DAV-S500/C700/S800/C900
Kompakt AV rendszer
Gyorsútmutató a távvezérlőhöz
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zA szürke sávval kiemelt gombok működését a CONTROL
DVD/TV kapcsoló állása befolyásolja. A szürke sávval
kiemelt leírások az adott gomb tv funkcióját jelzik.

Megjegyzések
• Ez a távvezérlő sötétben világít. Ehhez azonban a távvezérlőt
rövid időre fénynek kell kitenni.
• A készülék távvezérlője más Sony DVD termékekkel
megegyező vezérlőjeleket bocsát ki. Éppen ezért, a
működtetett funkció függvényében előfordulhat, hogy a
helyiségben lévő más Sony készülék is reagálni fog a
parancsra.

1 TV [/1 (be/készenlét) gomb
A tv készülék kikapcsolása és bekapcsolása.
2 OPEN/CLOSE
A lemeztartó nyitása és zárása.
3 NAME
Az elnevezési funkció aktiválása.
4 STEREO/MONO
Mono vagy sztereó FM vételre kapcsolhat ezzel a gombbal.
5 MEMORY
A behangolt rádióállomás tárolása.
6 CLEAR
Visszakapcsolás folyamatos lejátszásra, stb.
7 PLAY MODE
Programozott vagy véletlen sorrendű lejátszásra kapcsolhat
ezzel a gombbal.
8 AUDIO
DVD vagy VIDEO CD lemez lejátszása közben a kívánt
hangsáv kiválasztására szolgál.
9 ANGLE
A kívánt nézőszög kiválasztása.
q; SUBTITLE
A "SUBTITLE" menü bekapcsolására szolgál.
qa VOL +/A rendszer hangerejének beállítása. TV: A tv készülék
hangerejének beállítása.
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qs ./> PREV/NEXT, TV/PRESET +/./> PREV/NEXT: nyomja meg, ha a következő vagy az
előző fejezetre vagy műsorszámra kíván ugrani.
PRESET +/-: A memóriában tárolt rádióállomások behívása.
TV: Csatornaléptetés
qd H PLAY/SELECT
A lemez lejátszása.
qf TITLE
A műsorismertető menü megjelenítése a tv képernyőn.
qg DVD DISPLAY
A vezérlőmenü bekapcsolása (a tv képernyőn) a különböző
beállítások végrehajtásához.
qh C/X/x/c/ENTER
A funkciók vagy beállítások kiválasztására és végrehajtására szolgál.
qj DVD SETUP
Az alapbeállítási menü bekapcsolása (a tv képernyőn) a
különböző beállítások végrehajtásához.
qk [/1 (be/készenlét) gomb
A készülék be- és kikapcsolására szolgál.
ql DISC SKIP (DAV-C700/C900)/DIMMER (DAV-S500/S800)
DISC SKIP: A kívánt lemeztartó kiválasztása.
DIMMER: Az előlapon lévő kijelző fényerejének beállítása (2 fokozat).
w; TV/VIDEO
A kívánt bemenet kiválasztása a tv készüléken.
wa REPEAT
A "REPEAT" funkció megjelenítése a tv képernyőn.
ws MUTING
A hang némítása.
wd TIME
A lejátszási idő, stb. megjelenítése a készülék kijelzőjén.
wf FUNCTION
A kívánt üzemmód (műsorforrás) kiválasztása.
wg BAND
Az AM vagy az FM hullámsáv kiválasztása.
wh Számgombok
A beállítási értékek kiválasztása vagy beírása.
TV: Csatornaléptetés egyesével (számsorrendben).
wj SOUND FIELD
A kívánt hangzáskép kiválasztása.
wk DISPLAY
A képernyőn megjelenő információk módosítása.
wl ENTER
A funkciók vagy beállítások végrehajtása.
TV: Ugrás a 12-es memóriahelyre.
e; CONTROL DVD/TV kapcsoló (58)
Tv és DVD üzemmód közötti választás a tv készüléken.
ea m/M SCAN / / SLOW, TUNING +/m/M (SCAN): Lejátszás közben a kívánt műsor-részlet
megkeresése bekapcsolt képpel.
/ SLOW: A lemez lassított lejátszása pillanat állj
üzemmódban.
TUNING +/-: A fogható rádióállomások behangolása.
es x STOP
A lejátszás kikapcsolása.
ed X PAUSE
A lejátszás pillanatnyi megszakítása.
ef DVD MENU
A DVD menü megjelenítése.
eg O RETURN gomb
Visszakapcsolás az előző menü képernyőre, stb.
eh AMP MENU gomb
A hangsugárzók beállítási paramétereit jeleníti meg a
kijelzőn.
* Kétjegyű számok esetén nyomja meg a >10-es gombot, majd a megfelelő
számgombokat.
(Például: a 25-ös memóriahely kiválasztásához nyomja meg a >10-es gombot, majd
a 2-es és az 5-ös számgombot.)
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