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Käyttö

Kiintolevylle tallentaminen

1 Paina INFO-painiketta       . Näkyviin tulevat 
tilapäisesti tallennettavat kohteet.

2 Valitse PREVIOUS     tai NEXT-painikkeilla  
     kohde, jonka tallentamisen haluat aloittaa.

Vihje Voit myös käyttää JUMP BACK       
tai JUMP FWD-painikkeita      tai pitää 
PREVIOUS     , NEXT-painiketta     alhaalla.

3 Paina REC-painiketta        .
4 Anna tallennusaika tai aloita 30 minuutin 

tallennus painamalla REC-painiketta         
uudelleen.

Vihje Aina kun painat REC-painiketta                  
tallennusaikaan lisätään 30 minuuttia. 

Tallenteen toistaminen 
tallennuksen aikana

1 Paina PREVIOUS-painiketta      . Näkyviin 
tulevat tilapäisesti tallennettavat kohteet, joissa 
tallenne on merkitty punaisella. Palaa 
haluamaasi kohtaan tallenteessa painamalla 
PREVIOUS-painiketta      , ja tallennin 
aloittaa toiston kyseisestä kohdasta.

2 Palaa televisio-ohjelmaan painamalla 
TUNER-painiketta      .

Vihje Voit pysäyttää tallenteen tai siirtyä 
eteen- tai taaksepäin tallenteessa 
häiritsemättä tallennusta.

Vianmääritys
Lisää vianmääritysvihjeitä on käyttöoppaassa.

Ongelma Vihje
Kauko-ohjain  • Osoita kauko-ohjaimella tallenninta (ei televisiota) tai varmista, että tallennuslaitteen  
  ja kauko-ohjaimen välissä ei ole esteitä.
 • Vaihda paristot, jos niissä ei ole enää virtaa.
Levyn toistaminen  • Lapsilukko on käytössä. Katso lukituksen avaamisohjeet käyttöoppaasta.
ei onnistu. • Väärä aluetunnus. DVD-levyn on oltava koodattu tukemaan aluetta  2 tai kaikkia  
  alueita (ALL).
 • Tarkista, onko levy vaurioitunut, naarmuuntunut tai taipunut. Puhdista levy tai yritä  
  jotain toista levyä.
Kuva on vääristynyt  • Levy ei vastaa TV:n värijärjestelmää (PAL/NTSC).
 • Kun toistat DVD-levyä, voit parantaa kuvanlaatua määrittämällä tallennustilaksi   
  korkealaatuisen nopeuden.
Ohjelmat eivät tallennu • Kanavaa, jolta haluat tallentaa, ei ole tallennettu, tai väärä ohjelmanumero on valittu. 
ajoitettujen määritysten • Ohjelmoi ajastettu tallennus uudelleen, jos asetat kellonajan vasta ajastetun   
mukaisesti.  tallennuksen ohjelmoinnin jälkeen.
Uusia tallennuksia  • Tallentimella ei voi kopioida kopiosuojattuja tallenteita tallentavalle DVD-levylle.
ei voi tehdä. • DVD-tallentimeen on asetettu viimeistelty DVD+R-levy. Vaihda levy.

Kiintolevyllinen DVD-tallennin

Liitännät

Asentaminen

Käyttö



AUDIO / VIDEO OUT DIGITAL AUDIO OUT

SCART IN

Jos sinulla on videonauhuri, noudata kohdassa Liittäminen videonauhuriin tai muuhun vastaavaan 
laitteeseen annettuja ohjeita.
Jos sinulla ei ole videonauhuria, noudata kohdassa Liittäminen ilman videonauhuria annettuja ohjeita.

Televisio takaa

DVD-tallennin 
takaa

Antenniin tai 
digisovittimeen

Kauko-ohjain 
takaa

DVD-tallennin edestä
STANDBY-ON

Please Choose Settings

Audio
Subtitle

Menu
Country

TV Shape

English
English
English
Austria
4:3 PanScan

Press SETUP to continue
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Recorded title list

TELET  2005-03-26 19:30:10

P04      2005-03-28 09:00:00

TELET  2005-03-28 17:20:30

P16      2005-03-30 17:00:00

TELET  2005-03-30 11:10:10

Press     to edit title or PLAY/OK keys for playback
Videonauhuri tai muu 
vastaava laite takaa

AUDIO / VIDEO OUT DIGITAL AUDIO OUT

SCART IN

Televisio takaa

DVD-tallennin takaa

Antenniin tai 
digisovittimeen

Liitännät Asentaminen Käyttö

Liittäminen ilman videonauhuria

Ennen liittämistä

 Television on oltava liitettynä 
kaapelivastaanottimeen tai digisovittimeen, 
satelliittivastaanottimeen tai antenniin. Irrota 
antennijohto televisiosta.

Liitännät

1 Liitä antennijohto (joka on irrotettu 
videonauhurista tai televisiosta) ANTENNA        
-liitäntään, joka on soittimen takana.

2 Liitä soittimen mukana toimitettu antennijohto 
soittimen takana olevaan TV       -liitäntään ja 
television Antenna In -liitäntään.

3 Liitä SCART-johto television SCART IN 
-liitäntään ja EXT1-liitäntään, joka on soittimen 
takana.

4 Liitä tallentimen virtajohto 
vaihtovirtalähteeseen.

Liittäminen videonauhuriin tai 
muuhun vastaavaan laitteeseen

Ennen liittämistä
 Voit käyttää uutta kiintolevyllistä 

DVD-tallennintasi videonauhurin sijaan 
kaikkien tallenteiden tekemiseen. Irrota kaikki 
videonauhuriin liitetyt laitteet.

Liitännät

1 Noudata kohdan Liittäminen ilman 
videonauhuria Liitännät-osuuden vaiheita 1 - 4 
ja liitä tallennin. Siirry sitten alla esitettyyn 
vaiheeseen 2.

2 Liitä toinen SCART-johto (ei toimitettu 
mukana) SCART-liitäntään EXT2 AUX I/O, joka 
on tallentimen takana.

3 Liitä johdon toinen pää SCART OUT 
-liitäntään, joka on videonauhurin takana.

4 Liitä videonauhurin virtajohto 
vaihtovirtalähteeseen.

Huomautus: videonauhurilla ei tässä 
kokoonpanossa voi nauhoittaa 
televisio-ohjelmia.

Katselukanavan valinta

1 Paina tallentimen STANDBY-ON-painiketta.

2 Kytke televisioon virta.

Vihje  Jos soitin on liitetty videonauhuriin, 
varmista, että sen virta on katkaistu tai että se 
on valmiustilassa, ennen kuin jatkat.

3 Paina ensin television kauko-ohjaimen 
0-painiketta ja sitten toistuvasti 
kanavanvaihtopainiketta, kunnes näkyviin tulee 
Yleiset asetukset -sivu. Tämä on tallentimen 
oikea katselukanava.

Vihje Joissakin televisioissa 
oikea katselukanava löytyy 
painamalla AV- tai 
SELECT-painikkeita. Jos et 
löydä oikeaa kanavaa, 
tarkista liitännät tai tutustu 
television käyttöoppaaseen.

Paristojen asentaminen

• Kiinnitä huomiota paristojen napaisuuteen.

Asennus

1 Valitse äänen, tekstityksen ja valikon kieli, maa ja 
television kuvasuhde.

Vihje Tee valinta tallentimen kauko-ohjaimella.

2 Tallenna valinnat painamalla SETUP-painiketta 
       . Sinua kehotetaan nyt liittämään antenni.

3 Käynnistä automaattinen kanavahaku.

Vihje Jos kanavia ei löydy, tarkista 
antenniliitäntä ja katso käyttöoppaasta, kuinka 
uusi haku tehdään asennuksen jälkeen.

4 Tarkista päivämäärä ja aika

5 Päätä asennus valitsemalla SETUP        .

TV-ohjelman pysäytystoiminto
Joskus voit joutua keskeyttämään suosikkiohjel-
masi katselun. Nyt voit pysäyttää sen aivan kuin 
pystyisit säätelemään lähetystä.

1 Keskeytä televisio-ohjelman toisto painamalla 
PAUSE-painiketta      .

2 Jatka katselua painamalla PLAY-painiketta        .

Vihje Kun tallentimeen on kytketty virta, 
katselemasi televisio-ohjelma tallentuu 
tilapäisesti. TV-ohjelman pysäytystoiminnolla 
tallennin toistaa tallennetun lähetyksen, joka 
poistetaan kun tallentimen virta katkaistaan.

3 Palaa katselemaan televisio-ohjelmaa painamalla 
TUNER-painiketta      .

Kiintolevyltä toistaminen

1 Painamalla HDD-painiketta        voit tarkastella 
kiintolevylle tallennettuja nimikkeitä.

2 Valitse nimi UP- tai         DOWN-painikkeella 
3 Paina PLAY-painiketta         haluamasi nimen 

kohdalla.

Tallennus

1 Aloita tallennus painamalla REC-painiketta       . 

2 Anna haluamasi tallennusaika tai aloita 30 minuutin 
tallennus painamalla REC-painiketta         uudelleen.

Vihje Aina kun painat REC-painiketta        
tallennusaikaan lisätään 30 minuuttia.

3 Lopeta tallennus STOP-painikkeella         .


