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Laitteen käsittelyyn ja turvallisuuteen liittyviä tietoja

VAROITUS!
Laitteen sisällä ei ole käyttäjän 
huollettavissa olevia osia. 
Huoltotoimenpiteet on teetettävä 
koulutetulla huoltohenkilökunnalla.

Huomautuksia laitteen käytöstä

Sopivan sijainnin löytäminen
– Aseta laite tasaiselle, kiinteälle ja tukevalle 

alustalle. Älä aseta laitetta matolle.

– Älä aseta laitetta muiden laitteiden 

(esimerkiksi virittimen tai vahvistimen) päälle, 

sillä ne saattavat kuumentaa laitetta.

– Älä aseta laitteen alle mitään (esimerkiksi 

CD-levyjä tai lehtiä).

– Asenna laite lähelle pistorasiaa paikkaan, 

josta johtoon ylettyy hyvin.

Riittävä tila ilman kiertämistä varten
– Aseta laite riittävästi ilmastoituun paikkaan, 

jotta se ei kuumene liikaa. Laitteen takana ja 

yläpuolella on oltava vähintään 10 cm tyhjää 

tilaa ja sivuilla 5 cm, jotta laite ei ylikuumene.

10cm 10cm 

5cm

5cm 

Suojaa laite korkeilta lämpötiloilta, 
kosteudelta, vedeltä tai pölyltä.
– Laitteen päälle ei saa roiskua vettä tai muita 

nesteitä.

– Älä aseta laitteen läheisyyteen esineitä, jotka 

voivat vaurioittaa sitä (kuten nesteellä täytettyjä 

astioita tai palavia kynttilöitä).

Levyjen puhdistaminen

VAROITUS!
Levyt voivat vahingoittua! Älä käytä liuottimia, 

kuten bentseeniä, ohentimia, kaupoissa 

myytäviä puhdistusaineita tai vinyylilevyille 

tarkoitettuja antistaattisia suihkeita.

 Puhdista levy pyyhkimällä sitä mikrokuituliinalla 

levyn keskustasta suoraan reunaa kohti.

Yleistä kierrätyksestä

Nämä käyttöohjeet on painettu 

ympäristöystävälliselle paperille. Tämä 

sähkölaite sisältää paljon kierrätettävissä olevia 

materiaaleja. Jos olet poistamassa vanhaa 

laitetta käytöstä, toimita se kierrätyspisteeseen. 

Noudata asuinpaikkakuntasi 

pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja 

käytöstä poistettuja laitteita koskevia 

kierrätysohjeita.
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lisätarvikkeet

– Kaukosäädin ja paristot

– Antennikaapeli

– Pika-aloitusopas

Aluekoodit

DVD-elokuvia julkaistaan yleensä eri aikaan eri 

puolilla maailmaa, joten DVD-soittimiin 

määritetään tietty aluekoodi.

Tällä laitteella voi toistaa vain 

alueen 2 DVD-levyjä ja DVD-levyjä, 

jotka on tarkoitettu kaikilla alueilla 

toistettaviksi (ALL-aluekoodi). Muille 

alueille tarkoitettuja DVD-levyjä ei 

voi toistaa tällä tallentimella.

Tekijänoikeuksia koskeva 
huomautus

Luvattomien kopioiden tekeminen 

kopiosuojatusta materiaalista, kuten 

tietokoneohjelmista, tiedostoista, lähetyksistä 

ja äänitallenteista, voi loukata tekijänoikeuksia 

ja täyttää rikoksen tunnusmerkit. Tätä laitetta 

ei saa käyttää edellä mainittuun tarkoitukseen.

Tuotetiedot

ALL

2

Johdanto

Philipsin tallentavalla DVD-soittimella voi 

tallentaa TV-ohjelmia, kopioida videotallenteita 

DVD±RW- tai DVD±R-levylle ja toistaa 

valmiiksi tallennettuja DVD-levyjä. Tällä 

tallentimella luotuja tallenteita voi toistaa 

DVD-soittimissa ja DVD-ROM-asemissa. 

DVD±R-levyt on viimeisteltävä, ennen kuin 

niitä voi toistaa muissa DVD-soittimissa. 

Tee tarvittavat liitännät ja asennustoimenpiteet 

ennen tallentimen käyttöönottoa. 

Asennusvaiheita on vain kolme.

Vaihe 1:  Tallentimen perusliitännät

Vaihe 2: Valinnaiset liitännät muille  
       laitteille 

Vaihe 3:  Asennus ja asetusten määritys

Tutustu huolellisesti tähän käyttöoppaaseen 

ennen tallentimen käyttöä. Käyttöoppaassa on 

tärkeitä tietoja tallentimen käytöstä.

Hyödyllisiä vinkkejä:
– Jos sinulla on kysyttävää tai jos käytön aikana 
ilmenee ongelmia, katso lisätietoja luvusta 
Vianmääritys.
– Lisätietoja voit kysyä myös soittamalla Philipsin 
maakohtaiseen asiakastukeen. Takuuvihkossa on 
tukipalveluiden puhelinnumerot ja 
sähköpostiosoitteet.
– Tunniste- ja tehotiedot on mainittu laitteen 
takaosassa tai pohjassa olevassa arvokilvessä.
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Kaukosäädin 

a 2
– Kytkee tallentimen virran päälle tai 

valmiustilaan.

b ANGLE
– Valitsee DVD-levyn kamerakulman (jos 

käytettävissä).

c OPEN/CLOSE ç
– Avaa tai sulkee levykelkan.

d REPEAT
– Valitsee toistotilan.

e REPEAT A-B
– Toistaa tietyn osan levystä uudelleen.

f SETUP
– Siirtyy järjestelmän asennusvalikkoon tai 

poistuu siitä.

g   : Nuolipainikkeet vasemmalle ja oikealle 

liikkumiseen.

  : Nuolipainikkeet ylös tai alas liikkumista 

tai DVD-tallentimen televisiokanavan 

vaihtamista varten.

h OK
– Vahvistaa syötetyn tiedon tai valinnan.

i INFO
– Näyttää tai poistaa ruutunäytön.

j PLAY/PAUSE u
– Aloittaa tai keskeyttää toiston tai tallennuksen.

k STOP Ç
– Lopettaa toiston tai tallennuksen.

l P +/-
– Valitsee viritintilassa seuraavan tai edellisen 

TV-kanavan.

m Numeropainikkeet
– Valitsevat toistettavan kappaleen tai raidan.

– Valitsevat tallentimen valmiin 

televisioviritinkanavan.

n AUDIO
– Valitsee äänen kieliasetuksen tai äänikanavan. 

o TIME SEARCH
– Siirtyy aikahakunäyttöön ääni- tai videotoiston 

aikana.

p CLEAR
– Tyhjentää nimikkeen nimikentän nimikkeen 

muokkaustilassa.

1

2

3
4
5
6

7

8

9

q;

qa

qs

qd

qf
qg
qh
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Kaukosäädin (jatkuu)

q USB
– Siirtyy liitetyn

  USB-muistitikun tai -kortinlukijan sisältöön.

r SOURCE
– Valitsee tallentimen tulolähteen (radio, CAM, 

EXT2 tai DV).

s REC MODE
– Vuorottelee tallennustilojen välillä: HQ, SP, 

SPP, LP, EP tai SLP.

 Määrittää tallennuksen laadun ja DVD+R-

/+RW-levylle tallennettavan määrän tai ajan.

t TIMER
– Siirtyy ajastintallennuksen valikkoon tai poistuu 

siitä.

u DISC
– Siirtyy levyvalikkoon.

– Näyttää VCD-levyvalikon, kun PBC on 

käytössä.

v BACK 
– Tuo näyttöön video-CD (VCD) -levyn tai 

joidenkin DVD-levyjen edellisen valikon.

w REW m / FFW M 
– Pikahaku taakse- tai eteenpäin.

x PREV í / NEXT ë 
– Siirtyy edelliseen tai seuraavaan nimikkeeseen, 

raitaan tai kappaleeseen.

y REC z 
– Aloittaa valitun televisiokanavan tai 

videotulolähteen tallentamisen.

–  Voit lisätä tallennusaikaa 30 minuuttia 

kerrallaan painamalla painiketta toistuvasti.

z TV VOL+/-
– Säätää television äänenvoimakkuutta (vain 

Philipsin televisioissa). 

wj TV MUTE H
– Mykistää television (vain Philipsin televisioissa).

qj

qk
ql
w;
wa

ws
wd

wf

wg

wh

wj

wk
wl
e;

wk SUBTITLE
– Valitsee tekstityskielen DVD- tai DivX Ultra 

Video -levyjen toiston aikana. 

wl SHUFFLE
– Ottaa käyttöön soittolistan kappaleiden 

satunnaistoiston.

e; ZOOM
– Suurentaa kuvaa televisioruudussa toiston 

aikana
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Kaukosäädin (jatkuu)

Kaukosäätimen käyttäminen

A

B

C

A Avaa paristolokero.

B Aseta kaksi R03- tai AAA-paristoa merkkien 

(+-) mukaisesti paristolokeroon.

C Sulje kansi.

D Osoita kaukosäätimellä suoraan etupaneelin 

kaukosäädinsignaalin infrapunatunnistimeen ja 

valitse haluamasi toiminto.

VAROITUS!
– Poista käytetyt paristot 
kaukosäätimestä. Poista paristot myös, 
jos tiedät, ettei kaukosäädintä käytetä 
pitkään aikaan.
– Käytä aina samanlaisia paristoja 
yhdessä (älä sekoita esimerkiksi vanhoja 
ja uusia tai hiili- ja alkalipohjaisia 
paristoja keskenään).
– Paristot ovat ongelmajätettä: vie 
käytetyt paristot keräyspisteeseen.
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Päälaite

1 2 3 45 67 8 9

q; qa

a STANDBY-ON  
– Kytkee tallentimen virran päälle tai 

valmiustilaan.

b Levykelkka

c OPEN/CLOSEç
– Avaa tai sulkee levykelkan.

d Järjestelmän näyttöpaneeli
– Näyttää tallentimen nykyisen tilan tiedot.

e PLAY/PAUSE u 
– Aloittaa tai keskeyttää toiston tai tallennuksen.

f â (RECORD) 

– Aloittaa valitun televisiokanavan tai 

videotulolähteen tallentamisen.

–  Voit lisätä tallennusaikaa 30 minuuttia 

kerrallaan painamalla painiketta toistuvasti.

g PREV . / NEXT >
– Siirry edelliseen tai seuraavaan kappaleeseen 

tai raitaan.

 Voit pikakelata eteen- tai taaksepäin painamalla 

tätä painiketta.

Luukun alla olevat liitännät

 Avaa luukku laitteen oikeassa reunassa olevan 

tekstin OPEN  kohdalta.

h CAM
– Videokameroiden tai videonauhureiden 

videotulo.

 Voit katsoa tulolähdettä valitsemalla CAM 

kaukosäätimen SOURCE-painikkeella.

i L/R AUDIO
– Videokameroiden tai videonauhureiden 

äänitulo.

j USB
– USB-muistitikun tai digitaalikameran liitäntä.

 * Vain USB-massamuistilaitestandardia tukevia 

digitaalikameramerkkejä ja -malleja tuetaan.

k DV IN
– Digitaalisten videokameroiden tai muiden 

samaa liitintä käyttävien laitteiden tulo.

 Voit katsoa tulolähdettä valitsemalla DV 

kaukosäätimen SOURCE-painikkeella.
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Vaihe 1: Tallentimen perusliitännät

Antennikaapeleiden liittäminen

Näiden liitäntöjen avulla voit katsoa ja tallentaa 

TV-ohjelmia tällä tallentimella. Jos 

antennisignaali on liitetty videonauhurin tai 

kaapeli- tai satelliittivastaanottimen kautta, 

varmista, että laitteisiin on kytketty virta. 

Muussa tapauksessa et voi katsoa tai tallentaa 

kaapeliohjelmia.

 Jos haluat liittää laitteen videonauhuriin ja/
tai kaapeli- tai satelliittivastaanottimeen, 
katso täydelliset liitännät luvusta Vaihe 2: 

Lisäliitännät.

A Liitä nykyinen antenni- tai 

kaapelitelevisiosignaali (tai kaapeli- tai 

satelliittivastaanottimen liitäntä, merkintä {RF 

OUT tai TO TV}) tallentimen ANTENNA 
IN  -liitäntään.

B Liitä tallentimen TV-OUT  -liitäntä RF-

antennikaapelilla television antenniliitäntään 

(VHF/UHF RF IN).

Hyödyllinen vinkki:
– Edellä mainitun liitännän tekeminen saattaa 
edellyttää joidenkin kaapeleiden irrottamista 
television liitännöistä riippuen (antenni, kaapeli tai 
videonauhuri).

ANTENNA-INTV-OUT

TO TV - I/OEXT1AUX - I/OEXT2

DIGITAL AUDIO

COAXIAL COMPONENT
VIDEO

AUDIO-R Pr

AUDIO-L Y Pb

S-VIDEO

CVBS

OUTPUT

S-VIDEO IN

TV

KAAPELISATELLIITTIANTENNI

A

B
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Vaihe 1: Tallentimen perusliitännät (jatkuu)

Videokaapelin liittäminen

Tämän liitännän avulla voit katsoa toistettavaa 

levyä tallentimella. Sinun tarvitsee valita vain 

yksi seuraavista liitäntätavoista.

Vaihtoehto 1: SCART-kaapelin 
käyttäminen

 Liitä tallentimen EXT1 TO TV-I/O -liitäntä 

Scart-kaapelilla (lisävaruste) television 

vastaavaan Scart-tuloliitäntään.

Hyödyllisiä vinkkejä:
– Jos televisiossasi on useita SCART-liitäntöjä, 
käytä SCART-liitäntää, joka soveltuu käytettäväksi 
videolähdön ja -tulon kanssa.
– EXT 2 AUX-I/O -liitäntä on tarkoitettu 
ainoastaan lisälaitteita varten.

Vaihtoehto 2: S-Video-kaapelin 
käyttäminen

 Liitä S-videokaapelilla (lisävaruste) tallentimen 

S-VIDEO OUTPUT -liitäntä television S-

Video-tuloliitäntään (merkintä Y/C tai S-VHS).

  Äänen kuunteleminen edellyttää 

ääniliitäntää. Lisätietoja on seuraavassa luvussa 

Äänikaapeleiden liittäminen.

Vaihtoehto 3: Video (CVBS) -kaapelin 
käyttäminen 

 Liitä komposiittivideokaapelilla (keltainen – ei 

toimiteta laitteen mukana) tallentimen CVBS 
OUTPUT -liitäntä television 

videotuloliitäntään (merkintä A/V IN, Video IN, 

Composite tai Baseband).

 Äänen kuunteleminen edellyttää 

ääniliitäntää. Lisätietoja on seuraavassa luvussa 

Äänikaapeleiden liittäminen.

TO TV - I/OEXT1

DIGITAL AUDIO

COAXIAL COMPONENT
VIDEO

AUDIO-R Pr

AUDIO-L Y Pb

S-VIDEO

CVBS

MAINS

OUTPUT

S-VIDEO IN

TV

Vaihtoehto 1

Vaihtoehto 2

Vaihtoehto 3 
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Vaihe 1: Tallentimen perusliitännät (jatkuu)

TO TV - I/OEXT1

DIGITAL AUDIO

COAXIAL COMPONENT
VIDEO

AUDIO-R Pr

AUDIO-L Y Pb

S-VIDEO

CVBS

OUTPUT

S-VIDEO IN

TV

Vaihtoehto 4

Vaihtoehto 4: 
Komponenttivideoliitännän 
käyttäminen

 

Jos televisio vastaanottaa progressiivista 

signaalia, liitä tallennin televisioon 

komponenttivideoliitännällä. Tällä tavoin voit 

käyttää Progressive Scan -toimintoa.

A Liitä tallentimen Y PB PR -liitännät 

komponenttivideokaapelilla (punainen/sininen/

vihreä - lisävaruste) television vastaaviin 

komponenttituloliitäntöihin (yleensä merkintä 

Y, Pb/Cb, Pr/Cr tai YUV).

B Jos televisio vastaanottaa Progressive Scan -

signaalia, katso lisätietoja Progressive Scan -

toiminnon asetuksista luvusta Asetusvalikon 

asetukset - { Video }-asetukset – 

{ Videolähtö }.

 

TÄRKEÄÄ!
Progressiivista videokuvaa voi katsella 
vain käytettäessä Y Pb Pr -liitäntöjä ja 
Progressive Scan -televisiota, joka 
vastaanottaa progressiivista signaalia. 
Tallentimen asetukset kannattaa 
määrittää ennen Progressive Scan -
toiminnon käyttöönottoa. 
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Äänikaapeleiden liittäminen

Tämän liitännän avulla voit kuunnella ääntä. 

Tätä liitäntää ei tarvitse tehdä, jos tallennin on 

liitetty televisioon SCART-kaapelilla.

Vaihtoehto 1: Äänikaapelin 
käyttäminen

Jos haluat kuunnella stereoääntä, yhdistä 

tallennin kaksikanavaiseen stereolaitteeseen tai 

vastaanottimeen.

 Liitä AUDIO L/R -liitännät äänikaapeleilla 

(punainen/valkoiset päät – lisävaruste) jonkin 

seuraavan laitteen vastaavaan liitäntään:

– stereolaite (esimerkiksi televisio tai 

ministereojärjestelmä)

– kaksikanavainen analoginen 

stereovastaanotin.

Vaihe 1: Tallentimen perusliitännät (jatkuu)

Vaihtoehto 2: Koaksiaalikaapelin 
käyttäminen

Jos haluat kuunnella monikanavaista Surround-

ääntä, liitä tallennin AV-viritinvahvistimeen.

 Liitä koaksiaalikaapelilla (lisävaruste). Liitä 

tallentimen COAXIAL (DIGITAL AUDIO 
OUT) -liitäntä viritinvahvistimen digitaaliseen 

tuloon.

Määritä ennen käytön aloittamista digitaalisen 

äänilähdön asetukset vastaavasti (lisätietoja on 

luvussa Asetusvalikon asetukset - { Ääni }-

asetukset - { Digit. lähtö }). 

Jos äänilähdön asetus ei vastaa stereolaitteiden 

ominaisuuksia, stereolaitteiden tuottama ääni 

voi olla kova ja vääristynyt tai ääntä ei ehkä 

kuulu ollenkaan.

ANTENNA-INTV-OUT

TO TV - I/OEXT1AUX - I/OEXT2

DIGITAL AUDIO

COAXIAL COMPONENT
VIDEO

AUDIO-R Pr

AUDIO-L Y Pb

S-VIDEO

CVBS

OUTPUT

DIGITAL IN

STEREO / TV

Vaihtoehto 2

Vaihtoehto 1

AV-viritinvahvistin
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Vaihe 2: Lisäliitännät

Kaapeli- tai 
satelliittivastaanottimen 
liittäminen

Vaihtoehto 1
Jos satelliittivastaanottimessa on vain 
antennilähtö (RF OUT tai TO TV),
katso täydelliset TV-liitännät kohdasta Vaihe 1: 

Tallentimen perusliitännät – Antennijohtojen 

liittäminen.

Vaihtoehto 2 (katso edellä olevaa kuvaa)
Jos kaapeli- tai satelliittivastaanottimessa 
on Scart-lähtö:

A Säilytä television nykyinen kaapeli- tai 

satelliittivastaanottimen antenniliitäntä.

B Liitä tallentimen EXT1 TO TV-I/O -liitäntä 

Scart-kaapelilla (lisävaruste) television 

vastaavaan Scart-tuloliitäntään.

C Liitä tallentimen EXT2 AUX-I/O -liitäntä 

toisella Scart-kaapelilla (lisävaruste) kaapeli- tai 

satelliittivastaanottimen Scart-lähtöön 

(merkintä TV OUT tai TO TV).

Hyödyllinen vinkki:
– Tätä liitäntää käytettäessä automaattista 
kanavahakua ei tarvita. Lue Vaihe 3: Asennus ja 
asetusten määrittäminen.

ANTENNA-INTV-OUT

TO TV - I/OEXT1AUX - I/OEXT2

DIGITAL AUDIO

COAXIAL COMPONENT
VIDEO

AUDIO-R Pr

AUDIO-L Y Pb

S-VIDEO

CVBS

MAINS

OUTPUT

TV

RF S-VIDEO
OUTIN

AUDIO
R             L

VIDEO
TO TV

KAAPELI

SATELLIITTI

ANTENNI

Kaapeli- tai 

satelliittivastaanottimen 

takaosa (esimerkki)

B

A C
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ANTENNA-INTV-OUT

TO TV - I/OEXT1AUX - I/OEXT2

DIGITAL AUDIO

COAXIAL COMPONENT
VIDEO

AUDIO-R Pr

AUDIO-L Y Pb

S-VIDEO

CVBS

MAINS

OUTPUT

TV

VIDEO 
IN 

OUT IN

AUDIO
L

AUDIO
R

VIDEO 
OUT

AUDIO
L

AUDIO
R

VHF/UHF
RF IN

VHF/UHF
RF OUT

TV OUT TV IN

KAAPELI SATELLIITTI ANTENNI

Vaihe 2: Lisäliitännät (jatkuu)

A

B

C

Videonauhurin 

takaosa (esimerkki)

Videonauhurin tai vastaavan 
laitteen liittäminen

Tämän liitännän avulla voit tallentaa 

videonauhalta DVD±R-/±RW-levylle ja käyttää 

toistoon videonauhuria, kun tallentimesta on 

katkaistu virta.

TÄRKEÄÄ!
Uusi tallennin korvaa videonauhurin, 
joten voit irrottaa kaikki videonauhurin 
liitännät.

A Liitä nykyinen antenni-, satelliitti- tai kaapeli-TV-

signaali (tai kaapeli- tai satelliittivastaanottimen 

liitäntä, merkintä RF OUT tai TO TV) tallentimen 

ANTENNA IN  -liitäntään.

B Liitä tallentimen TV-OUT  -liitäntä RF-

antennikaapelilla television antennituloon 

(merkintä VHF/UHF RF IN).

C Liitä tallentimen EXT1 TO TV-I/O -liitäntä 

Scart-kaapelilla (lisävaruste) television 

vastaavaan Scart-tuloliitäntään.

D Liitä tallentimen EXT2 AUX-I/O -liitäntä 

toisella Scaft-kaapelilla videonauhurin Scart-

lähtöliitäntään (merkintä TV OUT tai TO TV).

Hyödyllisiä vinkkejä:
– Useimmat myynnissä olevat videokasetit ja 
DVD-levyt ovat kopiosuojattuja, eikä niitä voi sen 
vuoksi kopioida.
– Liitä tallennin suoraan televisioon. Jos laitteiden 
väliin on liitetty videonauhuri tai lisälaite, 
kuvanlaatu saattaa olla heikko tämän tallentimen 
sisäisen kopiosuojausjärjestelmän vuoksi.

D
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ANTENNA-INTV-OUT

TO TV - I/OEXT1AUX - I/OEXT2

DIGITAL AUDIO

COAXIAL COMPONENT
VIDEO

AUDIO-R Pr

AUDIO-L Y Pb

S-VIDEO

CVBS

MAINS

OUTPUT

TV

VIDEO 
IN 

OUT IN

AUDIO
L

AUDIO
R

VIDEO 
OUT

AUDIO
L

AUDIO
R

VHF/UHF
RF IN

VHF/UHF
RF OUT

TV OUT TV IN

RF S-VIDEO
OUTIN

AUDIO
R             L

VIDEO
TO TV

KAAPELI

SATELLIITTI

ANTENNI

Vaihe 2: Lisäliitännät (jatkuu)

Videonauhurin ja kaapeli- 
tai satelliittivastaanottimen 
liittäminen

A Yhdistä antenni- tai kaapeli-TV-signaali 

videonauhurin antennituloon (RF IN).

B Liitä kaapeli- tai satelliittivastaanottimen 

antennilähtö (RF OUT) tallentimen mukana 

toimitetulla RF-antennikaapelilla tallentimen 

ANTENNA-IN  -liitäntään.

C Liitä tallentimen TV-OUT  -liitäntä toisella 

RF-antennikaapelilla (lisävaruste) television 

antennituloon.

D Liitä tallentimen EXT1 TO TV-I/O -liitäntä 

Scart-kaapelilla (lisävaruste) television 

vastaavaan Scart-tuloliitäntään.

E Liitä tallentimen EXT2 AUX-I/O -liitäntä 

toisella Scaft-kaapelilla videonauhurin Scart-

lähtöliitäntään (merkintä TV OUT tai TO TV).

F Liitä videonauhurin Scart-tulo (TV IN) toisella 

Scart-kaapelilla (lisävaruste) kaapeli- tai 

satelliittivastaanottimen Scart-tuloon (merkintä 

TV OUT tai TO TV).

C

A

B

D

F

Videonauhurin 

takaosa (esimerkki)

E

Kaapeli- tai 

satelliittivastaanottimen 

takaosa (esimerkki)
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Vaihe 2: Lisäliitännät (jatkuu)

Videokameran liittäminen 
etuliitäntöihin

Voit kopioida videokameralla tallennettuja 

videoita liittämällä videokameran tämän 

tallentimen etupaneelin liitäntöihin. Liitännät 

sijaitsevat oikealla olevan luukun takana, ja 

videokameran kytkeminen niihin on vaivatonta.

Vaihtoehto 1: DV IN -liitännän 
käyttäminen

Käytä tätä liitäntää, jos käytössä on digitaalinen 

DV- tai Digital 8 -videokamera. DV-liitäntä on 

i.Link-standardin mukainen,

 Liitä tallentimen DV IN -liitäntä 4-nastaisella 

i.LINK-kaapelilla (ei toimiteta laitteen mukana) 

videokameran DV OUT -liitäntään.

Valitse ennen käytön aloittamista tulokanavaksi 

DV painamalla kaukosäätimen SOURCE-

painiketta toistuvasti. 

Hyödyllisiä vinkkejä:
– DV IN -liitin ei tue tietokoneliitäntää.
– Tämän tallentimen DV IN -liitännän kautta ei 
voi tallentaa ohjelmaa videokameraan.

Vaihtoehto 2: VIDEO IN -liitännän 
käyttäminen

Voit myös käyttää VIDEO-liitäntää, jos 

videokamerassa on vain yksi videolähtö 

(komposiittivideo, CVBS).

A Liitä tallentimen etupaneelin VIDEO (CAM) -
liitäntä videokameran vastaavaan S-VHS- tai 

Video-lähtöliitäntään. 

B Liitä äänikaapelilla (punaiset/valkoiset päät – 

lisävaruste) tallentimen etupaneelin AUDIO 
L/R -liittimet videokameran äänilähtöihin.

Valitse CAM tulokanavaksi ennen käytön 

aloittamista painamalla kaukosäätimen 

SOURCE-painiketta toistuvasti.

DV OUT

A

B
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Vaihe 3: Asennus ja asetusten määritys
Asennusvalikko tulee näkyviin, kun tallennin 

käynnistetään ensimmäisen kerran. Näiden 

asetusten avulla voit määrittää vaivattomasti 

tallennuslaitteen perusasetukset, kuten TV-

kanavat ja kieliasetukset.

TÄRKEÄÄ!
Määritä asennusasetukset, ennen kuin 
toistat levyä tai tallennat. Levykelkka ei 
aukea, ennen kuin ensiasennus on valmis.

A Kytke televisioon virta.

B Kytke virta tallennuslaitteeseen STANDBY-
ON 2 -painikkeella.

 Televisiossa pitäisi nyt näkyä 

ensiasennusikkuna - { Menu Language }

( Valikkokieli). 

 Jos oikea video ei näy välittömästi, valitse 

televisiossa oikea videotulokanava. Television 

käyttöoppaassa on lisätietoja television 

videotulokanavan valinnasta.

Valitse valikkokieli.

SeuraavaOK

Valikkokieli

Français

Italiano

English

Español

Deutsch

Nederlands

C Valitse näyttökieli kaukosäätimen -

painikkeilla ja vahvista valinta OK-painikkeella.

 

D Televisioruutuun tulee asuinmaan 

valintaikkuna. Tämä asetus on tärkeä, jotta 

alueellasi näkyvät TV-kanavat voidaan asentaa 

automaattisesti.

 Valitse asuinmaa kaukosäätimen -

painikkeilla ja vahvista OK-painikkeella. 

Valitse asuinmaasi.

EdellinenBACK SeuraavaOK

Finland

Austria

Denmark

Czech

Maa

Belgium

Germany
France

Greece

Huomautus: voit palata edelliseen ruutuun 

painamalla kaukosäätimen BACK-painiketta ja 

siirtyä asennuksen seuraavaan vaiheeseen 

painamalla OK-painiketta.

E  Päivämäärän syöttönäyttö avautuu. 

 Voit kirjoittaa oikean päivämäärän 

aakkosnumeerisilla painikkeilla 0–9 tai 

painikkeilla  . Vahvista ja jatka OK-

painikkeella.

Pvä
Määritä nykyinen päiväys.

BACK OK

01 01 2007

Edellinen Seuraava
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Vaihe 3: Asennus ja asetusten määritys (jatkuu)

F Ajansyöttönäyttö avautuu kuvaruutuun. 

 Voit kirjoittaa oikean ajan 

aakkosnumeerisilla painikkeilla 0–9 tai 

painikkeilla  . Vahvista ja jatka OK-

painikkeella.

Aika

Määritä aika.

BACK OK

00  : 03

Edellinen Seuraava

G Kanavahakunäyttö avautuu televisioruutuun. 

 Tallennin aloittaa kanavien haun. Tähän 

menee muutama minuutti.

Lopeta haku

Hakem. haku

BACK OK

Haetaan kanavia. Odota.

Löyd. kanavia         5

38%

Edellinen Seuraava

Huomautus: 
– Varmista, että kaikki tarvittavat tallentimen, 

television ja kaapeli- tai satelliittivastaanottimen 

väliset liitännät on tehty oikein ja että laitteisiin 

on kytketty virta. Kanavahaku tunnistaa 

signaalit automaattisesti ja tallentaa 

ohjelmakanavat.

– Jos satelliittivastaanotin on kytketty 

tallentimen EXT2 AUX-I/O-liitäntään, ohita 

kanavahaku ja siirry seuraavaan vaiheeseen 

OK-painikkeella.

H Ensimmäinen pikavalinta tulee kuvaruutuun. 

Asennus on valmis. 

Asennus suoritettu

Nauti tallentimen 
käytöstä!

BACK OKEdellinen Lop.

I Poistu painamalla OK-painiketta.

DVD-tallennin on nyt käyttövalmis.

Hyödyllinen vinkki:
– Lisätietoja TV-kanavien uudelleenasennuksesta, 
muokkaamisesta ja muuttamisesta on luvussa 
Asetusvalikon asetukset - Viritinasetukset.
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Tallentaminen

Tallentavat levyt

Tässä tallentimessa voi käyttää kahdenlaisia 

tallentavia DVD-levyjä:

 

DVD±RW (DVD Rewritable)

– Uudelleenkirjoitettaville levyille voi tallentaa 

useita kertoja, kun entinen sisältö on poistettu.

 

DVD±R (DVD Recordable)

– Levyille voi tallentaa vain kerran. Jokainen 

uusi tallenne lisätään edellisten tallennusten 

perään, koska nykyisten tallenteiden päälle ei 

voi tallentaa.

– DVD+R-levyjä voi muokata vain, jos niitä ei 

ole viimeistelty (ei koske toimintoa   

{ A-B piil }). 

– DVD+R-levyn toistaminen muilla DVD-

soittimilla edellyttää sen viimeistelemistä 

[lisätietoja on luvussa Tallenteiden 

muokkaaminen - Tallennusten (vain DVD±R) 

toistaminen muissa DVD-soittimissa]. 

Viimeistelyn jälkeen levylle ei voi enää lisätä 

tietoja.

DVD±R DL (DVD±R Double Layer)

– Kaksikerroksinen levyn käyttötapa vastaa 

DVD±R-levyä, mutta sen kapasiteetti on 

8,5 Gt. Yhdellä DVD-levyllä on kaksi 

tallentavaa kerrosta, joita voidaan käyttää levyn 

samalta puolelta, joten levyn voi tallentaa 

täyteen sitä kääntämättä.

Hyödyllinen vinkki:
– Joskus toisella DVD-tallentimella tallennetulle 
DVD-levylle ei voi lisätä uusia tallenteita.
– On normaalia, että korkeanopeuksiselle levylle 
tallennettaessa kuuluu kova ääni.
– Vältä levyjä, joissa on tekstiä.

Tuetut levytyypit ja toistonopeudet

Levy Toistonopeus 
DVD+R  1x - 16x
DVD+RW  2.4x - 8x
DVD-R   1x - 16x
DVD-RW  1x - 6x
DVD+R DL  2.4x - 8x
DVD-R DL  2x - 8x

TÄRKEÄÄ!
Kuvat, joita ei voi tallentaa
Televisio-ohjelmat, elokuvat, videonauhat, 

levyt ja muu materiaali voivat olla 

kopiosuojattuja, eikä niitä sen vuoksi voi 

tallentaa tällä tallentimella.

Oletustallennusasetukset 

Tallennuksen oletusasetukset sallivat 

automaattisten kappalemerkkien ja 

oletustallennustilan määrittämisen ja 

korvaustoiminnon ottamisen käyttöön. 

A Paina kaukosäätimen SETUP-painiketta.

 Asetusvalikko tulee näkyviin televisioon.

B Valitse painikkeilla  { Tallentaa } ja 

vahvista -painikkeella.

Preferences

Viritin

Levy

Toisto

Tallentaa
Ääni

Video

Järj.

Tallennuslaatu
Tallennuskieli
Kappale
Korvaa

SP
Kieli 1
Käytössä
Ei päällä

Aset. Tallentaa

C Valitse muutettava asetus painikkeilla  ja 

vahvista valinta OK-painikkeella.

 Seuraavilla sivuilla on ohjeita ja asetusten 

selitykset.

D Poistu painamalla SETUP-painiketta.
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Tallentaminen (jatkuu)

{ Tallentaa } -asetukset (alleviivatut valinnat ovat oletusasetuksia)

Tallennustila määrittää DVD-tallennuksen kuvanlaadun ja levyn 
enimmäistallennusajan. Tehtaan oletusasetus on SP.

HQ (korkea laatu)

SP (vakiotoisto)

SPP (laadukas vakiotoisto)

LP (pitkä toisto)

EP (laajennettu toisto)

SLP (erittäin pitkä toisto)

1 
2
2.5
3
4
6

1 hr 55 mins
3 hrs 40 mins
4 hrs 35 mins
5 hrs 30 mins
7 hrs 20 mins
12 hrs

Tyhjän tallentavan DVD-levyn 
tallennusaika.

Tallennuksen laatu

DVD±R 
Kaksikerroksinen

Valitsee tallennuskielen TV-ohjelmille, joissa ääntä lähetetään vähintään 
kahdella kielellä. Ohjelma voidaan esimerkiksi lähettää suomeksi ja 
ruotsiksi siten, että ruotsi tarjotaan lisäkieliasetuksena.

{ Kieli 1 }  –  Alkuperäinen lähetyskieli.

{ Kieli 2 }  –  Lähetyksen lisäkieli.

Jakaa tallennuksen (nimikkeen) automaattisesti kappaleisiin lisäämällä 
kappalemerkkejä tietyin välein. Näin voit siirtyä haluamaasi tallennuksen 
kohtaan nopeasti.

{ Käytössä }  – Kappalemerkki lisätään nimikkeeseen 
automaattisesti tallennuksen aikana 5 minuutin 
välein.

 – (DVD+R DL -levyt) Kappalemerkki lisätään 
nimikkeeseen tallennuksen aikana automaattisesti 
10 minuutin välein.

{ Ei päällä }  – Tallenteeseen ei lisätä kappalemerkkejä.

Tämän toiminnon avulla voit korvata valitun DVD±RW-levyn sisällön 
automaattisesti, kun uusi tallennus alkaa.

{ Käytössä }  – Korvaustoiminto otetaan käyttöön. Kun 
DVD±RW-levylle tallennetaan uutta sisältöä, levyn 
aiempi sisältö korvautuu valitusta nimikkeestä 
eteenpäin. Lue kohta Aiempia tallennuksia 
sisältävän DVD±RW-levyn käyttäminen

{ Ei päällä } – Korvaustoiminto poistetaan käytöstä. Uusi 
tallennus alkaa aina DVD±RW-levyn viimeisestä 
nimikkeestä.

Tallennuslaatu 

Tallennuskieli

Kappale

Korvaa
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Tallentaminen (jatkuu)

Manuaalinen tallennus

Voit valita tallennuslähteeksi TV-ohjelman tai 

ulkoisen laitteen. 

SOURCE
REC MODE

REC STOP

u

A Kytke televisioon virta ja valitse siitä 

tallentimen oikea katselukanava.

B Aseta tallentava DVD-levy tallentimeen.

C Valitse sitten P +/- -painikkeilla TV-kanava, 

jolta haluat tallentaa.

 Jos haluat tallentaa ulkoisesta lähteestä, 
valitse oikea, tallentavaan DVD-soittimeen 

liitettyä ulkoisen laiteen liitintä vastaava 

tulokanava painamalla SOURCE-painiketta 

toistuvasti.

{ CAM }

Etupaneelin CAM1- ja AUDIO L/R -liittimiin 

liitetyn laitteen tulolähde.

{ DV }

Etupaneelin DV IN -liittimeen liitetyn laitteen 

tulolähde.

{ EXT 2 }

Takapaneelin EXT2 AUX-I/O -Scart-liittimeen 

liitetyn laitteen tulolähde.

D Määritä tarvittaessa jokin muu tallennustila 

painamalla toistuvasti REC MODE -painiketta.

E Aloita tallennus painamalla REC â-painiketta.

 Jos levylle on tallennettu, uusi tallennus 

lisätään automaattisesti edellisen nimikkeen 

perään. [Tämä on mahdollista, jos 

korvaustoiminto on poistettu käytöstä. 

Lisätietoja on luvussa Tallennusasetukset –  

{ Korvaa }].

 Voit pysäyttää tallennuksen u-painikkeella. 

Voit jatkaa tallennusta painamalla uudelleen 

u-painiketta.

 Tällä painikkeella voit keskeyttää 

tallennuksen tilapäisesti esimerkiksi 

mainostaukojen ajaksi.

F Voit lopettaa tallennuksen STOP Ç-

painikkeella. 

 Muussa tapauksessa tallennus jatkuu, kunnes 

levy on täynnä.

Aiempia tallennuksia sisältävän 
DVD±RW-levyn käyttäminen

Tässä tallentimessa on korvaustoiminto, jonka 

avulla voi korvata aiemmat tallennukset.

Huomautus: Varmista, että korvaustoiminto 

on käytössä. Lisätietoja on luvussa 

Tallennusasetukset – { Korvaa }).

A Siirry levyvalikkoon painamalla DISC-painiketta.

B Valitse korvattava nimike  -painikkeilla.

C Aloita tallennus painamalla REC â-painiketta.

 Uusi tallennettava nimike korvaa nykyisen 

nimikkeen.
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Tallentaminen (jatkuu)

Pikatallennus

A Tee edellisessä luvussa Manuaalinen asennus 

mainitut vaiheet A~E.

B Määritä tallennuksen kesto REC â-

painikkeella. Voit lisätä tallennusaikaa 30 

minuuttia kerrallaan enintään kuuteen (6) tuntiin 

saakka.

C Tallennin lopettaa tallentamisen valittuna 

lopetusaikana ja katkaisee virran automaattisesti.

 Voit lopettaa tallennuksen ennen ajastettua 

lopetusta painamalla  STOP Ç -painiketta.

Toisen lähteen katseleminen 
tallennuksen aikana

Kun tallennus on käynnissä, voit katsella toista 

TV-kanavaa tai toistaa ääni- tai kuvamateriaalia 

jollakin toisella tähän tallentavaan DVD-

soittimeen liitetyllä AV-laitteella.

TIMER
����

OK

Toiston katsominen toiselta laitteelta

Tämä on mahdollista vain, kun tallennin on 

liitetty television EXT1 TO TV-I/O -liitäntään.

 Voit katsoa tähän DVD-tallentimeen EXT2 

AUX-I/O -liittimellä liitetyn laitteen kuvaa 

painamalla STANDBY-ON 2 -painiketta.

 Voit siirtyä takaisin tallennintilaan painamalla 

kaukosäätimen STANDBY-ON 2 -painiketta.

Muiden TV-kanavien katsominen

Jos EXT2 AUX-I/O -liitäntään ei ole liitetty 

mitään laitetta, voit siirtyä TV-tilaan 

STANDBY-ON 2 -painikkeella.

 Voit vaihtaa kanavia television kaukosäätimellä.

 Voit siirtyä takaisin tallennintilaan painamalla 

kaukosäätimen STANDBY-ON 2 -painiketta.

Hyödyllinen vinkki:
– Voit katsoa TV-kanavaa tallentimen kautta tai 
toistaa tallennetun levyn valitsemalla televisiossa 
uudelleen videotulokanava.
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Tallentaminen (jatkuu)

Tietoja ajastetusta 
tallennuksesta

Voit aloittaa ja lopettaa tallennuksen 

automaattisesti myöhemmin samana päivänä tai 

jonain muuna päivänä käyttämällä Ajastettu 

tallennus -toimintoa. Tallennin virittää oikean 

ohjelmakanavan ja aloittaa tallennuksen 

määritettynä aikana.

Tällä tallentimella voi ohjelmoida kuukauden 

ajalle jopa 7 tallennusta. Tallentimen kanavaa 

ei voi vaihtaa ajastintallennuksen aikana.

Ennen aloittamista...
Tarkista, että järjestelmän kello on oikeassa 

ajassa.

TIMER
����

OK

Yleistä VPS/PDC-toiminnoista
(VPS/ei ole käytettävissä kaikissa maissa).
VPS (Video Programming System) ja PDC 

(Programme Delivery Control) ovat 

toimintoja, joiden avulla voidaan hallita 

televisiokanavien ajastintallennuksen aloitus- ja 

lopetusaikaa. Jos televisio-ohjelma alkaa 

odotettua aiemmin tai loppuu odotettua 

myöhemmin, tallennin aloittaa tai lopettaa 

tallennuksen oikeaan aikaan.

VPS/PDC-toiminto tallentaa koko ohjelman. 

Jos haluat asettaa ajaksi VPS/PDC-lähetysaikaa 

pidemmän tai lyhyemmän ajan, poista VPS/

PDC-toiminto käytöstä.

Ajastintallennuksen 
määrittäminen

A Kytke televisioon virta ja valitse siitä 

tallentimen oikea katselukanava.

B Paina kaukosäätimen TIMER-painiketta.

  Näkyviin tulee ajastintallennusluettelo.

PreferencesAjastintall.lista 01.01.2007  09:15:10

Pvä          Aloit    Lop     Lähde    Laatu     VPS/PDC   Toista   Tila
--/-- ---      --:--    --:--        ---          ---            --             ---

Tak.BACK Lop.TIMER MuokOK

C Valitse valikossa tyhjä luettelo ja siirry 

ajastimen tietokenttään OK-painikkeella.

D Voit muuttaa jokaisen asetuksen arvoja 

painikkeilla  ja siirtyä kentän sisällä 

painikkeilla  . 

 Voit syöttää valintasi myös kaukosäätimen 

numeropainikkeilla.

{ Pvä }

– Tallennuspäivä (päivä/kuukausi).

{ Aloit }
– Tallennuksen aloitusaika (tunnit:minuutit).

{ Lop }

– Tallennuksen loppumisaika (tunnit:minuutit).

{ Lähde }

– Valitse TV-kanava tai oikea tulolähde (EXT2 

tai CAM1), jonka avulla ulkoinen laite on 

yhdistetty tallentimeen.
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{ Laatu }

– Valitse tallennustila. 

 { Auto } : Valitsee parhaimman   

  tallennustilan. (Määrittyy  levyn  

  vapaan tilan ja tallennuksen  

  keston mukaan.)

 { HQ } : Korkea laatu   

 { SP } :  Vakiotoisto  

 { SPP } : Laadukas vakiotoisto

 { LP } : Pitkä toisto

 { EP } : Laajennettu toisto  

 { SLP } : Erittäin pitkä toisto

Lisätietoja on luvussa Tallennusasetukset – 

Tallennuslaatu.

{ VPS/PDC }

– Ota VPS/PDC-tila käyttöön tai poista se 

käytöstä. 

{ Toista } 

– Valitse haluamasi toistotallennuksen 

asetukset { Ei mitään }, { Päivit }, { Viikko }, 

{ Ma–pe } (maanantaista perjantaihin) tai 

{ Vkl } (lauantai ja sunnuntai).

{ Tila } 

– Näyttää ajastetun tallennuksen tilan. Kun 

ajastintallennus on asetettu, näkyviin tulee  

{ Kausi }. Jos näkyviin tulee muita viestejä, 

katso kohta Vianmääritys – Ongelma (tallennus).

E Kun olet valmis, paina OK-painiketta.

F Poistu valikosta painamalla TIMER-painiketta.

G Aseta tallentava DVD-levy DVD-tallentimeen.

H Siirrä tallennin valmiustilaan STANDBY-ON-

painikkeella.

Ajastetun tallennuksen 
muuttaminen tai poistaminen

A Kytke televisioon virta ja valitse siitä 

tallentimen katselukanava.

B Paina kaukosäätimen TIMER-painiketta.

 Näkyviin tulee ajastintallennusluettelo.

PreferencesAjastintall.lista 01.01.2007  09:15:10

   Pvä         Aloit    Lop    Lähde  Laatu   VPS/PDC      Toista           Tila

 --.--   ---    --:--      --:--      ---         ---          --              ---

01.01  Su   10:00   10:30     P01       SP     Ei päällä     Ei mitään     Kausi
04.01 Ke    12:15   04:00    P05        SP     Ei päällä      Päivit          Kausi

Tak.BACK Lop.TIMER MuokOK

C Valitse muutettava tai poistettava ajastettu 

ohjelma painikkeilla  ja paina OK-painiketta.

 Muokkausvalikko tulee näkyviin.

Muok
Peru
Ei käyt
Peruuta

 Voit muuttaa ajastinaikataulua 

korostamalla vaihtoehdon { Muok } ja 

painamalla sitten OK-painiketta. Valitse kenttä, 

tee tarvittavat muutokset ja tallenna muutokset 

OK-painikkeella.

 Voit poistaa ajastuksen korostamalla 

vaihtoehdon { Peru } ja painamalla OK-painiketta.

TAI korosta ajastintallennusluettelosta 

poistettava tallennus ja paina CLEAR-

painiketta.

 Voit pysäyttää toistuvan 
ajastintallennuksen 

korostamalla vaihtoehdon { Pois } ja painamalla 

OK-painiketta.

Huomautus: voit jatkaa toistuvaa 

ajastintallennusta korostamalla muokkausvalikossa 

vaihtoehdon { Käytä } ajastettua tallennusta ja 

paina OK-painiketta. 

 Voit poistua muokkausvalikosta
korostamalla vaihtoehdon { Peruuta } ja 

painamalla OK-painiketta.

D Poistu valikosta painamalla TIMER-painiketta.
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Toistaminen

Toistettavat levyt

Tällä tallennuslaitteella voit toistaa ja tallentaa 

seuraavia levyjä:

Tallentaminen ja toistaminen

DVD±RW 
(uudelleenkirjoittava 

DVD), levylle voi 

tallentaa toistuvasti.

DVD±R (tallentava 

DVD), levylle voi 

tallentaa vain kerran.

Vain toisto:

DVD Video (Digital Versatile 

Disc), DVD-levy.

CD-RW (uudelleenkirjoitettava 

CD), levyllä ääni-, MP3- tai JPEG-

sisältöä

CD-R (tallentava CD), levyllä  

ääni-, MP3- tai JPEG-sisältöä

CD-äänilevy (Compact Disc 

Digital Audio)

MP3-levy

Video-CD
(Formaatit 1.1, 2.0)

Super Video-CD

Super DivX®, DivX® Ultra

TÄRKEÄÄ!
– Jos televisioruudussa näkyy 
estomerkki (X) painiketta painettaessa, 
kyseinen toiminto ei ole käytettävissä 
tällä hetkellä tai laitteessa olevan levyn 
kanssa.
– DVD-levyihin ja -soittimiin on lisätty 
aluerajoituksia. Varmista ennen levyn 
toistamista, että levyssä ja soittimessa 
on sama alueasetus.
– Älä työnnä levykelkkaa tai aseta siihen 
muita esineitä kuin levyjä, sillä soitin 
saattaa vioittua.

Levyn toiston aloittaminen

A Paina tallentimen STANDBY-ON-painiketta.

B Paina OPEN/CLOSE ç-painiketta.

  Levykelkka avautuu.

C Aseta levy varovasti levykelkkaan tekstipuoli 

ylöspäin ja paina sitten OPEN/CLOSE ç-

painiketta.

  Varmista, että levyn tekstipuoli on ylöspäin. 

Aseta kaksipuoliset levyt tekstipuolen ohjeiden 

mukaan.

D Kytke televisioon virta ja valitse tallentimen 

katselukanava.

E Toisto voi alkaa automaattisesti.

 Jos toisto ei käynnisty, tuo levyn sisältö näkyviin 

painamalla DISC-painiketta. Valitse toistettava 

raita tai nimike ja paina painiketta u. 

 Lisätietoja toistotoiminnoista on luvussa Muut 

toisto-ominaisuudet.

ReWritable

Recordable
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DVD-levyihin on yleensä lisätty levyvalikko. 

Valinnat (esimerkiksi tekstitys tai äänen kieli) 

on ehkä tehtävä levyvalikossa.

A Aseta DVD-levy tallentimeen.

 Jos levyvalikko tulee näkyviin televisioruutuun, 

valitse jokin toistovaihtoehto painikkeilla  

  tai numeropainikkeilla 0–9 ja 

aloita toisto OK-painikkeella.

Edellisen tai seuraavan kappale- tai 
nimikemerkin valitseminen

 Paina toiston aikana painiketta í / ë.

B Lopeta toisto painamalla STOP Ç-painiketta.

(Super) Video CD -levyn toistaminen

(Super) Video CD -levyillä voi olla PBC (Play 

Back Control) -toiminto. PBC-toiminnon avulla 

voit toistaa Video CD -levyjä 

vuorovaikutteisesti noudattamalla näyttöön 

tulevia ohjeita. 

A Aseta (Super) Video CD -levy tallentimeen. 

 Jos levyvalikko tulee näkyviin, tee valinta 

numeropainikkeilla 0–9 tai valitse jokin 

toistoasetus painikkeilla . Vahvista valinta 

OK-painikkeella.

 Voit palata edelliseen valikkoon painamalla 

kaukosäätimen BACK-painiketta. 

 Voit ottaa PBC-tilan käyttöön tai poistaa sen 

käytöstä kaukosäätimen INFO-painikkeella 

toiston aikana ja valita sitten painikkeilla  

vaihtoehdon { PBC käytössä } tai { PBC 
pois }. 

B Lopeta toisto STOP Ç-painikkeella.

Tallentavan DVD-levyn toistaminen

A Aseta tallentava DVD-levy tallentimeen.

B Paina DISC-painiketta.

  Levyn muokkausvalikko tulee näkyviin.

C Valitse nimike painikkeilla   ja aloita 

toisto painamalla u-painiketta.

D Lopeta toisto painamalla STOP Ç-painiketta.

DivX-levyn toistaminen

Tämä tallennin tukee tietokoneelta CD-R/RW, 

DVD±R/±RW-levylle kopioitujen DivX ®-

elokuvien toistamista.

A Aseta DivX -levy tallentimeen.

B Aloita toisto painamalla u-painiketta.

Toiston aikana:

 Jos DivX-levyllä on monikielistä tekstitystä, 

voit vaihtaa tekstityskielen toiston aikana 

kaukosäätimen SUBTITLE-painikkeella.

C Lopeta toisto painamalla STOP Ç-painiketta.

Huomautus: jos haluat valita tekstitykseen 

jonkin muun kirjasintyypin, lisätietoja on 

luvussa Toistoasetukset - DivX-tekstifontti.

Hyödyllisiä vinkkejä:
– Tekstitystiedostoja, joiden tiedostotunniste on 
.srt, .smi, .sub tai .sami, tuetaan.
– On normaalia, että Internetistä ladatuissa DivX -
levyissä esiintyy ajoittain pikselöintiä heikon 
digitaalisen laadun vuoksi.
– DivX  5 -tiedostoja voi toistaa, kun 
tekstitystiedosto ja DivX -elokuva on tallennettu 
samaan kansioon. Varmista, että tekstitys on 
tallennettu samalla nimellä kuin DivX -elokuva 
mutta omalla tiedostotunnisteella.

Toistaminen (jatkuu)
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MP3-levyn toistaminen

Tällä tallentimella voi toistaa useimpia 

tallentavalle levylle tai kaupoissa myytävälle 

CD-levylle tallennettuja MP3-äänitiedostoja ja 

JPEG-kuvatiedostoja.

A Aseta MP3-levy tallentimeen.

  Levyn sisältövalikko tulee näkyviin.

B Voit selata valikkoa painikkeilla  ja siirtyä 

kansioon tai albumiin OK-painikkeella.

PreferencesDatalevy 0001/0005 Ei päällä

Ääni /   00:00 / 00:00

...

Raita 1.mp3

Raita 2.mp3

Raita 3.mp3

Raita 4.mp3

Raita 5.mp3

Raita 6.mp3

Raita 7.mp3

Ääni  -   Raita 3.mp3

Koko 
Pvä 
Aika 

4.20 MB
01.02.2006

10:10:50

HakemOK ToistaREC MODE Listatila ANGLE

 Jos levyllä on useita raitoja, nimikkeitä tai 

tiedostoja, voit katsoa valintojen edellistä tai 

seuraavaa sivua PREV í- tai NEXT ë-

painikkeilla.

 Voit siirtyä edelliselle tasolle BACK-painikkeella.

C Valitse nimike painikkeilla  ja aloita toisto 

painamalla OK-painiketta.

D Lopeta toisto painamalla STOP Ç-painiketta.

Hyödyllisiä vinkkejä:
– Moni-istuntolevyistä voi toistaa vain 
ensimmäisen istunnon.
– Tallennin ei tue MP3PRO-äänimuotoa.
– Jos levyllä on suuri määrä kappaleita tai kuvia, 
koko levyn sisällön näyttäminen televisiossa voi 
kestää kauan.

Kuvalevyn (diaesityksen) toistaminen

Voit tuoda valitun valokuvarullan JPEG-kuvat 

näyttöön yksitellen.

A Aseta JPEG-kuvalevy tallentimeen (CD, CD-R/

RW, DVD±R/±RW).

  Levyn sisältövalikko tulee näkyviin.

B Voit selata valikkoa painikkeilla  ja siirtyä 

kansioon OK-painikkeella.

PreferencesDatalevy 0001/0005 Ei päällä

..

Pic 01.jpg

Pic 02.jpg

Pic 03.jpg

Pic 04.jpg

Pic 05.jpg

Pic 06.jpg

Pic 07.jpg

Tarkkuus

Pvä

Aika

2560 x 1920

01.02.2005

03:10:50

.../photo /   00:00 / 00:00

HakemOK ToistaREC MODE Listatila ANGLE

 Jos levyllä on useita raitoja, nimikkeitä tai 

tiedostoja, voit katsoa valintojen edellistä tai 

seuraavaa sivua PREV í- tai NEXT ë-

painikkeilla.

 Voit siirtyä edelliselle tasolle BACK-painikkeella.

C Valitse raita tai tiedosto painikkeilla  ja 

aloita diaesitys painamalla OK-painiketta.

D Voit käyttää useimpia asetuksia toiston aikana.

 Voit siirtyä ohjevalikkoon tai poistua siitä 

INFO-painikkeella. Tämä komento tuo esiin 

kaukosäätimen painikkeiden toiminnot.

Hakem Siirtymät KierräANGLE ���
�

12 pikkukuvan näyttäminen 
samanaikaisesti

 Paina ANGLE-painiketta. Siirry edelliselle tai 

seuraavalle sivulle painikkeilla í /ë.

Toistaminen (jatkuu)
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Toistaminen (jatkuu)

Zoomaustilaan siirtyminen ja siitä 
poistuminen

 Voit siirtyä zoomaukseen ja muuttaa 

zoomauskerrointa ZOOM-painikkeella. Voit 

panoroida zoomattua kuvaa painikkeilla   

 .

 Voit poistua zoomaustilasta ja jatkaa diaesitystä 

valitsemalla ZOOM-painikkeella asetuksen  

{ 100% }.

Diaesityssiirtymien vaihtaminen
 Voit vaihdella siirtymistiloja painikkeilla .

Kuvan kiertäminen
 Voit kiertää nykyistä kuvaa painikkeilla  .

Edellisen tai seuraavan tiedoston 
katsominen

 Voit valita tiedoston painikkeilla í / ë.

E Voit palata päävalikkoon BACK-painikkeella.

F Voit lopettaa toiston ja katsoa sisältövalikkoa 

STOP Ç-painikkeella.

Jos levyllä on MP3-musiikkitiedostoja ja 
JPEG-kuvatiedostoja, voit aloittaa 
musiikkikuvaesityksen toiston.

 Aloita toisto valitsemalla ensin MP3-tiedosto ja 

painamalla sitten OK-painiketta. Valitse sitten 

valikosta kuvatiedosto ja aloita diaesityksen 

toisto painamalla OK-painiketta.

Tuetut JPEG-kuvamuodot:
– Tiedostotunnisteen on oltava .JPG, .JPE tai 

.JPEG.

– Tällä tallentimella voi näyttää vain 

digikameralla otettuja, JPEG-EXIF-muotoisia 

kuvia. Lähes kaikki digikamerat käyttävät tätä 

tiedostomuotoa. Tällä tallentimella ei voi 

näyttää Motion JPEG -kuvia tai kuvia, jotka ovat 

jossain muussa kuin JPEG-muodossa, tai kuvia, 

joihin on liitetty äänileikkeitä.

Hyödyllisiä vinkkejä:
– Kaikkia omalla tietokoneella luotuja levyjä ei voi 
toistaa tällä tallentimella tallennustekniikan erojen 
vuoksi. Emme voi taata tallennusmuodon 
yhteensopivuutta.
– Jos levyllä on suuri määrä kappaleita tai kuvia, 
koko levyn sisällön näyttäminen televisiossa voi 
kestää kauan.
– Jos JPEG-kuvaa ei ole tallennettu exif-muotoon, 
sen pikkukuva ei näy näytössä. 

Toistaminen USB-muistikortin 
tai USB-muistikortin lukijan 
avulla

USB-portti tukee ainoastaan JPEG-, MP3-, 

WMA- ja DivX-tiedostojen toistoa. 

A Aseta USB-muistikortti tai USB-

muistikortinlukija USB-porttiin.

B Siirry asemassa oleviin tietoihin kaukosäätimen 

USB-painikkeella.

  Sisältövalikko tulee näkyviin 

televisioruutuun.

C Selaa valikkoa ja valitse avattava tiedosto 

painikkeilla  ja paina sitten OK-painiketta.

  Lisätietoja toistosta on tämän 

käyttöoppaan MP3- ja WMA-tiedostojen ja 

DivX-kuvalevyjen toistoa koskevissa luvuissa.

D Voit lopettaa toiston STOP Ç-painikkeella 

tai poistamalla USB-muistitikun tai USB-

muistikortinlukijan USB-portista.

Huomautus:
USB-portti ei tue toistoa USB-keskittimestä. 

Vain USB-massamuistilaitestandardia tukevia 

digitaalikameramerkkejä ja -malleja tuetaan.
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Muut toisto-ominaisuudet

ë

DISC

í

SUBTITLE
ZOOM

AUDIO

REPEAT A-B

INFO

REPEAT

Siirtyminen toiseen nimikkeeseen, 
kappaleeseen tai raitaan

Kun levyllä on enemmän kuin yksi kappale tai 

nimike, voit siirtyä toiseen raitaan, 

nimikkeeseen tai kappaleeseen noudattamalla 

seuraavia ohjeita.

Toiston aikana:

 Siirry seuraavaan kappaleeseen tai raitaan 

painamalla painiketta ë. 

 Palaa edellisen kappaleen tai raidan alkuun 

painamalla painiketta í.

 TAI

 Syötä kappaleen tai raidan numero 

numeropainikkeilla 0–9.

 TAI

 Saat videon toistovaihtoehtojen valikon 

näkyviin INFO-painikkeella.

Korosta valikossa nimikekuvake ja paina OK-

painiketta. Vaihda nimikkeen numero 

painikkeilla .

1/3

Korosta valikossa kappalekuvake ja paina OK-

painiketta. Vaihda kappaleen numero 

painikkeilla .

5/12

 Voit poistua valintavalikkoon INFO-painikkeella.

Toiston keskeyttäminen ja 
hidastus

(Ei koske VCD- ja SVCD-levyjä)

A Voit keskeyttää toiston ja tuoda pysäytyskuvan 

näkyviin painamalla toiston aikana painiketta u. 

B Voit siirtää stillkuvaa yhden kuvan kerrallaan 

eteen- tai taaksepäin painamalla toistuvasti 

painiketta  tai .

C Voit käynnistää hidastetun toiston painamalla 

toistuvasti m -painiketta, jolloin voit selata 

valittavia nopeuksia (1/16X, 1/8X, 1/4X, 1/2X).

D Palaa normaaliin toistoon painamalla painiketta 

u. 

Hakeminen eteen- ja taaksepäin

Voit siirtyä levyllä toiston aikana nopeasti 

taakse- ja eteenpäin ja valita haluamasi 

siirtymisnopeuden.

A Pidä toiston aikana painettuna painiketta í  

tai ë, kunnes hakunopeusrivi (2X) tulee 

televisioruutuun.

  Ääni mykistyy.

B Selaa hakunopeuksia (2X, 4X, 8X, 16X, 32X) 

painamalla toistuvasti painiketta m tai M.

C Voit palata normaaliin toistoon u-painikkeella. 
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Voit suurentaa kuvaruudussa olevan kuvan ja 

panoroida sitä.

A Ota zoomaus käyttöön painamalla toistuvasti 

ZOOM-painiketta.

B Panoroi zoomattua kuvaa painikkeilla  .

C Voit palata normaaliin kuvaan painamalla 

toistuvasti ZOOM-painiketta.

Kamerakulmien muuttaminen

Tämä toiminto on käytettävissä vain useista 

kamerakulmista kuvattuja kohtauksia 

sisältävissä DVD-levyissä. Tämän toiminnon 

avulla voit katsella kuvaa eri kulmista.

 Voit valita haluamasi kamerakulman levyllä 

olevista vaihtoehdoista painamalla ANGLE -

painiketta toistuvasti.

 Jos levy tukee useita kamerakulmia, 

näkyviin tulee kuvake .    

Raitojen satunnaistoisto

Voit toistaa CD-äänilevyllä, video-CD (VCD) -

levyllä, kuva-CD-levyllä, DVD-levyllä tai USB-

asemassa olevia tiedostoja tai raitoja 

satunnaisessa järjestyksessä. Tällaisia tietoja ovat 

esimerkiksi CDDA-, MP3- ja JPEG-tiedostot.

A Ota satunnaistoisto käyttöön painamalla 

toiston aikana SHUFFLE-painiketta.

B Voit peruuttaa satunnaistoiston painamalla 

uudelleen SHUFFLE-painiketta.

Erilaisten uusintatoistojen 
käyttäminen

Voit valitan toiston aikana erilaisia 

uusintatoistoja.

Uusintatoisto

Uusintatoistovaihtoehdot määräytyvät levyn 

tyypin mukaan.

A Valitse jokin toistovaihtoehdoista toiston 

aikana REPEAT-painikkeella.

  Toista NIMIKE/KAPPALE/ kaikki (DVD/ 

  DVD±R/±RW).

  Toista raita/nimike (VCD/SVCD).

  Toista ONCE/ REPEAT/ REPEAT all  

  (DivX, DivX Ultra, Audio).

B Voit peruuttaa uusinnan painamalla toistuvasti 

REPEAT-painiketta ja poistamalla uusinnan 

käytöstä tai painamalla STOP Ç-painiketta.

Tietyn jakson uusinta (A–B)

Voit määrittää nimikkeen tai kappaleen tietyn 

jakson uusintatoistoa varten. Tämä edellyttää 

halutun jakson alku- ja loppukohdan 

merkitsemistä.

A Voit valita uusintatoiston aloituskohdan toiston 

aikana painamalla REPEAT A-B -painiketta.

B Paina REPEAT A-B -painiketta uudelleen 

uusintatoiston lopetuskohdassa.

 Toisto siirtyy merkityn jakson alkuun. 

Jaksoa toistetaan jatkuvasti, kunnes tilan valinta 

poistetaan.

C Voit peruuttaa uusintatoiston painamalla 

uudelleen REPEAT A-B -painiketta.

Muut toisto-ominaisuudet (jatkuu)
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Tekstityskielen muuttaminen

Tätä toimintoa voi käyttää vain niissä DVD- ja 

DivX® Ultra -levyissä, joissa on useita 

tekstityskieliä. Voit vaihtaa kielen toiston 

aikana.

 Voit vaihtaa levyn kieliasetuksia toiston aikana 

painamalla SUBTITLE-painiketta toistuvasti. 

  Jos levylle ei ole valittu kieltä, levyn kielenä 

käytetään oletuskieltä.

Hyödyllinen vinkki:
– Joissakin DVD-levyissä tekstityskielen voi 
muuttaa vain DVD-levyn valikossa. Voit siirtyä 
levyvalikkoon DISC-painikkeella.

Äänen kieliasetuksen 
muuttaminen

Tämä toiminto on käytettävissä vain 

monikielisen äänen sisältävissä DVD-levyissä tai 

VCD-levyissä, joissa on monta äänikanavaa.

 Voit vaihtaa äänikanavaa ja -kieltä toiston 

aikana painamalla AUDIO-painiketta.

  Jos levylle ei ole valittu kieltä, levyn kielenä 

käytetään oletuskieltä.

Hyödyllinen vinkki:
– Joissakin DVD-levyissä äänen kieliasetukset voi 
muuttaa vain DVD-levyn valikossa. Voit siirtyä 
levyvalikkoon DISC-painikkeella.

Aikahaku

Tämän toiminnon avulla voit siirtyä levyllä 

haluamaasi kohtaan.

A Voit siirtyä aikahakuvalikkoon painamalla 

toiston aikana TIME SEARCH -painiketta.

B Paina kaukosäätimen OK-painiketta.

  Kulunut toistoaika muuttuu 

ajansyöttökentässä.

  _ _:_ _:_ _TTTT

 Kirjoita kuusinumeroinen kellonaika 

numeropainikkeilla (0–9). 
  Toisto alkaa määritetystä ajankohdasta.

Toistaminen edellisestä 
keskeytyskohdasta

Tämä toiminto on käytettävissä vain DVD- ja 

VCD-levyissä. Tallentimen pitäisi nyt jatkaa 

automaattisesti levyn toistamista viimeisestä 

pysäytyskohdasta.

Ennen aloittamista...
Varmista, että jatkamistila on käytössä. Lisätietoja 

on luvussa Toistoasetukset - Jatkaminen.

 Aseta levy levykelkkaan ja aloita toisto 

edellisestä keskeytyskohdasta painamalla 

painiketta u.

Jatkamistilan peruuttaminen ja toiston 
aloittaminen alusta

 Kun toisto on päättynyt, paina uudelleen 

STOP Ç-painiketta.

TAI

 Aloita toisto ensimmäisestä nimikkeestä tai 

raidasta painamalla í-painiketta.

Muut toisto-ominaisuudet (jatkuu)
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Tallenteiden muokkaaminen

Tietoja levyvalikosta

Levyn hakemistonäytössä näkyvät tallentavalla 

DVD-levyllä olevat tallenteet. 

Hakemistonäytön pitäisi näkyä TV-ruudussa, 

kun tallentava DVD-levy asetetaan tallentimeen 

tai kun kaukosäätimen DISC-painiketta 

painetaan.

PreferencesNimik:           1/3

MuokOKToistaPLAY Lop.DISC

P06

18 / 01 00:08

00:57:18 SP

1.9GB

Muistutus:

00:11:09 SP

0.4GB

A B

C
D

Levyn hakemistovalikossa näkyvät seuraavat 

tiedot:

A Nimikkeen pikkukuva.

B Nimikkeen nimi, tallennusaika, tallennuslaatu ja 

käytetty levytila.

C Jäljellä oleva tallennusaika eri tallennustiloissa. 

Voit muuttaa tallennustilaa REC MODE -

painikkeella.

D Jäljellä oleva vapaa levytila.

Tallenteiden muokkaaminen

Kun tallennus on valmis, voit muokata 

videosisältöä tällä tallentimella. Tallennuksen 

voit poistaa, suojata tai nimetä uudelleen. 

Viimeisteltyä DVD±R-levyä ei voi muokata.

Ennen aloittamista...
Tuo levyvalikkohakemisto näkyviin painamalla 

DISC-painiketta. Valitse muokattava nimike ja 

siirry muokkausvalikkoon painamalla OK-

painiketta.

Preferences

LevymenuBACK Vahv.OK Lop.DISC

P06

10 / 01          10:08         

00:30:21     SP

1.0GB

Muok Toista

Toista

Nimik

Levy

{ Toista }

Toistaa valitun nimikkeen (tallennus).

{ Nimik }

Siirtyy nimikkeen muokkausvalikkoon.

{ Levy }

Siirtyy levyn muokkausvalikkoon.
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Nimikkeen muokkausvalikon 
käyttäminen

Nimikkeen muokkausvalikossa voi pyyhkiä 

nimikkeen, piilottaa tai näyttää valittuja osia, 

nimetä uudelleen, jakaa tai suojata tallennuksia.

A Siirry levyvalikkoon painamalla DISC-painiketta.

B Valitse muokattava nimike painikkeilla  

  ja paina OK-painiketta.

  Levyn muokkausvalikko tulee näkyviin.

C Valitse -painikkeilla { Nimik } ja paina 

OK-painiketta.

Preferences

P06

10 / 01          10:08         

00:30:21     SP

1.0GB

Pyyhi

A-B piil.

Näytä

Nim.uud

Jaa

Suojaus

Muok Nimik

Toista

Nimik

Levy

LevymenuBACK Vahv.OK Lop.DISC

Tallenteen pyyhkimeen

Voit poistaa tallentavalta DVD-levyltä tietyn 

nimikkeen (tallenteen). 

A Valitse muokkausvalikossa -painikkeilla  

{ Pyyhi } ja paina OK-painiketta.

  Vahvistusviesti tulee näkyviin.

B Jatka valitsemalla valikosta { OK } ja vahvista 

OK-painikkeella. 

 Keskeytä valitsemalla { Peruuta } ja paina 

OK-painiketta.

Nimikkeen osan piilottaminen 
(vain DVD±RW)

Tämän toiminnon avulla voit piilottaa 

tallennuksesta tarpeettomia kohtauksia 

(esimerkiksi mainokset). Jotta poistaminen 

onnistuisi, poistettavan kohtauksen alku (piste 

A) ja loppu (piste B) on määritettävä.

A Valitse muokkausvalikossa painikkeilla   

{ A-B piil. } ja paina OK-painiketta.

  Nimikenäyttö on oletusarvoisesti 

keskeytystilassa. 

Vahv.OK ToistaPlay Muokk.val.BACK

A-B piil.      Nimik: 1

00:00:00

Määr.pisteA

Määr.pisteB

OK

Peruuta

B Aloita toisto painamalla u-painiketta.

 Voit pikakelata painikkeilla m M.

 Voit etsiä haluamasi kuvan toiston aikana 

keskeyttämällä toiston painikkeella u ja 

painamalla sitten toistuvasti painiketta  tai .

C Korosta { Määr.piste A } ja määritä 

aloituskohta OK-painikkeella.

D Etsi piilotettavan osan lopetuskohta ja keskeytä 

toisto u-painikkeella.

E Korosta { Määr.piste B } ja määritä 

lopetuskohta OK-painikkeella. 

F Vahvista valitsemalla painikkeilla  { A-B 
piil. } ja painamalla OK-painiketta.

Hyödyllinen vinkki:
– Jos haluat tuoda näkyviin kaikki piilotetut 
kohtaukset, valitse nimikkeen muokkausvalikossa  
{ Näytä }. 

Tallenteiden muokkaaminen (jatkuu)
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Tallenteiden muokkaaminen (jatkuu)

Nimikkeen 
uudelleennimeäminen

Tallennin luo nimikkeen alkuperäisen nimen 

automaattisesti. Voit vaihtaa nimikkeen nimen 

seuraavien ohjeiden mukaan.

A Valitse muokkausvalikossa -painikkeilla  

{ Nim.uud } ja paina OK-painiketta.

  Näppäimistönäyttö tulee näkyviin.

B Korosta haluamasi merkki, numero tai symboli 

näppäimistössä painikkeilla   ja valitse 

se OK-painikkeella.

  Merkkien enimmäismäärä on 16.

 Voit muokata tietoja käyttämällä seuraavia 

näppäimistönäytön painikkeita. Tee valinta 

painikkeilla  .

ABC  : näyttää isot kirjaimet.

abc  : näyttää pienet kirjaimet.

?!#  : näyttää symbolit.

Space  : luo välilyönnin merkkien väliin.

X  : poistaa kohdistimen vasemmalla 

puolella olevan merkin.

 Voit vaihtaa kirjainkokoa ja symboleita 

painamalla toistuvasti painiketta í tai ë 

valitussa kentässä.

C Vahvista valitsemalla painikkeilla    

{ Vahvista } ja painamalla OK-painiketta.

  Näyttöpaneeli päivittyy. 

 Voit peruuttaa muutokset kaukosäätimen 

BACK-painikkeella.

Nimikkeen jakaminen (vain 
DVD±RW)

Voit jakaa nimikkeen vähintään kahdeksi 

nimikkeeksi. Huomaa, että nimikkeen on oltava 

pituudeltaan vähintään 6 sekuntia.

Varoitus! Jaettua nimikettä ei voi palauttaa 

entiselleen.

A Valitse muokkausvalikossa -painikkeilla  

{ Jaa } ja paina OK-painiketta.

  Nimikenäyttö on oletusarvoisesti 

keskeytystilassa. 

Vahv.OK ToistaPLAY Muokk.val.BACK

Jaa

OK

Peruuta

Jaa      Nimik: 1

00:00:00

00:00:00

B Aloita toisto painamalla u -painiketta.

 Voit pikakelata painikkeilla m M.

 Voit etsiä haluamasi kuvan toiston aikana 

keskeyttämällä toiston painikkeella u ja 

painamalla sitten toistuvasti painiketta  tai .

C Korosta vaihtoehto { Jaa } ja määritä 

jakokohta OK-painikkeella.

D Valitse painikkeilla   { OK } ja aloita 

jakaminen painamalla OK-painiketta.

  Kun olet valmis, uusi nimike näkyy levyn 

hakemistonäytössä.
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Nimikkeen suojaaminen

Voit suojata aiempien tallennusten 

korvautumisen vahingossa.

A Valitse muokkausvalikossa -painikkeilla  

{ Suojaus } ja paina OK-painiketta.

  Vahvistusviesti tulee näkyviin.

B Jatka valitsemalla valikossa { OK } tai poistu 

valitsemalla { Peruuta } ja vahvista OK-

painikkeella. 

Nimikkeen suojauksen poistaminen 
 Valitse muokkausvalikossa -painikkeilla  

{ Ei suoj. } ja paina OK-painiketta.

  Vahvistusviesti tulee näkyviin. Poista 

nimikkeen suojaus, jos haluat tyhjentää 

nimikkeen tai muokata sitä.

Tallenteiden muokkaaminen (jatkuu)

Levyn muokkausvalikon 
käyttäminen

Levyn muokkausvalikossa voit pyyhkiä kaikki 

tallennukset ja valmistella levyn toistettavaksi 

muissa DVD-soittimessa.

A Siirry levyvalikkoon painamalla DISC-painiketta.

B Valitse jokin nimike (ei kuitenkaan tyhjä) 

painikkeilla   ja paina OK-painiketta.

 Levyn muokkausvalikko tulee näkyviin.

C Valitse -painikkeilla { Levy } ja paina OK-

painiketta.

Preferences

LevymenuBACK Vahv.OK Lop.DISC

P06

10 / 01          10:08         

00:30:21       SP

1.0GB

Pyyhi

Viimeist

Tarra

Muok Levy

Toista

Nimik

Levy

Kaikkien tallenteiden 
pyyhkiminen

Tällä valinnalla voit poistaa kaikki tallentavalla 

DVD-levyllä olevat suojaamattomat nimikkeet. 

A Valitse levyn muokkausvalikossa -painikkeilla 

{ Pyyhi } ja paina OK-painiketta.

  Vahvistusviesti tulee näkyviin.

B Jatka valitsemalla valikosta { OK } ja vahvista 

OK-painikkeella. 

 Keskeytä valitsemalla { Peruuta } ja paina 

OK-painiketta.
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Tallennin luo levyn alkuperäisen nimen 

automaattisesti. Voit vaihtaa levyn nimen 

seuraavien ohjeiden mukaan.

A Valitse levyn muokkausvalikossa -

painikkeilla { Tarra } ja paina OK-painiketta.

 Näppäimistönäyttö tulee näkyviin.

B Korosta haluamasi merkki, numero tai symboli 

näppäimistössä painikkeilla   ja valitse 

se OK-painikkeella.

 Merkkien enimmäismäärä on 16.

 Voit muokata tietoja käyttämällä seuraavia 

näppäimistönäytön painikkeita. Tee valinta 

painikkeilla  .

ABC  : näyttää isot kirjaimet.

abc  : näyttää pienet kirjaimet.

?!#  : näyttää symbolit.

Space  : luo välilyönnin merkkien väliin.

X  : poistaa kohdistimen vasemmalla 

puolella olevan merkin.

 Voit vaihtaa kirjaimien tai symboleiden kokoa 

painamalla toistuvasti painiketta í tai ë 

valitussa kentässä.

C Vahvista valitsemalla painikkeilla  

{ Vahvista } ja painamalla OK-painiketta.

 Näyttöpaneeli päivittyy. 

 Voit peruuttaa muutokset kaukosäätimen 

BACK-painikkeella.

Tallennusten (vain DVD±R) 
toistaminen muissa DVD-
soittimissa

DVD±R-levy on viimeisteltävä, ennen kuin sitä 

voi toistaa muissa DVD-soittimissa.

Kun DVD±R-levy on viimeistelty, sille ei 
voi enää tallentaa eikä sitä voi muokata. 
Varmista, että kaikki tallennukset ja 
muokkaukset ovat valmiit, ennen kuin 
viimeistelet levyn.

A Siirry levyvalikkoon painamalla DISC-painiketta.

B Valitse muokattava nimike painikkeilla   

ja paina OK-painiketta.

 Levyn muokkausvalikko tulee näkyviin.

C Valitse -painikkeilla { Viimeist } ja paina 

OK-painiketta.

 Varoitusviesti tulee näkyviin.

D Valitse valikosta { OK } ja paina OK-painiketta.

 Viimeistely käynnistyy, ja se voi kestää 

muutaman minuutin. Aika määräytyy 

tallenteiden pituuden mukaan.

 Älä avaa levykelkkaa tai katkaise virtaa, 

koska levy saattaa vioittua.

Tallenteiden muokkaaminen (jatkuu)
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Asetusvalikon asetukset

Asetusvalikon käyttäminen

Asetusvalikossa on useita asetuksia, joilla voit 

säätää tallenninta oman käyttötarkoituksesi 

mukaisesti.

SETUP

����

A Paina kaukosäätimen SETUP-painiketta.

 Asetusvalikko tulee näkyviin televisioon.

B Valitse haluamasi valikkokohta painikkeilla  

ja siirry asetusten määritykseen painamalla 

painiketta .

C Korosta muutettava asetus painikkeilla  ja 

vahvista valinta painamalla OK-painiketta.

 Seuraavilla sivuilla on ohjeita ja asetusten 

selitykset.

D Poistu painamalla SETUP-painiketta.

Preferences

Viritin
Levy

Toisto

Tallentaa

Ääni

Video

Järj.

Pikaval. hall.
Maa
Hakem. haku

Saksa

Aset. Viritin

Lisätietoja on luvussa { Viritin }-asetukset.

 

Preferences

Viritin

Levy
Toisto

Tallentaa

Ääni

Video

Järj.

Muoto
Lukk
Yht.sopivaksi
Levytied.

Aset. Levy

 
Lisätietoja on luvussa { Levy }-asetukset.

Viritin

Levy

Toisto
Tallentaa

Ääni

Video

Järj.

Äänen kieli
Tekstityskieli
TV-muoto
Jatka
DivX(R) VOD DRM
DivX-tekstifontti

Aset. Toisto

englanti
Ei päällä
4:3 LB
Käytössä

Keski-Eurooppa

Lisätietoja on luvussa { Toisto }-asetukset.

Preferences

Viritin

Levy

Toisto

Tallentaa
Ääni

Video

Järj.

Tallennuslaatu
Tallennuskieli
Kappale
Korvaa

SP
Kieli 1
Käytössä
Ei päällä

Aset. Tallentaa

Huomautus: lisätietoja { Tallentaa }-

asetuksista on luvussa Tallennus.

Viritin

Levy

Toisto

Tallentaa

Ääni
Video

Järj.

Downmix
Digit. lähtö
Yökuuntelu

Aset. Ääni

Stereo
Auto
Ei päällä

Lisätietoja on luvussa { Ääni }-asetukset.

Viritin

Levy

Toisto

Tallentaa

Ääni

Video
Järj.

Videolähtö

Aset. Video

SCART RGB

Lisätietoja on luvussa { Video }-asetukset.

Viritin

Levy

Toisto

Tallentaa

Ääni

Video

Järj.

Valikkokieli
Kellon asetus
Näytönsääst.
Palauta oletus

Aset. Järj.

englanti
00 : 27 : 30
Käytössä

Lisätietoja on luvussa { Järj. }-asetukset.
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Voit muokata TV-kanavia haluamallasi tavalla.
Valitse tämä ja siirry ohjelmaluettelovalikkoon OK-painikkeella.

1) Korosta muokattava kanava -painikkeilla.
2) Siirry vasemmalla olevalle toimintoriville -painikkeella.
3)  Valitse haluamasi vaihtoehto -painikkeilla.

{ Ylös } –  Siirrä korostettu kanava ylöspäin ohjelmaluettelon 
edellisen pikavalintanumeron kohdalle painamalla 
OK-painiketta.

{ Alas }  –  Siirrä korostettu kanava alaspäin ohjelmaluettelon 
edellisen pikavalintanumeron kohdalle painamalla 
OK-painiketta.

Huomautus:  Voit ohittaa kanavan korostamalla kanavan ja painamalla 

CLEAR-painiketta. TV-kanavan saa käyttöön vain painamalla kaukosäätimessä 

kanavaa vastaavaa numeropainiketta.

{ NICAM } –  NICAM on digitaalinen äänenvälitysjärjestelmä. Sillä 
voidaan välittää joko yksi stereokanava tai kaksi 
erillistä monokanavaa. Valitse { Käytössä }, jos 
haluat parantaa äänenlaatua, tai { Ei päällä }, jos 
vastaanotto on huono.

{ Dekood. }  –  Jos valittu TV-kanava lähettää koodattuja TV-
signaaleja, joita voi katsoa vain EXT2 AUX-I/O -
liitäntään kytketyllä dekooderilla, liitetty dekooderi on 
määritettävä tälle kanavalle kytkemällä siihen virta. 

  Valitse OK-painikkeella asetukseksi { Käytössä } 
tai { Ei päällä }. 

{ Nim.uud } –  Siirry tietokenttään uudelleennimeämistä varten 
OK-painikkeella. Korosta haluamasi merkki, 
numero tai symboli näppäimistössä painikkeilla  
  ja valitse se OK-painikkeella. Kun olet 

valmis, valitse valikossa { Finish }(Lopeta) ja paina 
OK-painiketta.

  Huomautus: Merkkien enimmäismäärä on viisi.

  Voit muokata tietoja käyttämällä seuraavia 
näppäimistönäytön painikkeita: Tee valinta 
painikkeilla  .

ABC  : näyttää isot kirjaimet.
abc  : näyttää pienet kirjaimet.
?!#  : näyttää symbolit.

Space  : luo välilyönnin merkkien väliin.  
X  : poistaa kohdistimen vasemmalla puolella olevan 

merkin.
  Voit vaihtaa kirjaimien ja symboleiden kokoa 

painamalla toistuvasti painiketta í tai ë valitussa 
kentässä.

  Vahvista valitsemalla painikkeilla   
{ Vahvista } ja paina OK-painiketta.

Pikaval. hall.

Asetusvalikon asetukset (jatkuu)

{ Viritin }-asetukset 

Pikaval. hall.
PR    Asemaa  Hien    NICAM     Dekood.    OS

Ed./seur.íë Vahv.OK Lop.BACK

OhitCLEAR

Ylös

Alas

NICAM

Dekood.

Nim.uud

Manuaaliasetus

1        P01        0       Käytössä   Ei päällä    C03

2        P02        0       Käytössä   Ei päällä    S08

3        P03        0       Käytössä   Ei päällä    C05

4        P04        0       Käytössä   Ei päällä    C09

6        P06        0       Käytössä   Ei päällä    C25

7        P07        0       Käytössä   Ei päällä    C29

5        P05        0       Käytössä   Ei päällä    C21
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Asetusvalikon asetukset (jatkuu)

{ Viritin }-asetukset (jatkuu)

Manuaaliasetus

OKOKTak.BACK

5           95.25              C21         0            PAL B/G

PR Etsi (MHZ) OS Hien Vakio

{ Manuaaliasetus }  –  Siirry manuaaliasetusvalikkoon OK-
painikkeella. Muuta asetusta painikkeilla  
ja siirry edelliseen tai seuraavaan kenttään 
painikkeilla .

  { PR }
  – Valitun pikavalintakanavan numero.

  { Etsi (MHZ) }
  – Etsi lähetyksen oikea taajuus painikkeilla  

 .

  { OS }
  – Valitse TV-kanava painikkeilla .

  { Hien }
  – Kanavan manuaalinen hienosäätö. Kasvata  

 tai pienennä taajuutta 0,06~0,07 MHz  
 kerrallaan painikkeilla .

  { Vakio }
  – Valitse painikkeilla  TV-kanava, jonka  

 kuva ja ääni ovat laadultaan parhaat.

Valitse asuinmaasi kanavien automaattista virittämistä varten.

Huomautus: jos valittuna on jokin muu maa, kanavien automaattinen 
virittäminen käynnistyy.

Kaikkien TV-kanavien asentaminen uudelleen tähän tallentimeen.
Käynnistä automaattinen kanavahaku valitsemalla tämä ja painamalla 
kaukosäätimen OK-painiketta. Haku saattaa kestää useita minuutteja.

Maa

Hakem. haku
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Muoto 

Lukk  

Yht.sopivaksi

Levytied.

Asetusvalikon asetukset (jatkuu)

{ Levy }-asetukset

Levytied.

PR    Station    Fine    NICAM    Decoder    CH

Lop.SETUPTak.BACK

Tarra
Nimikenro
Media
Tila
Tila
Jäljellä

No Label
2
DVD+RW
Tallentava (PAL)
276/4422MB
SP: 113 min

Jotkin DVD+VR- tai DVD±RW-levyt on alustettava, ennen kuin niitä voi 
käyttää tässä tallentimessa.

1) Tee valinta painamalla OK-painiketta.
2) Näkyviin tulee vahvistusviesti. Jatka valitsemalla valikossa { OK } tai 

poistu valitsemalla { Peruuta } ja vahvista sitten OK-painikkeella.

Huomautus: 
–  Tätä asetusta on käytettävä, jos video tallennetaan 
uudelleenkirjoitettavalle DVD-datalevylle (kuten MP3- ja JPEG-tiedostot). 
– Alustaminen poistaa levyn koko aiemman sisällön.

Voit estää aiempien tallennusten pyyhkiytymisen tai korvautumisen 
vahingossa lukitsemalla tallentavan DVD-levyn. 

1) Tee valinta painamalla OK-painiketta.
2) Näkyviin tulee vahvistusviesti. Jatka valitsemalla valikossa { OK } tai 

poistu valitsemalla { Peruuta } ja vahvista sitten OK-painikkeella.

Huomautus: Jos levy on lukittu, valikossa on valittavana{ Unlock 
}(Vap.). Voit poistaa tällä asetuksella myös toisessa DVD-tallentimessa 
lukitun DVD±R/±RW-levyn lukituksen. 

Tällä toiminnolla saa toisessa tallentimessa muokatusta DVD±RW-levystä 
yhteensopivan tämän tallentimen kanssa. 

1) Tee valinta OK-painikkeella.
2) Näkyviin tulee vahvistusviesti. Jatka valitsemalla valikossa { OK } tai 

poistu valitsemalla { Peruuta } ja vahvista sitten OK-painikkeella.

Huomautus: Jos vaihtoehto ei ole valittavissa, kyseinen levy on jo 
yhteensopiva.

Valitse tämä ja näytä valitun levyn tiedot painamalla OK-painiketta. Poistu 
valikosta painamalla BACK-painiketta. 

{ Tarra } – Levyn nimi.

{ Nimikenro }  – Levyllä olevien nimikkeiden kokonaismäärä. 
Enimmäismäärä on yleensä 99.

{ Media } – Levytyyppi.

{ Tila } – Levyn tila (tallentava, tyhjä, viimeistelty, täysi).

{ Tila } – Käytetty levytila ja tilan kokonaismäärä.

{ Jäljellä } – Näyttää tallentavalla DVD-levyllä jäljellä olevan tilan. 
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{ Toisto }-asetukset (alleviivatut valinnat ovat oletusasetuksia)

Asetusvalikon asetukset (jatkuu)

Haluamasi äänen kieli DVD-toistoa varten.

Valitse haluamasi tekstityskieli DVD-toistoa varten. 

Huomautus:
– Jos valittu äänen tai tekstityksen kieliasetus ei ole käytettävissä levyllä, 
käyttöön otetaan levyn oletusasetus. 
– Joissakin DVD-levyissä tekstityksen tai äänen kielen voi vaihtaa vain 
DVD-levyvalikossa. 

Määritä tallentavan DVD-soittimen kuvasuhde siihen liitetyn television 
mukaan.

{ 4:3 PS }  – Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat 
normaalikorkuisen kuvan, jonka reunoja on 
typistetty.

{ 4:3 LB }  –  Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat laajakuvanäytön, 
jonka ylä- ja alareunassa on musta palkki.

{ 16:9 } –  Valitse tämä asetus, jos haluat ottaa käyttöön 
laajakuvatelevisioille soveltuvan kuvan (kuvasuhde 
16:9).

Tällä toiminnolla voit jatkaa viimeksi toistetun levyn toistoa: 

{ Käytössä }  – Ottaa käyttöön jatkamistilan. Tallennin jatkaa 
viimeksi toistetun levyn toistamista.

{ Ei päällä }  –  Poistaa käytöstä viimeksi toistetun levyn 
jatkamistilan. Tallennin aloittaa toiston ladatun levyn 
alusta.

Huomautus: Jatka { Ei päällä }-toiminto vaikuttaa toistoon vasta sen 
jälkeen, kun tallennin on valmiustilassa tai levy on poistettu.

Valitse tämä, jos haluat nähdä DivX® VOD (Video On Demand) -
rekisteröintikoodisi, jolla voit vuokrata ja ostaa videoita DivX® VOD -
palvelusta. Lisätietoja on osoitteessa www.divx.com/vod.

1) Näytä rekisteröintikoodi painamalla OK-painiketta.
2) Voit palata edelliseen valikkoon BACK-painikkeella.
3) Rekisteröintikoodin avulla voit vuokrata tai ostaa videoita 

DivX® VOD -palvelusta osoitteessa www.divx.com/vod. Noudata 
ohjeita ja kopioi video tietokoneeltasi CD-R-/RW-levylle tai 
tallentavalle DVD-levylle, jotta voit toistaa sen tällä DVD-tallentimella.

Huomautus: kaikki DivX® VOD -palvelusta ladatut videot voi toistaa vain 
tällä DVD-järjestelmällä. 

Äänen kieli 

Tekstityskieli

TV-muoto

Jatka 

DivX(R) VOD DRM 
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Asetusvalikon asetukset (jatkuu)

{ Toisto }-asetukset (jatkuu)

Voit määrittää kirjasintyypin, joka tukee tallennettua DivX-tekstitystä.

{ Vakio }  – Näyttää DVD-järjestelmän länsimaiset kirjasimet.

{ Keski-Eurooppa } – Näyttää keskieurooppalaiset kirjasimet.

{ Kyrill. }  – Näyttää tekstin kyrillisin kirjasimin.

{ Kreikk }  – Näyttää tekstin kreikkalaisin kirjasimin.

DivX-tekstifontti 
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Asetusvalikon asetukset (jatkuu)

{ Ääni }-asetukset (alleviivatut valinnat ovat oletusasetuksia)

Valitse kaksi kanavaa äänen Downmix-asetusta varten, kun toistat Dolby 
Digital -muodossa tallennettuja DVD-levyjä.

{ LT/RT } –  Valitse tämä vaihtoehto, jos tallennin on liitetty 
Dolby Pro Logic-dekooderiin.

{ Stereo } –  Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat käyttää 
Downmix-asetusta niiden kahden kanavan 
monikanavaisiin äänisignaaleihin, jotka kuuluvat vain 
kahdesta etukaiuttimesta.

Tämä asetus on pakollinen vain, jos olet liittänyt jonkin toisen AV-laitteen 
tämän tallentimen koaksiaaliliitäntöihin.

{ PCM }  – Valitse tämä, jos liitetty laite ei voi purkaa 
monikanavaäänen koodausta. Dolby Digital- ja 
MPEG-2-monikanavasignaalit muunnetaan PCM 
(Pulse Code Modulation) -signaaliksi.

{ Auto } –  Äänisignaalit toistetaan levyn äänivirran mukaan.

Tässä tilassa äänentoisto optimoidaan hiljaiselle äänenvoimakkuudelle. 
Kovia ääniä hiljennetään ja hiljaisia ääniä voimistetaan kuuluvalle tasolle.

{ Käytössä } – Ottaa yökuuntelutilan käyttöön.

{ Ei päällä } –  Poistaa yökuuntelutilan käytöstä. Valitse tämä, jos 
haluat nauttia tilaäänentoiston koko dynamiikasta.

Downmix 

Digit. lähtö

Yökuuntelu
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Asetusvalikon asetukset (jatkuu)

{ Video }-asetukset (alleviivatut valinnat ovat oletusasetuksia)

Valitse videolähtö, joka sopii laitteen ja television liittämisessä käytetyille 
liitännöille.

{ SCART RGB } –  SCART-liitäntään.

{ YUV P-Scan } –  Komponenttivideoliitäntään Progressive Scan -
televisiossa. (Siirry oikealle katselukanavalle 
television kaukosäätimellä. Television 
käyttöoppaassa on lisätietoja television 
videotulokanavan valinnasta).

{ YUV-lomitus } –  Komponenttivideoliitäntään. 

Huomautus: Videon ulostuloasetusta ei tarvita S-Video- tai 
komposiittivideoliitäntöjä (CVBS) käytettäessä. 

Videolähtö 
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Asetusvalikon asetukset (jatkuu)

{ Järj. }-asetukset (alleviivatut valinnat ovat oletusasetuksia)

Valitse tallentimen valikoiden kieli.

Määritä päivämäärä ja kellonaika. Voit muuttaa kirjaimia tai numeroita 
painikkeilla  ja valita tarvittavan kentän painikkeilla  . Vahvista 
OK-painikkeella.

{ Manuaal. }  –  Valitse tämä, jos haluat asettaa päivämäärän ja ajan 
manuaalisesti.

{ Auto } – Ota automaattinen päivämäärän ja kellonajan asetus 
pois käytöstä. Kun tämä toiminto on käytössä, 
päivämäärä ja kellonaika asetetaan ensimmäisen 
pikavalintakanavan tietojen mukaan.

Huomautus:
–  Automaattinen kellonajan ja päivämäärän lataus tapahtuu vain, kun 
    tallentimeen kytketty virta tai se on valmiustilassa. 
–  Valmiustilassa tapahtuvan päivityksen aikana tallennin toimii seuraavasti:
   1) Etupaneelin teksti vaihtuu kellonajasta tervehdykseksi HELLO. 
   2) Kun päivitys on valmis, tallennin palaa valmiustilaan ja näytössä näkyy 
       taas nykyinen aika.

Näytönsäästäjä ehkäisee vaurioita, jotka syntyvät, kun staattinen kuva on 
TV-ruudussa liian pitkään.

{ Käytössä }  –  Ottaa näytönsäästäjän käyttöön, kun toisto 
lopetetaan tai keskeytetään yli 5 minuutiksi.

{ Ei päällä } –  Toiminto poistetaan käytöstä.

Palauttaa kaikki muut tallentimen asetukset paitsi ohjelmoidut ajastukset.

1) Vahvista oletusasetusten palauttaminen OK-painikkeella.
2) Näkyviin tulee varoitusviesti. Jatka valitsemalla valikossa { OK } tai 

poistu valitsemalla { Peruuta } ja vahvista sitten OK-painikkeella.

Tehdasasetusten palauttamisen jälkeen pyydetään tekemään 
ensiasennus. 

Valikkokieli

Kellon asetus 

Näytönsääst. 

Palauta oletus
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asentaminen

Laitteeseen asennettua ohjelmistoa 

parannetaan jatkuvasti, jotta se toimisi entistä 

vakaammin ja parantaisi laitteen 

yhteensopivuusominaisuuksia. Philips julkaisee 

ajoittain ohjelmistopäivityksiä, jotka voit 

kopioida CD-levylle asennusta varten. 

Varoitus! Virransyöttö ei saa keskeytyä 

päivityksen aikana!

 Tutustu Philipsin sivustoon osoitteessa www.

philips.com/support ja tarkista, onko uusi 

laiteohjelmapäivitys saatavilla. 

Huomautus: tarkista samalla, onko päivitetyn 

ohjelmiston asentamisesta uusia ohjeita.

Ohjelmiston päivittäminen
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Vianmääritys

  Ongelma (yleiset) Ratkaisu

VAROITUS
Älä missään tapauksessa yritä korjata laitetta itse, sillä se mitätöi takuun. Älä avaa laitetta, 
sillä se voi aiheuttaa sähköiskun.

Tutustu vikatilanteessa seuraaviin neuvoihin, ennen kuin viet laitteen korjattavaksi. Jos näistä 
vinkeistä ei ole apua, ota yhteys Philips-jälleenmyyjään.

Laitteessa ei ole virtaa.

Kaukosäädin ei toimi.

Ei kuvaa.

Ääntä ei kuulu.

Tallentimesta ei tule TV-
signaalia.

DVD-tallentimen 
automaattisen TV-kanavien 
haun aikana asetettu TV-
kanava on epäselvä tai 
vääristynyt.

Levykelkkaa ei voi avata.

–  Käynnistä tallennin painamalla etuosan STANDBY-ON-

painiketta.

–  Varmista, että pistorasiaan tulee virtaa.

– Osoita kaukosäätimellä suoraan DVD-tallentimen etuosassa 

olevaa tunnistinta (älä osoita televisiota). 

– Varmista, että tallentimen ja kaukosäätimen välissä ei ole esteitä. 

– Vaihda paristot, jos niissä ei ole enää virtaa.

– Kytke televisioon virta ja siirry videotulokanavalle. Vaihda TV-

kanavaa, kunnes näkyviin tulee DVD-näyttö. Lisätietoja on 

kohdassa Vaihe 3 - Asennus ja asetusten määrittäminen – 

Oikean katselukanavan löytäminen.

–  Tarkista tallentimen ja television välinen kuvayhteys.

– Tarkista ääniliitännät. Lisätietoja on kohdassa Vaihe 1: 

Tallentimen perusliitännät - Äänikaapeleiden liittäminen.

– Määritä digitaalinen lähtö oikein tallentimeen liitettyjen laitteiden 

vaatimusten mukaisesti. Lisätietoja on luvussa Asetusvalikon 

asetukset – { Ääni }-asetukset – { Digit. lähtö }.

–  Tarkista antenni- tai kaapelitelevision signaali. 

– Asenna TV-kanava. Lisätietoja on luvussa Asetusvalikon 

asetukset – { Viritin }-asetukset.

– Tarkista DVD-tallentimen ja television välinen videoyhteys.

– TV-kanavan signaalia voi hienosäätää. Lisätietoja on luvussa 

Asetusvalikon asetukset – Viritinasetukset.

– Voit etsiä selkeämpää saman TV-kanavan kuvaa P +/- -

painikkeilla.

– Poistu kaikista näytön valikoista.

– Lopeta toisto tai tallennus STOP-painikkeella ja paina sitten 

OPEN/CLOSE-painiketta.
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Vianmääritys (jatkuu)

Levyä ei voi toistaa.

Laitteeseen liitetystä hifi -
järjestelmästä tai vahvistimesta 
kuuluva ääni on vääristynyt.

DivX-elokuvia ei voi toistaa.

Kuva on toistettaessa 
vääristynyt tai 
mustavalkoinen.

Tällä tallentimella 
tallennettua DVD±R/±RW-
levyä ei voi toistaa DVD-
soittimella.

Television vastaanottamassa 
kuvassa tai äänessä on 
häiriöitä.

Teksti UNKNOWN DISC 
(Tuntematon levy) tulee.

– Aseta levy tallentimeen tekstipuoli ylöspäin.

– Väärä aluekoodi. Tällä DVD-tallentimella voi toistaa DVD-levyjä, 

jotka on koodattu tukemaan aluetta 2 tai kaikkia alueita (ALL).

– Levylle ei ole tallennettu mitään tai levyn tyyppi on väärä. 

Lisätietoja on luvussa Toisto – Toistettavat levyt.

–  Varmista, ettei levy ole naarmuuntunut tai taipunut. Puhdista 

levy tai vaihda se uuteen.

–  Tarkista, onko vika levyssä yrittämällä toistaa jotakin toista 

levyä.

–  Älä yhdistä tallentimen johtoja vahvistimen Phono-tuloon. 

– Jos toistat DTS CD -levyä, hifi -järjestelmä tai vahvistin on 

liitettävä tallentimen COAXIAL-liitäntään.

– Tarkista, että DivX-tiedosto on koodattu DivX-muuntimella 

kotiteatteritilaan.

– Tarkista, että DivX-elokuva on ladattu kokonaan.

–  Levy ei vastaa television värijärjestelmää (PAL/NTSC). 

–  Puhdista levy, jos se on likainen.

–  Kuvassa voi välillä esiintyä pieniä häiriöitä. Tämä on normaalia, 

eikä kyseessä ole laitteen toimintahäiriö.

–  Jos tallenne on liian lyhyt, DVD-soitin ei ehkä havaitse sitä. 

Noudata seuraavia suositeltuja vähimmäistallennusaikoja. 

Tallennustila: {HQ} – 5 minuuttia, {SP} – 10 minuuttia, {SPP} – 

13 minuuttia, {LP} – 15 minuuttia, {EP} – 20 minuuttia, {SLP} – 

30 minuuttia. 

–  DVD±R-levy on viimeisteltävä. Lisätietoja on luvussa 

Tallenteiden muokkaaminen - Tallennusten (vain DVD±R) 

toistaminen muissa DVD-soittimissa.

–  Tarkista antenni- tai kaapelitelevision signaali. 

–  Hienosäädä televisiokanavan viritystä. Lisätietoja on luvussa 

Asetusvalikon asetukset – { Viritin }-asetukset .

– Tämä teksti voi tulla näyttöön, jos on tapahtunut jokin 

seuraavista:

 –  Virhe tallennuksessa: Nimike saattaa puuttua.

 –  Virhe vaihdettaessa nimikkeen tai hakemiston kuvaa:   

  alkuperäinen nimikkeen tai hakemiston kuva voi olla näkyvissä.

 – Virhe viimeisteltäessä levyä tai levyä ei ehkä ole viimeistelty.

  Ongelma (toisto) Ratkaisu
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Vianmääritys (jatkuu)

Kuva on epäselvä ja kirkkaus 
vaihtelee DVD-video-levyjä 
tai valmiita videokasetteja 
kopioitaessa.

Ohjelmat eivät tallennu 
ajastusten mukaisesti. Uusia 
tallennuksia ei voi tehdä.

– Näin tapahtuu, jos yrität kopioida kopiosuojattuja DVD-levyjä 

tai videokasetteja. Vaikka kuva näyttäisi televisiossa hyvältä, 

tallennus DVD-levylle saattaa silti epäonnistua. Näitä häiriöitä ei 

voi välttää kopiosuojattuja DVD-levyjä tai videokasetteja 

kopioitaessa.

– DVD-levylle ei voi enää tallentaa. Vaihda uusi levy tallentamista 

varten.

–  Kanavaa, jolta haluat tallentaa, ei ole tallennettu, tai olet valinnut 

väärän ohjelmanumeron. Tarkista tallennetut TV-kanavat. 

–  Tai ajastintallennusluettelon { Tila }-sarakkeessa voi näkyä jokin 

seuraavista viesteistä:

 –  { Lomit. }: ajastetun tallennuksen aikaan on jo ajoitettu jokin  

  toinen ajastus. 

 –  { Ep. }: ajastetun tallennuksen aikaan on voinut sattua   

  sähkökatkos.

  –  { Ylitys }: ajastintallennus on ajastettava uudelleen 

  kelloajan muuttamisen jälkeen.

 –  { Estetty }: Sisältö on kopiosuojattu. Et voi käyttää 

  tallenninta kopiosuojattujen tallenteiden (DVD-levyjen tai 

  videonauhojen) kopioimiseen tallentavalle DVD-levylle.

  Ongelma (tallennus) Ratkaisu
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iKuva/näyttö
• Kuvasuhde: 4:3, 16:9

• D/A-muunnin: 10-bittinen, 54 MHz

• A/D-muunnin: 10-bittinen, 27 MHz

Ääni
• D/A-muunnin: 24 bittinen, 192 kHz

• D/A-muunnin: 24 bittinen, 96 kHz

• Signaali–kohina-suhde: 102 dB

• Ylikuuluminen (1 kHz): 105 dB

• Dynaaminen alue (1 kHz): 90 dB

Videotallennus
• Tallennusjärjestelmä: PAL

• Pakkausmuodot: MPEG2

  Korkea laatu   : HQ 

  Vakiotoisto   : SP  

  Laadukas vakiotoisto : SPP

  LP-toisto    : LP  

  EP-toisto   : EP  

  SLP-toisto   : SLP

• Äänenpakkaus: Dolby Digital, PCM

Videotoisto
• Toistettavat levyt: CD, CD-R/-RW, DVD, 

DVD-Video, SVCD, Video CD, DVD+R/+RW, 

DVD-R/-RW, DVD+R DL, DVD-R DL

• Pakkausmuodot: MPEG2, MPEG1, DivX

• Videolevyjen toistojärjestelmä: PAL, NTSC

Äänen toisto
• Toistettavat levyt: CD, CD-R/-RW, MP3-CD, 

MP3-DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, 

DVD+R DL, DVD-R DL

• Pakkausmuodot: Dolby Digital, MP3, MPEG2 

Multichannel, PCM

• MP3-bittinopeudet: 32–256 kbps ja VBR

Stillkuvan toistaminen
• Levymuodot: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, 

DVD+R DL, DVD-R DL, Picture CD

• Kuvanpakkausmuodot: JPEG

• Kuvanparannus: kierto, zoom

Tallennusvälineet
• Tallennusvälineet: DVD+R/+RW, 

DVD-R/-RW, DVD+R DL, DVD-R DL

 

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
• TV-järjestelmä: PAL

• Antenniliitäntä: 75 ohmin koaksiaali (IEC75)

Liitännät
 Takaliitännät:

• SCART x2

• S-videolähtö

• Videolähtö (CVBS)

• Komponenttivideolähtö (Y Pb Pr) lähtö

• Äänilähtö, vasen/oikea

• Digitaalinen äänilähtö (koaksiaali)

• RF-antennitulo

• RF-TV-lähtö

• Verkkovirta

Liitännät etupaneelissa:
• i.LINK DV -tulo (IEEE 1394 4-nastainen)

• Komposiittivideotulo (CVBS, CAM1)

• USB-tuloliitäntä

• Äänilähtö, vasen/oikea

Käyttömukavuus
• Ohjelmointi- ja ajastinparannukset: päivittäin/

viikoittain, ohjelmoinnin toisto, manuaalinen 

ajastin, tallennus yhdellä painikkeella

• Ohjelmoitavia tapahtumia: 7

Virta
• Käyttöjännite: 220–240 V, 50 Hz

• Virrankulutus: 25 W (tyypillinen)

• Virrankulutus valmiustilassa: < 3 W

Kotelo
• Mitat (L x K x S): 360 x 43 x 235 mm

• Nettopaino: 3 kg

Teknisiä tietoja
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Minkälaista levyä minun kannattaa käyttää 
tallentamiseen?
Voit tallentaa sekä DVD±R- että DVD±RW-levyille. 

Ne toimivat useimmissa nykyisissä DVD-videoissa 

ja tietokoneiden DVD-asemissa.

Mikä on DVD±R- ja ±RW-levyjen 
kapasiteetti?
4,7 Gt, mikä vastaa kuutta tavallista CD-levyä. 

Yhdelle levylle voi tallentaa vain tunnin korkealaa-

tuista tallennusta (DVD-standardi) ja noin kuusi 

tuntia heikkolaatuisinta tallennusta (VHS-standardi). 

Miten DVD±R ja DVD±RW eroavat 
toisistaan?
DVD±R on tallentava ja DVD±RW uudelleenkir-

joittava. Samalle DVD±R-levylle voi tallentaa useita 

istuntoja, mutta levyn täytyttyä sille ei voi tallentaa 

uudelleen. Samalle DVD±RW-levylle voi tallentaa 

useita kertoja uudelleen.

Mikä on DV?
Myös i.LINKiksi kutsutun DV:n avulla DV-vid-

eokameran voi kytkeä yhdellä DV-kaapelilla tämän 

tallentavan DVD-soittimen ääni-, video-, data- ja 

hallintasignaalituloon ja -lähtöön.

– Tämä tallentava laite on yhteensopiva 

ainoastaan DV-(DVC-SD)-videokameroiden 

kanssa. Sen sijaan digitaaliset satelliittivirittimet ja 

Digital VHS -videonauhurit eivät ole yhteensopivia 

tämän tallentimen kanssa.

– Laitteeseen voi liittää vain yhden DV-

videokameran kerrallaan.

– Laitetta ei voi hallita ulkoisista, DV IN -

liittimellä liitetyistä laitteista.

Voinko kopioida VHS-nauhaa tai DVD-levyjä 
ulkoisesta soittimesta?
Kyllä, mutta VHS-nauhat tai DVD-levyt eivät saa 

olla kopiosuojattuja.

Mitä nimikkeillä ja kappaleilla tarkoitetaan?
DVD-levyllä on nimikkeitä ja kappaleita, jotka vas-

taavat kirjan otsikoita ja lukuja. Nimike on yleensä 

kokonainen elokuva, joka on jaettu kappaleisiin tai 

yksittäisiin kohtauksiin.

Nimike

Osa

Nimike

Osa Osa Osa Osa

Osamerkkejä

Ohjelmat nauhoitetaan yhtenä nimikkeenä, ja ne 

voivat tallennusasetuksista riippuen koostua yh-

destä kappaleesta tai useista yhteen nimikkeeseen 

sisältyvistä kappaleista.

Miten nimikkeiden asetukset määritetään?
Tallentava laite luo automaattisesti uuden nimik-

keen, kun uusi tallennus aloitetaan. 

Mitä levyn viimeistely tarkoittaa?
Levyn viimeistely lukitsee levyn, jottei sille voi 

enää tallentaa. Tätä tarvitaan vain DVD±R-levyissä. 

Tällöin levy toimii käytännössä kaikissa DVD-soit-

timissa. Jos haluat sulkea levyn viimeistelemättä sitä, 

lopeta tallennus ja poista levy laitteesta. Tälle levylle 

voi siis edelleen tallentaa, jos siinä on tilaa.

Usein kysytyt kysymykset
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Laatutasoja on muutamia 1 tunnin tilasta (HQ 

eli korkea laatu) 6 tunnin tilaan (SLP eli erittäin 

pitkä toisto). Voit valita tarpeitasi ja tallennettavan 

materiaalin pituutta parhaiten vastaavan laatutason 

kaukosäätimen REC MODE -painikkeella.

HQ (korkea laatu)

SP (vakiotoisto)

SPP (laadukas vakiotoisto)

LP (pitkä toisto)

EP (laajennettu toisto)

SLP (erittäin pitkä toisto)

 

1 
2
2.5
3
4
6

1 hr 55 mins
3 hrs 40 mins
4 hrs 35 mins
5 hrs 30 mins
7 hrs 20 mins
12 hrs

Tyhjän tallentavan DVD-levyn 
tallennusaika.

Tallennuksen laatu

DVD±R 
Kaksikerroksinen

Miksi USB-laitteen sisällön näyttäminen vie 
niin kauan?
– Se voi johtua tiedostojen suuresta määrästä (yli 

500 tiedostoa tai kansiota) tai tiedostojen koosta 

(yli 1 Mt).

– Järjestelmä voi yrittää lukea tai näyttää 

mahdollisesti muita laitteessa olevia tiedostoja, 

joita ei tueta.

Mitä tapahtuu, jos järjestelmään liitetään 
USB-laitteita, joita ei tueta (esimerkiksi 
USB-hiiri tai -näppäimistö)?
Laite voi aiheuttaa järjestelmän muuttumisen 

epävakaaksi. Poista laite, jota ei tueta, ja irrota virta-

johto. Odota muutama minuutti, ennen kuin kytket 

virtajohdon ja järjestelmän virran takaisin.

Mitä tapahtuu, jos liitän järjestelmään USB-
kiintolevyn?
Kiintolevyasemaa ei tueta, sillä suuri tallennuska-

pasiteetti vaikeuttaa merkittävästi selausta. Siirrä 

musiikki- (mp3) ja kuvatiedostot (jpg) Flash-ase-

malle.

Miksi järjestelmä ei tunnista kannettavaa 
USB-musiikkisoitintani?
Kannettavassa musiikkisoittimessa on ehkä käytet-

tävä tiettyä ohjelmistoa, eikä tämä järjestelmä pysty 

käyttämään sen sisältöä, kuten soittolistaa.

Minkä tyyppisiä tiedostoja järjestelmä 
tukee?
Laite tukee vain FAT16- ja FAT32-järjestelmiä, ei 

NTFS-järjestelmää.

Miksi tiedostonimi näyttää erilaiselta kuin 
tietokoneella (esimerkiksi Good Bye. jpg on 
muuttunut muotoon Good_B~1.jpg)?
– Laitteen järjestelmä (FAT16) rajoittaa 

tiedostonimen pituuden korkeintaan kahdeksaan 

merkkiin.

– Tietokone voi näyttää koko tiedostonimen, 

koska käyttöjärjestelmä voi muuntaa 

tiedostojärjestelmän.

Onko mahdollista toistaa yhtä aikaa USB:ltä 
ja levyltä?
Ei, koska laitteen muisti on rajallinen. 

Miksi en voi kiertää kuvia laitteessa?
Jos haluat kiertää kuvia USB-laitteessa, kuvan 

on sisällettävä EXIF-tiedot, jotka on tallennettu 

useimpiin digikameroihin. EXIF-tiedot on ehkä 

poistettu, kun kopioit kuvia muista laitteista ku-

vankäsittelyohjelman avulla.

Miksi järjestelmä ei pysty toistamaan 
joitakin musiikki-, kuva- tai 
elokuvatiedostojani?
Musiikkitiedostojen toistaminen ei ehkä onnistu, 

jos ne ovat eri muodossa ja jos niiden koodauksen 

bittinopeus on erilainen. Kuvien tarkkuus voi olla 

liian pieni tai suuri, jolloin järjestelmä ei tue niitä.

Usein kysytyt kysymykset (jatkuu)
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Analoginen: Ääni, jota ei ole muutettu 

lukumuotoon. Analoginen ääni vaihtelee, kun taas 

digitaalisella äänellä on aina tietyt numeeriset 

arvot. Tällaiset liitännät lähettävät ääntä vasemman 

ja oikean kanavan kautta.

Kuvasuhde: Näytetyn kuvan korkeuden ja 

leveyden suhde. Perinteisen television kuvan 

leveyden ja korkeuden suhde on 4:3. 

Laajakuvatelevisiossa tämä suhde on 16:9.

AUDIO OUT -liitännät: punaiset ja valkoiset 

liitännät, joista lähetetään ääntä toiseen 

järjestelmään (kuten televisioon tai stereoon).

Kappale: DVD-levyllä nimikettä pienemmät 

elokuva- tai musiikkiosat. Nimike koostuu useista 

kappaleista. Kullekin kappaleelle on määritetty 

kappalenumero, jonka avulla kappaleet voidaan 

valita.

Komponenttivideolähdön liitännät: näistä 

liitännöistä lähetetään korkealaatuista videota 

televisioon, joissa on Component Video In 

 tuloliitännät (R/G/B, Y/Pb/Pr jne.).

Digitaalinen: Ääni, joka on muutettu 

lukumuotoon. Digitaalinen ääni on käytettävissä 

COAXIAL DIGITAL AUDIO OUT-liitännän avulla. 

Tämä liitäntä välittää monikanavaista ääntä, toisin 

kuin analogiset liitännät, jotka lähettävät vain 

kaksikanavaista ääntä.

Levyvalikko: kuvaruutuvalikko, josta voi valita 

esimerkiksi DVD-levylle tallennettuja kuvia, ääniä, 

tekstitysasetuksia ja kuvakulmia.

DivX: DivX-koodi on DivX Networks, Inc:n 

kehittämä patentoimista odottava MPEG-4-

pohjainen videopakkausmenetelmä, jonka avulla 

digitaalisen videokuvan voi kutistaa riittävän 

pieneen kokoon Internetissä siirtämistä varten 

ilman, että kuvanlaatu kärsii merkittävästi.

Dolby Digital: Dolby Laboratoriesin kehittämä 

Surround-äänijärjestelmä, jossa ääni muodostetaan 

jopa kuuden digitaalisen äänikanavan avulla 

(etuvasen ja -oikea, takavasen ja -oikea, 

keskikaiutin ja subwoofer).

JPEG: Erittäin yleinen digitaalinen kuvamuoto. 

Kuvatietojen pakkausmenetelmä, jonka on 

kehittänyt Joint Photographic Expert Group. JPEG-

kuvien kuvanlaatu on hyvä, vaikka kuvat on pakattu 

tehokkaasti.

MP3: Äänen pakkaamiseen tarkoitettu 

tiedostomuoto. MP3 on lyhenne sanoista Motion 

Picture Experts Group 1 (tai MPEG-1) Audio 

Layer 3. MP3-muotoa käytettäessä CD-R- tai CD-

RW-levylle voidaan lisätä 10 kertaa enemmän 

tietoa kuin tavallisesti.

MPEG: Lyhenne sanoista Motion Picture Experts 

Group. Digitaalisen äänen ja kuvan pakkaamisen 

tarkoitettujen pakkausjärjestelmien kokoelma.

Monikanavainen: DVD-levyt on muotoiltu siten, 

että yhtä äänikenttää vastaa aina yksi ääniraita. 

Monikanavaisessa levyssä voi olla yli kolme kanavaa 

ääniraitaa kohden.

PBC: Lyhenne sanoista Playback Control. Viittaa 

Video-CD-levylle tai SVCD-levylle toiston hallintaa 

varten tallennettuun signaaliin. PBC-ominaisuutta 

tukevan CD- tai SVCD-levyn valikkoruutujen avulla 

voit käyttää vuorovaikutteisia toisto- ja 

hakuominaisuuksia.

PCM: Lyhenne sanoista Pulse Code Modulation. 

Digitaalinen äänen koodausjärjestelmä. 

Sanasto
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iAluekoodi: Järjestelmä, joka mahdollistaa levyjen 

toistamisen vain niille määritetyn alueen sisällä. 

Tämän DVD-laitteen avulla voidaan toistaa vain 

levyjä, joiden aluekoodi on laitteen kanssa 

yhteensopiva. Laitteen aluekoodi on merkitty 

tuotteeseen. Jotkin levyt ovat yhteensopivia 

useiden alueiden kanssa (tai kaikkien alueiden, 

jolloin levyjen alueeksi on merkitty ALL).

S-Video: Tarkan kuvan tuottava liitäntä, jossa 

kirkkaus- ja väritiedot lähetetään erillisinä 

signaaleina. S-Video-liitännän käyttäminen 

edellyttää, että televisiovastaanottimessa on S-

Video-tuloliitäntä.

Surround: järjestelmä, joka mahdollistaa 

realistisen kolmiulotteisen äänikentän luomisen 

kuuntelijan ympärille käyttämällä useita kaiuttimia.

Nimike: DVD-levyn elokuvan tai 

musiikkiohjelman pitkä jakso. Kullekin nimikkeelle 

on määritetty nimikenumero, jonka avulla 

nimikkeitä voi valita.

VIDEO OUT -liitäntä: keltainen liitäntä, josta 

lähetetään DVD-videokuvaa televisioon.

Sanasto (jatkuu)
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Tallentimen näytössä voi näkyä seuraavia 

symboleita tai viestejä: 

 00:00:00

Monitoiminäyttö/tekstirivi

– nimikkeen tai raidan numero

– nimikkeen tai raidan kokonaisaika, kulunut 

aika tai jäljellä oleva aika

– levyyn liittyvät lisätiedot

– televisiokanavan numero tai videolähde

– kello (näytetään valmiustilassa)

– TV-kanavan nimi.

 MENU (Valikko)

Ajastintallennus on aktiivinen tai ohjelmoitu.

 FULL (Täynnä)

Levy on täynnä. Uusille tallenteille ei ole tilaa.

 LOAD

Tallennin tunnistaa levyä.

 NO DISC (EI LEVYÄ)

Tallentimeen ei ole asetettu levyä. Jos 

tallentimeen on asetettu levy ja tämä viesti 

tulee näyttöön, tallennin ei ehkä pysty 

lukemaan levyä.

 OPEN (Avoinna)

Levykelkka on avautumassa ja auki.

 HELLO (Hei)

Tallentimeen on kytketty virta.

 ERR (Virhe)

– DVD:n aluekoodi ei vastaa tallentimen 

aluekoodia.

– Tallennin on havainnut virheen laitteeseen 

asetettua levyä käsiteltäessä.

 STOP (Lopeta)

Toiston tai tallennuksen lopettaminen.

 BUSY (Toiminto käynnissä)

Tallennin kirjoittaa levylle.

Näyttöpaneelin symbolit ja viestit
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