nyomja meg a E gombot, és kövesse a 
megjelenő utasításokat.

 " Alkalmazás megvásárlásához be kell jelentkezni a Samsung fiókba és meg kell adni a hitelkártya 
adatait. Nyomja meg a a gombot a távirányítón a bejelentkezéshez.

 " Ha nem regisztrált kártyát, a bejelentkezés után nyomja meg a a gombot újra, és válassza a 
Fiókadatok módosítása pontot a megjelenő ablakban. A Fiókadatok módosítása oldalon válassza a 
Kártya reg. pontot, nyomja meg a E gombot, majd kövesse az utasításokat.

 " Elérheti és letöltheti az alkalmazásokat a bal oldalon látható kategóriákból. Az utasítások a 4. 
lépésnél olvashatók.
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3. Az alkalmazás letöltése után válassza a Futtatás pontot, majd nyomja meg a E gombot 
az alkalmazás futtatásához. Az alkalmazás későbbi futtatásához nyomja meg a RETURN 
gombot. Mindkét esetben az alkalmazás ikonja megjelenik az Apps képernyőn.

4. További alkalmazások megtekintéséhez a ▲▼◀▶ gombokkal lépjen a bal oldali 
kategórialistára.

5. A ▲▼ gombokkal válasszon ki egy kategóriát. Újabb kategóriára lépéskor mindig 
megjelenik egy újabb alkalmazáscsoport a jobb oldalon.

6. A ▶gombbal lépjen az alkalmazásra és a ▲▼◀▶ gombokkal léphet alkalmazásról 
alkalmazásra.

7. Az alkalmazásról további információkhoz jelölje ki az alkalmazást, majd nyomja meg a 
E gombot.

8. Az alkalmazás letöltéséhez kövesse a 2. és 3. lépések utasításait.

Alkalmazás elindítása
1. Válassza az Alkalmazások pontot a Főmenü képernyőn, és nyomja meg a E gombot.

2. A alkalmazások képernyőn a ▲▼◀▶ gombokkal válasszon ki egy alkalmazást, és nyomja 
meg a E gombot. Az alkalmazás elindul.
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A További alkalmazások képernyő 
használata

A További alkalmazások képernyő tartalmazza a letöltött alkalmazásokat és:

 ● Rendezheti az alkalmazásokat a További alkalmazások képernyőn Letöltés dátuma, 
Legutóbbi megnyit... és Cím szerint.

 ● Használhatja a Opciók menü funkcióit az Apps képernyő My Apps részében felsorolt 
alkalmazásokra, például frissítés, alkalmazások áthelyezése mappába, alkalmazások 
törlése a My Apps képernyőről és zárolás.

 ● Alkalmazások indítása.

Alkalmazások rendezése
Az alkalmazások rendezéséhez a További alkalmazások képernyőn kövesse az alábbi lépéseket:

1. Az Főmenü képernyőn válassza a Alkalmazások lehetőséget, majd nyomja meg a E 
gombot.

2. Az Alkalmazások képernyőn a ▼ gombbal lépjen a További alkalmazások hotspotra a 
képernyő alján, és nyomja meg a E gombot.

3. A További alkalmazások képernyőn  a ▲▶ gombokkal lépjen a Megtek. pontra a 
képernyő tetején, és nyomja meg a E gombot.

4. A megjelenő legördülő menüben válassza ki a Letöltés dátuma, Legutóbbi megnyit... 
vagy a Cím pontot majd nyomja meg a E gombot. A További alkalmazások képernyőn 
az alkalmazások a kiválasztott kritérium szerint rendezve jelennek meg.
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Az Opciók menü használata

Lezárás/feloldás
A Zárolás/Feloldás funkcióval és a Biztonsági PIN-kóddal zárolhatja az alkalmazásokat, hogy 
ne legyenek elindíthatók az Apps vagy a További alkalmazások képernyőn. Az alapértelmezett 
PIN-kód a 0000.

1. A További alkalmazások képernyőn  a ▲▶ gombokkal lépjen a Opciók pontra a képernyő 
tetején, és nyomja meg a E gombot.

2. Válassza ki a Lezárás/feloldás pontot, majd nyomja meg a E gombot.

3. Amikor megjelenik a Zárolási szolgáltatás, írja be a PIN-kódot a távirányító 
számgombjaival.

4. Alkalmazás zárolásához válassza ki az alkalmazást, majd nyomja meg a E gombot. 
Megjelenik egy lakat az alkalmazáson. Ismételje más alkalmazások zárolásához is.

5. Zárolt alkalmazás feloldásához válassza ki az alkalmazást, majd nyomja meg a E 
gombot.

6. Az összes alkalmazás egyszerre történő zárolásához a ▲▶ gombokkal válassza ki a Mind 
lezár gombot, és nyomja meg a E gombot.

7. Az összes alkalmazás egyszerre történő feloldásához a ▲▶ gombokkal válassza ki az 
Mind felold gombot, és nyomja meg a E gombot.

8. Nyomja meg a RETURN gombot kétszer az Apps képernyőre való visszatéréshez. A 
zárolt alkalmazásokon egy lakat látható a jobb felső sarokban.
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Saj. alk. szerk.
A My Apps szerkesztése funkcióval alkalmazások adhatók hozzá és törölhetők a My Apps 
képernyőn. Módosítható az alkalmazások pozíciója is a My Apps képernyőn.

Alkalmazás hozzáadása a My Apps képernyőhöz

1. A További alkalmazások képernyőn  a ▲▶ gombokkal lépjen a Opciók pontra a képernyő 
tetején, és nyomja meg a E gombot.

2. Válassza ki a Saj. alk. szerk. pontot, és nyomja meg a E gombot. Megjelenik az Edit My 
Apps képernyő.

3. Válasszon ki egy színes alkalmazást a felső sorból, és nyomja meg a E gombot. A színes 
alkalmazás ikonja megjelenik a My Apps területen alább és az alkalmazás ikonja a felső 
sorban szürkítve jelenik meg.

 " A szürkített alkalmazások már a My Apps-ben vannak.
4. Ha visszatér az Apps képernyőre, az alkalmazás megjelenik a My Apps területen.

Alkalmazás törlése a My Apps képernyőről

1. A További alkalmazások képernyőn  a ▲▶ gombokkal lépjen a Opciók pontra a képernyő 
tetején, és nyomja meg a E gombot.

2. Válassza ki a Saj. alk. szerk. pontot, és nyomja meg a E gombot. Megjelenik az Edit My 
Apps képernyő.

3. Válassza ki a My Apps képernyőről törölni kívánt alkalmazást, nyomja meg a E gombot, 
majd nyomja a ▲▼◀▶ gombokat az X irányába. Megjelenik a Törlés a My Apps-ból 
képernyő.

4. Válassza ki az Igen pontot, majd nyomja meg a E gombot.

5. Ha visszatér az Apps képernyőre, az alkalmazás eltűnik a My Apps területről.
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Alkalmazás áthelyezése a My Apps képernyőn

1. A További alkalmazások képernyőn  a ▲▶ gombokkal lépjen a Opciók pontra a képernyő 
tetején, és nyomja meg a E gombot.

2. Válassza ki a Saj. alk. szerk. pontot, és nyomja meg a E gombot. Megjelenik az Edit My 
Apps képernyő.

3. Válassza ki az alkalmazást, amelyet a My Apps képernyőn szeretne mozgatni, nyomja 
meg az E gombot, majd a ▲▼◀▶ gombokkal vigye az alkalmazás ikonját az egyik nyíl 
irányába (<, >, ^, stb.) amely az alkalmazás ikonja körül megjelenik. Az alkalmazás ikonja 
a kiválasztott irányba mozdul.

4. Miután elhelyezte az alkalmazás ikonját a kívánt helyre, nyomja meg a E gombot.

5. Ha visszatér az Apps képernyőre, az alkalmazás a kiválasztott helyen jelenik meg.

Mappa létreh.
A Mappa létrehozásával létrehozhat egy mappát a További alkalmazások képernyőn, amelybe 
alkalmazások helyezhetők.

1. A További alkalmazások képernyőn  a ▲▶ gombokkal lépjen a Opciók pontra a képernyő 
tetején, és nyomja meg a E gombot.

2. Válassza ki az Mappa létreh. pontot, majd nyomja meg az E gombot. Megjelenik a 
Mappanév beállítása ablak.

3. Nyomja meg a E gombot. Megjelenik a billentyűzet.

4. Válassza a Törlés gombot a jobb oldalon, majd nyomja meg az E gombot a 1 mappa 
felirat törléséhez a beviteli mezőből. Ezután a billentyűzettel írja be a mappa kívánt 
nevét.

5. Ha kész, válassza a Kész gombot a képernyő jobb oldalán, és nyomja meg a E gombot.
Az előugró ablak újra megjelenik.

6. Válassza ki az OK pontot, majd nyomja meg a E gombot. Az új mappa megjelenik a 
képernyő bal oldalán az alkalmazások listájában.
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Áthely. mappába
Az Áthelyezés mappába funkcióval az alkalmazások a kívánt mappába helyezhetők.

1. A További alkalmazások képernyőn  a ▲▶ gombokkal lépjen a Opciók pontra a képernyő 
tetején, és nyomja meg a E gombot.

2. Válassza ki az Áthely. mappába pontot, majd nyomja meg az E gombot. Megjelenik az 
Áthelyezés mappába képernyő.

3. A ▲▼◀▶ gombokkal lépjen egy alkalmazásra, majd nyomja meg a E gombot egy 
alkalmazás kiválasztásához. Az alkalmazás bal felső sarkában megjelenik egy jelölés.

4. Az alkalmazás jelölésének törléséhez nyomja meg a E gombot. A jelölés eltűnik.

5. Ismételje a 3. lépést a további alkalmazások kijelöléséhez.

 " Az összes letöltött alkalmazás kiválasztásához válassza ki a Mind kivál. pontot a képernyő jobb 
felső sarkában, majd nyomja meg a E gombot. Az összes alkalmazás kiválasztásának törléséhez 
válassza ki a Ö.kij.vissz. pontot a képernyő jobb felső sarkában, majd nyomja meg a E gombot.

6. Amikor kész, válassza a Mappa kivál. pontot a képernyő tetején, majd nyomja meg a E 
gombot. Megjelenik a Mappa kiválasztása ablak. 

7. A Mappa kiválasztása ablakban a ▲▼ gombokkal válassza ki azt a mappát, ahová az 
alkalmazásokat át szeretné helyezni, majd nyomja meg a E gombot.

8. Megjelenik az Apps Moved ablak. Nyomja meg a E gombot.

9. A mappa megnyitásához a ▲▼◀▶ gombokkal jelölje ki a mappát, majd nyomja meg az 
E gombot.

Mappa átnevezés
A Mappa átnevezésével átnevezhet egy meglévő mappát.

1. A További alkalmazások képernyőn  a ▲▶ gombokkal lépjen a Opciók pontra a képernyő 
tetején, és nyomja meg a E gombot.

2. Válassza ki a Mappa átnevezés pontot, és nyomja meg a E gombot. Megjelenik a 
Mappa átnevezése képernyő, és egy mappa ki van jelölve.

3. A ▲▼◀▶ gombokkal válassza ki a kívánt mappát, és nyomja meg a E gombot. 
Megjelenik az Átnevezés ablak. 

4. Nyomja meg a E gombot. Megjelenik a billentyűzet.
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5. Írja be a mappa új nevét. Ha kész, válassza a Kész gombot a képernyő jobb oldalán, és 
nyomja meg a E gombot. Újra megjelenik az Átnevezés ablak az új névvel.

6. Válassza ki az OK pontot, majd nyomja meg a E gombot. A mappa átnevezése 
megtörténik.

7. Válassza a Bezárás gombot a képernyő jobb oldalán, és nyomja meg a E gombot.

Törlés
Ezzel törölheti az alkalmazásokat és mappákat a My Apps képernyőről. Ha a mappa 
alkalmazásokat tartalmaz, a mappa és az alkalmazások is törlődnek. A törlés véglegesen 
eltávolítja az alkalmazásokat. Ha törölt alkalmazást szeretne használni újra, le kell töltenie.

1. A További alkalmazások képernyőn  a ▲▶ gombokkal lépjen a Opciók pontra a képernyő 
tetején, és nyomja meg a E gombot.

2. Válassza ki az Törlés pontot, majd nyomja meg az E gombot. Megjelenik a Törlés 
képernyő.

3. A ▲▼◀▶ gombokkal lépjen egy alkalmazásra, majd nyomja meg a E gombot a 
kiválasztásához. Az alkalmazás vagy mappa bal felső sarkában megjelenik egy jelölés.

4. Az alkalmazás jelölésének törléséhez nyomja meg a E gombot. A jelölés eltűnik.

5. Ismételje a 3. lépést a további alkalmazások vagy mappák kijelöléséhez.

 " Az összes letöltött alkalmazás kiválasztásához válassza ki a Mind kivál. pontot a képernyő jobb 
felső sarkában, majd nyomja meg a E gombot. Az összes alkalmazás kiválasztásának törléséhez 
válassza ki a Ö.kij.vissz. pontot a képernyő jobb felső sarkában, majd nyomja meg a E gombot.

6. A kiválasztások után válassza ki a Törlés pontot a képernyő tetején, és nyomja meg a E 
gombot. Megjelenik a Törlés ablak.

7. Válassza ki az Igen pontot, majd nyomja meg a E gombot. A kiválasztott alkalmazások 
törlődnek.

 " Zárolt alkalmazás vagy mappa nem törölhető azonnal. Ha zárolt alkalmazást vagy mappát jelöl 
ki törlésre, a 7. lépésben megjelenik a Zárolás ablak. Írja be a Biztonsági PIN-kódot a mezőbe, és 
nyomja meg a E gombot. A zárolás feloldódik, és az alkalmazás vagy mappa törlődik. 
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Alk. friss.
Amikor az alkalmazást frissíteni kell a legújabb verzióra, válassza az Alkalmazások 
lehetőséget, majd a További alk. opciót. A További alk. képernyőn válassza az Alk. friss. 
lehetőséget, majd válasszon alkalmazást a listából. Elkezdődik az alkalmazás frissítése a 
legújabb verzióra. Ugyanakkor az Alk. friss. csak akkor jelenik meg a képernyőn, ha frissítés 
szükséges.

Screen Mirroring  BD-F8 sorozat esetén 

A Screen Mirroring funkcióval az okostelefon vagy Android táblagép kijelzője megjeleníthető 
a készülékhez csatlakoztatott TV-n.

1. A Blu-ray készülék Főmenü képernyőjénél nyomja meg a távirányító } gombját. 
Megjelenik a Screen Mirroring ablak.

2. AllShare Cast indítása a készüléken.

3. A készüléken keresse meg a készülék nevét az elérhető eszközök listájában, és válassza 
ki.

4. A TV-n megjelenik a PIN-kód. Írja be a PIN-kódot a készülékbe.
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5. A TV-n megjelenik a csatlakoztatási üzenet (például Android_92gb csatlakoztatása...) 
majd a csatlakoztatva üzenetet.

6. Kis idő múlva a készülék képernyője megjelenik a TV képernyőjén.

7. A Screen Mirroring leállításához nyomja meg az EXIT vagy a RETURN gombot a 
távirányítón, vagy tiltsa le az okostelefon Képernyőtükrözés funkcióját.

 " Csatlakozhat AllShare Cast funkciót támogató készülékhez. Fontos, hogy az ilyen készülékhez 
való csatlakozás nem biztos, hogy támogatott, a gyártótól függően. A mobilkapcsolat 
támogatásáról további információkat a gyártó webhelyén talál.

 " Ha a Screen Mirroring funkciót használja, a videókép vagy a hang szaggathat, a környezettől 
függően.

 " A Bluetooth jelek zavarhatják a Screen Mirroring jeleit. A Screen Mirroring function használata 
előtt ajánljuk, hogy kapcsolja ki a Bluetooth funkciót az okostelefonon vagy egyéb smart 
készüléken (táblagép stb.).

 " A Screen Mirroring csak az AllShare Cast vagy Wireless Mirroring funkciót támogató 
mobileszközökön érhető el. További információkért látogasson el a mobilkészülék gyártójának 
weboldalára.

A webböngésző használata
Az internet elérhető a webböngésző alkalmazással.

Válassza a Webböngésző pontot a Főmenü képernyőn, és nyomja meg a E gombot.

 " Ha a webböngészőt BD Wise kompatibilis, HDMI-kábellel csatlakoztatott TV-n nyitja meg, és a 
BD Wise be van kapcsolva, a böngésző a képernyőt betöltő méretű lesz, és a TV képminőségét 
automatikusan optimálisra állítja. 

 " A Webböngésző nem kompatibilis a Java alkalmazásokkal.

 " Ha megpróbál letölteni egy fájlt, és a fájl nem menthető el, hibaüzenet jelenik meg.

 " Az E-kereskedelem (a termékek online vásárlása) nem támogatott.

 " Az ActiveX nem támogatott.

 " Egyes szolgáltatók által üzemeltetett webhelyek elérhetősége korlátozott lehet.
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Hivatkozás böngészés és mutató 
böngészés
A webböngésző kétféle böngészést tesz lehetővé, a mutató böngészést és a hivatkozás 
böngészést. Amikor először indítja el a böngészőt, a mutató böngészés aktív. Ha egeret 
használ a webböngészőben való navigáláshoz, ajánljuk, hogy hagyja aktívan a mutató 
böngészést. Ha távirányítót használ a webböngészőben való navigáláshoz, ajánljuk, hogy 
cserélje le a mutató böngészést hivatkozás böngészésre. A hivatkozás böngészés a kiemelést 
mozgatja az egyik hivatkozásról a másikra a webböngészőben, és sokkal gyorsabb, mint a 
mutató böngészés a távirányítóval.

A hivatkozás böngészés aktiválásához kövesse az alábbi lépéseket:

1. A távirányító ▲▼◀▶ gombjaival vigye a mutatót a képernyő jobb felső sarkában a Link 
Browser ikonra. A Link Browser ikon jobbról a harmadik. A mutató a megfelelő helyen 
van, ha az ikon kékre vált és megjelenik a “Hivatk. böng.” üzenet.

2. Nyomja meg a E gombot. A Link Browsing aktiválódik, és aktív marad amikor megnyitja 
a webböngészőt.
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A vezérlőpanel áttekintése
A képernyő tetején lévő vezérlőpanel olyan ikonokat tartalmaz, amelyekkel hasznos funkciók 
érhetők el. Az alábbiakban leírjuk ezeket az ikonokat a bal szélsővel kezdve.

 ●  : Az előző oldalra lép.

 ●  : A következő oldalra lép.

 ●  : Megjeleníti a Könyvjelző és előzmények képernyőt. Megjelölheti az aktuális oldalt, 
kiválaszthat meglévő könyvjelzőt, és szerkesztheti és törölheti a könyvjelzőket. 
Megtekintheti a böngészési előzményeket és kiválaszthat újra oldalakat.

 ●  : A webböngésző nyitóoldalára ugrik.

 ●  : Manuálisan beírhat oldalcímet a billentyűzet segítségével.

 ●  : Újratölti az aktuális oldalt a frissítéshez.

 ●  : Az aktuális oldalt hozzáadja a könyvjelzőkhöz.
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 ●  : Információk keresése a szavak vagy karakterek beírásával a billentyűzeten. A 
Képernyőbillentyűzet használata.

 ●  : A képernyő nagyítása vagy kicsinyítése adott százalékkal.

 ●  : A PIP funkció bekapcsolása.

 ●  : Átváltás a mutató és a hivatkozás böngészés között.

 ●  : A Böngésző beállításainak konfigurálása. Lásd a Beállítások menü használatát.

 ●  : A webböngésző bezárása.

A Képernyőbillentyűzet használata 
A  , a  gombra kattintáskor, vagy adat- vagy szövegbeviteli mező 
elérésekor, a E gomb megnyomására megjelenik a képernyőbillentyűzet.

A képernyőbillentyűzet távirányítóval való használatához kövesse az alábbi lépéseket:

1. A távirányító ▲▼◀▶ gombjaival a kijelölést a kívánt betűre vagy számra viheti.

2. A E gombbal beírhatja a betűt vagy számot a beviteli mezőbe.

3. Nagybetűk beírásához vigye a kijelölést a Caps gombra bal oldalt fent, és nyomja meg a 
E gombot. Nyomja meg a E gombot újra a Caps gomb kijelölésével a kisbetűkhöz való 
visszatéréshez.

4. A szimbólumok és további írásjelek eléréséhez jelölje ki az 123#& gombot bal oldalt, és 
nyomja meg a E gombot.

5. A beírt karakter törléséhez vigye a kijelölést a ← gombra, és nyomja meg a E gombot.

6. Az összes beírt karakter törléséhez vigye a kijelölést a Törlés gombra, és nyomja meg a 
E gombot.

7. A befejezéshez vigye a kijelölést a Kész gombra, és nyomja meg a E gombot.

 " Ha vezeték nélküli billentyűzetet csatlakoztatott a lejátszóhoz, a billentyűzettel beírhat betűket, 
számokat, szimbólumokat és írásjeleket. Fontos, hogy a vezeték nélküli billentyűzet csak akkor 
működik, amikor a képernyőbillentyűzet látható, és csak betűk, számok, szimbólumok és írásjelek 
beírására használható.
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A Képernyőbillentyűzet ablak opciói
A Képernyőbillentyűzet ablak opcióinak eléréséhez jelölje ki a  gombot a billentyűzet alatt 
balra, és nyomja meg a E gombot.

 ● Nyelv : A billentyűzet nyelvének kiválasztása. Kiválasztható az angol, francia, orosz stb.

 ● Javasolt szöveg : A szöveg beírása közben a billentyűzet javasolt szavakat ad. A funkció Be 
és Ki kapcsolható.

 ● Következő betű megj... : A billentyűzet előrejelzi a következő betűt a beírás folyamán. 
Az előrejelzéseket az éppen beírt betű körüli karikával jelzi. Az előrejelzett betű 
kiválasztható, vagy kiválasztható másik betű is. A funkció Be és Ki kapcsolható.

A Beállítás menü használata
A Beállítás menü funkcióival beállítható a Böngésző működése és a biztonsági funkciók. A 
Beállítás menü megnyitásához jelölje ki a  ikont a Vezérlőpanelen, majd nyomja meg a E 
gombot. A beállítás menü egy opciójának kiválasztásához jelölje ki az opciót, majd nyomja 
meg a E gombot.

 ● Megragadás eng./letiltása : A Megfogás funkció Be és Ki kapcsolása. Ha a Megfogás 
funkció be van kapcsolva, a weboldal a csúszka nélkül is mozgatható fel-le. A Megfogás 
funkció csak mutató böngészés esetén elérhető.
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 ● Jóváhagyott w.helyek : Korlátozhatja a gyermekek hozzáférését helytelen weboldalakhoz 
csak a regisztrált oldalakhoz való hozzáférés engedélyezésével. A funkció 
elérésekor megjelenik a PIN-kód beíró képernyő. A funkció első elérésekor írja be 
az alapértelmezett PIN-kódot, a 0000-t a távirányító számgombjaival. A PIN-kód a 
Visszaállítás jelszóval módosítható a Jóváhagyott webhelyek funkcióban. Lásd alább.

 – Jóváhagyott webhelyek funkció : A Jóváhagyott webhelyek funkció be- és 
kikapcsolása. 

 – Jóváh. webhelyek jelsz. alaph. állítása : A Jóváhagyott webhelyek jelszavának 
módosítása. 

 – Akt. hely h.adása : Az aktuálisan látható weboldal hozzáadása a Jóváhagyott 
webhelyek listájához. 

 – Jóváhagyott webhelyek kezelése : Beírhat URL-eket, hozzáadhatja a Jóváhagyott 
webhelyek listájához, vagy törölhet webhelyeket a listáról. Ha bekapcsolja a funkciót 
és nem adott hozzá webhelyeket a Jóváhagyott webhelyek listájához, nem lesz 
elérhető weboldal.

 ● Privát böngészés be/ki : A Privát böngészés be- és kikapcsolása. A Privát böngészéssel a 
böngésző nem őrzi meg a meglátogatott oldalak URL-címeit. Ha engedélyezni szeretné 
a Privát módot, válassza az OK lehetőséget. Ha a Privát módban van, a "Stop" ikon 
jelenik meg az URL előtt a képernyő tetején. A Privát mód kikapcsolásához válassza ki 
újra a menüpontot, amikor be van kapcsolva.

 ● PIP beállításai : A kívánt PIP pozíció beállítása.

 ● Webböngésző beállításai

 – Beá. kezdőlapként : Beállíthatja a böngésző kezdőlapját.

 – Popupblokkoló : Az Előugró ablakok blokkolásának be- és kikapcsolása.

 – Oldalblokkoló : Blokkolhatók a hirdetések, és kiválaszthatók az URL-címek, 
amelyeknél a hirdetések blokkolva lesznek.

 – Általános : Törölhetők az olyan személyes adatok, mint a webhely előzmények és 
a böngészési adatok (cookie fájlok stb.), és a böngésző beállításai visszaállíthatók 
alaphelyzetbe.

 – Kódolás : Beállítható a weboldalak kódolása Automatikus-ra, vagy kiválasztható a 
kódolási formátum manuálisan egy listából. 
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 – Mutató : Beállítható a mutató sebessége, amikor Mutató beállítást használ, és Be és 
Ki állásba kapcsolható a Smart kurzor funkció.

 – Böngésző adatai : Megjeleníti a böngésző verziószámát és szerzői jogi információit.

 ● Súgó : Alapvető információk a webböngésző működéséről.

 " A webhelytől függően a beállítási funkciók egy része nem aktiválódik. A nem aktiválható funkciók 
szürkítve jelennek meg és nem használhatók.

Az internetszolgáltatási fiók 
hozzákapcsolása a lejátszóhoz
A Szolgáltatói fiók hozzákapcsolása funkcióval hozzákapcsolható a lejátszó az 
internetszolgáltatási fiókhoz, amelybe a lejátszó bejelentkezik automatikusan a szolgáltatás 
alkalmazásának elindításakor.

A szolgáltatási fiók hozzákapcsolásához kövesse az alábbi lépéseket:

1. A Főképernyőn nyomja meg a a gombot a távirányítón a Samsung fiókba való 
belépéshez.

2. A bejelentkezés után nyomja meg a a gombot újra a távirányítón.

3. Válassza ki a Szolgált. fiókok csatolása lehetőséget a My Account ablakban, és nyomja 
meg a E gombot.

4. A Szolgáltatói fiók hozzákapcsolása képernyőn válassza ki a készülékhez hozzákapcsolni 
kívánt szolgáltatást, és nyomja meg a E gombot.

5. Válassza ki a Regisztrálás pontot, majd nyomja meg a E gombot.

6. Az ID és Jelszó képernyőn írja be a kiválasztott szolgáltatáshoz használt azonosítót a 
képernyőbillentyűzettel. Ha kész, jelölje ki az Kész pontot, és nyomja meg a E gombot.

7. Ismételje meg a műveletet a jelszóval is. Ha kész, jelölje ki az Kész pontot, és nyomja meg 
a E gombot.

8. Válassza ki az OK pontot, majd nyomja meg a E gombot.
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BD-Live beállításai

BD-LIVE™  BD-F8 sorozat esetén 

Ha a készülék csatlakozott a hálózathoz, használhatja a különböző filmekhez kapcsolódó 
szolgáltatásokat a BD-LIVE kompatibilis lemezeken.

Alapértelmezésben a memória van beállítva, és nem kell külön beállítani. Ha nincs elég szabad 
hely, és ez zavarja a BD-Live működését, töröljön a BD adatokból tárhely felszabadításához.

1. Válassza a Beállítások pontot a Főmenü képernyőn, és nyomja meg a E gombot.

2. Válassza ki a Hálózat pontot, majd nyomja meg a E gombot.

3. Válassza ki a BD-Live beállításai pontot, és nyomja meg a E gombot.

4. Válassza ki a BD-adatok törlése pontot, és nyomja meg a E gombot.

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

6. Válassza ki a kívánt BD-LIVE szolgáltatást a lemez gyártójától függően.
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BD-LIVE™  BD-F6 sorozat esetén 

A készülék hálózatra történt csatlakoztatása után használhatók a filmekhez kapcsolódó 
szolgáltatások BD-LIVE kompatibilis lemezek esetén.

1. Csatlakoztasson egy USB flash memóriát a lejátszó elején lévő USB-aljzatba, majd 
ellenőrizze a szabad memóriát. Legalább 1GB szabad hellyel kell rendelkezni a BD-LIVE 
szolgáltatások használatához.

2. Válassza a Beállítások pontot a Főmenü képernyőn, és nyomja meg a E gombot.

3. Válassza ki a Hálózat pontot, majd nyomja meg a E gombot.

4. Válassza ki a BD-Live beállítások pontot, és nyomja meg a E gombot.

5. Válassza ki a BD Adatkezelés pontot, és nyomja meg a E gombot.

6. Válassza ki a Eszköz kiválasztása pontot, és nyomja meg a E gombot.

7. Válassza ki az USB eszközt, majd nyomja meg a E gombot.

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

9. Válassza ki a kívánt BD-LIVE szolgáltatást a lemez gyártójától függően.

 " A BD-LIVE és a tartalmak használata a gyártótól függően eltérő lehet.
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Támogatott formátumok

Támogatott videófájlok
Fájl 

kiterjesztése Konténer Videó kodek Felbontás
Képfrissítési 

sebesség 
(kép/mp)

Bitsebesség 
(Mbps) Audió kodek

*.avi

*.mkv
DivX 3.11 / 4 / 5 

/ 6
*.asf

*.wmv
MPEG4 SP/ASP

*.mp4

*.3gp

AVI

MKV
H.264 BP/MP/

HP
*.vro

*.mpg

ASF

MP4
Motion JPEG

1920x1080

(WMV v7,v8,
6~30 30

Dolby Digital

LPCM

*.mpeg

*.ts

3GP

MOV
Microsoft 

MPEG-4 v3
MSMPEG4 v3 
: 1280x720)

ADPCM(IMA, 
MS)

AAC
*.tp

*.trp

FLV

VRO
Window Media 
Video v7,v8,v9

HE-AAC

WMA

*.mov

*.flv

VOB

PS
MPEG2

Dolby Digital 
Plus

MPEG(MP3)
*.vob

*.svi

TS

SVAF
MPEG1 DTS (Core)

*.m2ts

*.mts
VP6 640x480 4

*.divx MVC 24/25/30 60

*.webm WebM VP8 1920x1080 6~30 20 Vorbis

Korlátozások

 – A tartalomtól függően előfordulhat, hogy a fent leírt kodekekkel kódolt fájlok sem 
játszhatók le.

 – A normál lejátszás nem garantált, ha a fájl konténeradatai hibásak vagy maga a fájl hibás.

Függelék
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 – A fenti táblázatban jelzett nagyobb bitsebességgel/képfrissítési sebességgel kódolt fájlok 
hangja/képe szakadozhat lejátszásnál.

 – A keresés (Ugrás) funkció nem használható, ha a fájl indextáblája hibás.

 – Ha távolról játszik le egy fájlt hálózati kapcsolattal, a videókép szakadozhat a létrejött 
kapcsolat sebességétől függően.

 – Egyes USB/digitális fényképezőgépek nem kompatibilisek a készülékkel.

Videó dekóder

 – H.264 Level 4.1 támogatása. (FMO/ASO/RS nem támogatott)

 – Nem támogatja a VC1/AP/L4-et

 – CODEC-ek kivéve WMVv7, v8, MSMPEG4 v3, MVC, VP6

 ● 1280 x 720 alatt: 60 képkocka max.

 ● 1280 x 720 felett: 30 képkocka max.

 – Nem támogatja a GMC 2 vagy újabbat.

 – SVAF támogatása (Felső/alsó, egymás melletti).

 – Támogatja a BD MVC Spec.-et.

Audió dekóder

 – Támogatja a WMA 10 PRO-t (5.1 verzióig).

 – Veszteség nélküli WMA audiót nem támogat.

 – ADPCM IMA,MS támogatása.

 – Nem támogatja az ADPCM-et (A-Law, μ-Law).

 – Nem támogatja a QCELP/AMR NB/WB funkciókat.

 – Vorbis támogatása (2ch-ig).

 – DD+ támogatása (7.1ch-ig).

Támogatott DivX feliratfájl-formátumok
*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt

 " Egyes DivX, MKV és MP4 formátumú lemezek lejátszása sikertelen lehet a videófelbontástól és a 
képfrissítési sebességtől függően.
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Támogatott filmfelirat fájlformátumok
Név Fájl kiterjesztése

MPEG-4 Timed text .ttxt
SAMI .smi

SubRip .srt
Külső SubViewer .sub

Micro DVD .sub or.txt
SubStation Alpha .ssa

Advanced SubStation Alpha .ass
Powerdivx .psb

Xsub AVI
SubStation Alpha MKV

Belső Advanced SubStation Alpha MKV
SubRip MKV

MPEG-4 Timed text MP4

Támogatott zenefájlok
Fájl kiterjesztése Típus Kodek Támogatott 

tartomány

*.mp3 MPEG MPEG1 Audio Layer 3 -
*.m4a

*.mpa

*.aac

MPEG4 AAC -

*.flac FLAC FLAC Támogatás 2ch-ig
*.ogg OGG Vorbis Támogatás 2ch-ig

*.wma WMA WMA

WMA 10 Pro támogatása 
(5.1-ig).

Nem támogatja WMA 
vesztség nélküli audió.

Támogatás M2 profilig.

Nem támogatja az LBR 
módot.

*.wav wav wav -
*.mid

*.midi
midi midi 0. és 1. típus

*.ape ape ape -
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ámogatott képfájlok
Fájl kiterjesztése Típus Felbontás

*.jpg

*.jpeg
JPEG 15360x8640

*.png PNG 4096x4096
*.bmp BMP 4096x4096
*.mpo MPO 15360x8640

AVCHD (Advanced Video Codec High 
Definition)

 ● A készülékkel lejátszhatók az AVCHD formátumú lemezek. Ezeket a lemezeket 
kamerákban használják.

 ● Az AVCHD egy nagyfelbontású digitális videóformátum.

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

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

 ● Az „x.v.Color” a Sony Corporation védjegye.

 ● Az „AVCHD” és az AVCHD embléma a Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. és a Sony 
Corporation védjegyei.

 " Előfordulhat, hogy egyes AVCHD formátumú lemezek nem játszhatók le a rögzítéstől függően. Az 
AVCHD formátumú lemezeket le kell zárni.

 " Az „x.v.Color” a normál DVD lemezeknél szélesebb színtartományt biztosít.
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Hibaelhárítás
Mielőtt a szervizhez fordulna, ellenőrizze a következőket.

PROBLÉMA MEGOLDÁS

A távirányító nem működik.

Ellenőrizze az elemeket. Lehet, hogy cserélni kell.
A távirányítót maximum 6,1 m távolságból használja.
Vegye ki az elemeket, és tartson lenyomva egy vagy két gombot a 
mikroprocesszor teljes áramtalanításához. Tegye vissza az eleme-
ket, és próbálja újra.

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

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

A tiltó üzenet jelenik meg a képer-
nyőn.

Érvénytelen gomb megnyomásakor jelenik meg.
A Blu-ray/DVD lemez nem támogatja az adott funkciót (pl. kame-
raszög).
A kívánt cím vagy fejezet pillanatnyilag a tartományon kívül esik.

A lejátszási mód nem egyezik meg 
a Beállítási menü beállításával.

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

A képarány nem állítható be. A képarány a Blu-ray/DVD lemezen rögzítve van.
Ez nem a készülék hibája.

Nincs hang. Ellenőrizze a Digitális kimenet beállítását az Audió opciók menü-
ben.

A képernyő blokkolva van.

Ha a HDMI kimenetet olyan felbontásra állítja, amelyet a TV nem 
támogat (például 1080p), akkor nem jelenik meg kép a TV-n.
Nyomja meg a ' gombot (az előlapon) 5 másodpercre lemez be-
helyezése nélkül a főképernyőn. Minden beállítás visszaáll a gyári 
alapértékre.
Ha visszaállítja a készüléket gyári alapértékekre, a BD felhasználói 
adatok is törlődnek.

Elfelejtett PIN-kód.

Nyomja meg a ' gombot (az előlapon) 5 másodpercre lemez be-
helyezése nélkül a főképernyőn. Az összes beállítás, a PIN-kóddal 
együtt visszaáll a gyári értékekre. Csak akkor használja, ha feltét-
lenül szükséges.
Ha visszaállítja a készüléket gyári alapértékekre, a BD felhasználói 
adatok is törlődnek.
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Egyéb problémák.

Lapozzon a használati útmutatónak arra az oldalára, amely a 
problémával foglalkozik, és hajtsa végre újra az utasításokat.
Ha a probléma nem oldódik meg, forduljon a legközelebbi Sam-
sung szervizközponthoz.

A kép zajos vagy torz. Ellenőrizze, hogy a lemez nem szennyezett vagy karcolódott-e.
Tisztítsa meg a lemezt.

Nincs HDMI kimenet.

Ellenõrizze a csatlakozást a TV és a készülék HDMI csatlakozója 
között.
Ellenőrizze, hogy a TV támogatja-e az 576p, 720p, 1080i, 1080p 
HDMI felbontásokat.

Abnormális HDMI kimeneti képer-
nyő.

Ha szemcsés kép jelenik meg a képernyõn, az azt jelenti, hogy 
a TV nem támogatja a HDCP-t (Highbandwidth Digital Content 
Protection).

AllShare funkció

Látom az AllShare-ben a megosz-
tott mappákat, de a fájlokat nem.

Az AllShare csak Videó, Fotó és Zene kategóriájú fájlokat jelenít 
meg. A nem ezekbe a kategóriákba eső fájlok nem jeleníthetők 
meg.

A videó lejátszása szakadozik.

Ellenőrizze a kapcsolat stabilitását. 
Ellenőrizze a hálózati kábel csatlakozását és a túlterheltséget. 
A vezeték nélküli kapcsolat a DLNA kompatibilis eszköz és a készü-
lék között instabil. Ellenőrizze a kapcsolatot.

Az AllShare kapcsolat a készülék 
és a PC között instabil.

Az ugyanabban az alhálózatban lévő IP címnek egyedinek kell 
lennie. Ha nem, az IP cím ütközés okozhatja ezt a jelenséget. 
Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a tűzfal. Ha igen, tiltsa le a 
tűzfalat.
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BD-Live

Nem lehet csatlakozni a BD-Live 
szerverhez.

Ellenőrizze a hálózati kapcsolatot a Network Status (Hálózati 
állapot) menüben. 
Ellenőrizze, hogy az USB-adathordozó csatlakoztatva van-e.
A memóriaeszközön legalább 1 GB szabad helynek kell lennie a 
BD-Live szolgáltatás fogadásához. A rendelkezésre álló hely a 
Delete BD Data pontban jeleníthető meg. 
Ellenőrizze, hogy a BD-Live Internetkapcsolat menü beállítása 
Engedélyezett (Összes)-e. 
Ha a fentiek egyike sem érvényes, forduljon a tartalomszolgálta-
tóhoz, vagy frissítse az eszközszoftvert.

A BD-Live szolgáltatás használa-
takor hiba történik.

A memóriaeszközön legalább 1 GB szabad helynek kell lennie a 
BD-Live szolgáltatás fogadásához. A rendelkezésre álló hely a 
Delete BD Data pontban jeleníthető meg. 

Felvétel
Megjelenik a “Performance test 
failed (Teljesítményteszt siker-
telen).” üzenet, és az Ütemezett 
felvétel / felvétel és Időeltolás 
funkciók nem működnek.

A Felvétel funkciót nem támogató, kisebb minőségű USB adat-
hordozó használata okozhatja ezt a problémát. Ajánlott USB HDD 
adattárolót használni.
Az USB HDD ajánlott specifikációja 5400 rpm. RAID típusú USB 
HDD nem támogatott.

Fizetős csatorna

Fizetős csatorna nem nézhető 
CI(+) CAM csatlakoztatással

Ellenőrizze, hogy a CAM eszközszoftvere frissítve van-e a CI+ 1.3 
verzióval való kompatibilitásra.
Egyes régebbi eszközszoftver-verziójú CAM egységek a piacon 
nem teljesen kompatibilisek ezzel a v1.3 specifikációjú készülékkel.
A probléma oka a régi CAM, nem a CI Plus kompatibilis készülék.
Ilyenkor a probléma megoldásához frissítse a CAM eszközszoftve-
rét.
Forduljon a hálózati operátorhoz vagy CAM operátorhoz.

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


