CYTRON TCM EDITION DVD RECORDER
Használati útmutató + érdekességek a készülékről

Németország számára készült, a Tchibo áruházban került forgalmazásba.
A készülék hátlapja:

Ebből látható, hogy gazdagon felszerelt csatlakozókkal, antenna ki-bemenet,
2 rca bemenet, S-video ki-bemenet, komponens, 5.1-es, digitális és SCART
csatlakozók. Előlapján egy DV bemenet is található. A SCART-on nincs
lehetőség RGB jelek kiadására.
Előlap:

Lejátszás:
A készülék elfogadja a DVD-R, DVD-RW, CDDA, CD-R, CD-RW,
DVD+R, DVD+RW lemezeket. Tartalom szerint lehet Mp3, Jpeg, DVD
video, és ami a plusz szolgáltatás, a DVD lemezeken található Mp3 és jpeg
fájlokat is lejátsza, valamint a vegyesen megírt( wav, mp3, jpeg, exe fájlok
stb. ) lemezekről kiválogatja és lejátsza a neki megfelelő fájlokat. Sajnos a
listázás nem mappa rendszerű, így pl. a Z eléréséhez nagy türelemre van
szükség, bár könnyítés a track számának beírási lehetősége.

Tartalmaz Dolby Digital és DTS dekódert is, de nem lehet beállítani a
késleltetési időket az 5.1-es kimenetre.
A hang beállítása: SETUP - AUDIO SETTINGS - AUDIO OUT
Ha digitális kimenet van bekötve válaszd a DOLBY/DTS módot!
A távirányító:

Kábeltuner:
Nem rendelkezik hipersávos tunerrel, ezért nem foghatóak az ezen
csatornákon fogható adások.
A tuner beállítása:
SETUP - VIDEO SETTINGS - TV STANDARD ( PAL, B/G )
SETUP - VIDEO SETTINGS - CHANNEL SEARCH

Csatornák sorrendje:
Rá kell állni az egyik -a gép által beállított- tv-adásra, majd PROGRAM
gomb megnyomásával kilistázódnak a beállított adók. Most a SETUP
gombbal lehet a kiválasztott tárhelyen másik adót tárolni. Választás a
Csatorna-választó gombokkal.

A felvétel:
Csak DVD+R és +RW lemezekre lehet készíteni. Bekapcsoláskor a
készülék alapból lejátszóként viselkedik. Nyomd meg a RECORD vagy a
MONITOR gombot! Most ki lehet választani a SOURCE gombbal, hogy
honnan történjen a felvétel. DV, S-video, CVBS1 és CVBS2. A minőség
beállításához a QUALITY gombot kell megnyomni.

Mód

Idő (min
Méret
Kb./teszt)

Formátum

Bitrate
Bitrate
(állítólag) (min-max)

HQ 60

720 x 576
9318
MPEG-2
(PAL)
Kbits

9100
Kbits

SP

120 / 121

720 x 576
4505
MPEG-2
(PAL)
Kbits

2000-8000
Kbits

LP

180 / 195

352 x 576
2713
MPEG-2
(PAL)
Kbits

1000-4500
Kbits

EP

240 / 260

352 x 576
1996
MPEG-2
(PAL)
Kbits

1000-4500
Kbits

SLP 360/ 376

352 x 288
1285
MPEG-1
(PAL)
Kbits

1360
Kbits

Érdekesség, hogy a SECAM bemenő jeleket képes digitalizálni és PAL
jelként rögzíti a lemezen! A szinkronjelnek jónak kell lennie, különben a
kép elcsúszhat! Az NTSC bemenő jeleket nem rögzíti, felvételkor kiáll.
Kódolt műsor felvételéhez a RECORD gombot tiszta feketén kell
megnyomni, s indulás után mehet a kódolt anyag. Egy piros háromszögben
levő cp jel egy-másfél percenként bevillan, de a felvétel megtörténik.
Megtekinteni a MONITOR vagy a MENU gombbal lehet. Ekkor beolvassa a
lemez összes trackjét és menün keresztül mutatja. Sajnos a nevét nem lehet
megváltoztatni, másik háttérképet sem lehet választani, de a felvett anyagból
alapból a menübe tett első kockát megváltoztathatjuk. Tehetünk be új
chapter pontot és akár törölhető is.
Programozás
SETUP - SCHEDULE

Lezárás:
Felvétel után amennyiben más készülékkel is le akarod játszatni a lemezt le
kell záratni.
MONITOR - EDIT - MAKE COMPATIBLE

Törlés: Teljes lemez törlése esetén:

SETUP - DISC MEDIA - ERASE
Felvett részlet esetén:
MONITOR - EDIT - TITLE ERASE
Egy kis csemege:
Régiómentesítése: Várd meg mindig a reakciót, ami ø lesz.
- Ne legyen lemez a tálcán!
- Nyomd meg a távirányítón az OPEN-t
- Nyomd meg a távirányítón a CLOSE-t
- Nyomd meg a távirányítón a STOP-ot
- Most 1
-2
-3
-4
- MUTE
végül a kívánt régió számát. 0 = free, 1 lesz 1-es, 2 2-es stb....
Ezt a feliratot kell kapnod ( 0 esetén ): SET REGION FREE
Ez a kép egy Medion-é, de az enyém is ilyen volt a fenti alapon!

Nálam működött! Mindenki saját felelősségére használja!
Ez a módszer a Shampo által gyártott többi készüléknek is:
Shampo DVE-R5, Arena MD40807 (Germany), Medion MD40570
(USA), Medion MD40598 (Germany), Tevion MD40741 (Ausztrália),
Medion MD41027 (Svájc)

For more information / További információ és kapcsolat:
06-70-205-41-25 www.chrisfilm.hu
ChrisFilm Digital Video Studio

