
Külastage Philipsit internetis:
http://www.philips.com

DVD MÄNGIJA / VIDEOMAKK DVDR3510V

Täname teid, et valisite Philipsi.

Kas vajate abi?
Lugege esmalt kiire alustamise / kasutamise juhendit ja seda kasutusjuhendit.

Nendes on toodud palju erinevaid nõuandeid, mis muudavad Philips toote
kasutamise palju nauditavamaks. Kui te ei leidnud oma küsimustele vastust

nendest materjalidest, külastage meie kodulehekülge: .www.philips.com/support

Eestikeelne kasutusjuhend



See toode kuulub autoriõiguse kaitse tehnoloogia alla,
mis on kaitstud USA patendi ja vaimse omandi
õigustega. Selle autoriõiguse kaitsega tehnoloogia
kasutamine peab olema Macrovision poolt
autoriseeritud ja on mõeldud kodudes ning teistes
piiratud vaatajaskonnaga kohtades kasutamiseks kui ei
ole just Macrovisioni poolt teisiti volitatud. Teistsugune
rakendamine või demonteerimine on keelatud.

USA patendid nr: 4,631,603; 4,819,098; 4,907,093;
5,315,448; ja 6,516,132

Toodetud Dolby Laboratories'e litsentsi alusel. Märgid
“Dolby”, “Pro-Logic” ja kahekordne D on Dolby
Laboratories'e kaubamärgid.

S H O W V I E W ® o n G e m s t a r D e v e l o p m e n t
Corporation'ile kuuluv registreeritud kaubamärk.
SHOWVIEW süsteemi kasutatakse Gemstar
Development Corporation'i litsentsi alusel.

VIDEO Plus+® ja PlusCode on Gemstar Development
Corporation'ile kuuluvad registreeritud kaubamärgid.
VIDEO Plus+ süsteemi kasutatakse Gemstar
Development Corporation'i litsentsi alusel.are
registered

DivX , DivX Certified ja nendega seotud logod on DivX
Networks Inc. kaubamärgid ja neid kasutatakse
litsentsi alusel.

®

®

®
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INFORMATSIOON

Kasutajale:

Lugege tähelepanelikult teavet, mis on toodud teie
DVD salvestaja all või tagaküljel. Kirjutage siia oma
toote seerianumber (Serial No.). Hoidke see
number alles, seda võib teil hiljem vaja minna.

DVD salvestaja / videomakk

_________________________

Mudeli number:
DVDR3510V

Seerianumber:

See seade on vastavuses Euroopa Ühenduse
raadiosageduse nõuetega.

See seade on vastavuses järgnevate
direktiivide nõuetega: 73/23/EEC +
89/336/EEC + 93/68/EEC.

ETTEVAATUST!

NÄHTAV JA NÄHTAMATU LASERKIIRGUS.
VÄLTIGE KOKKUPUUDET KIIREGA, KUI SEADE ON
AVATUD.

Vana seadme hävitamine

Teie seade koosneb kõrgekvaliteedilistest
materjalidest ja osadest, mida on võimalik
taaskasutada ja ümber töödelda.

See mahatõmmatud prügikasti tähis
näitab, et seade vastab Euroopa direktiivile
2002/96/EC.

Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega
vanade elektri- ja elektroonikaseadmete ümber-
töötlemise kohta.

Palun toimige vastavate regulatsioonide kohaselt ja
ärge hävitage seadet hariliku majapidamisprügi
hulgas. Korrektne seadmete hävitamine aitab
vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele.

INFORMATSIOON LASERI KOHTA:
Laseri tüüp .....................Semikonduktorlääts

.................................InGaAIP (DVD)

.................................AIGaAs (CD)

Lainepikkus ....................658 nm (DVD)

.................................90 nm (CD)

Väljundi võimsus............30 mW (DVD±RW
kirjutamine)

.................................1.0 mW (DVD lugemine)

.................................1.0 mW (CD lugemine)

Läätse ulatus ..................84 kraadi (DVD)

.................................61 kraadi (CD)

Kuna erinevad plaaditootjad pakuvad erinevaid
plaadiformaate, võib juhtuda, et mõne DVD plaadi
taasesitamiseks vajab teie mängija tarkvara
uuendust. DVD tehnoloogia pideva arenemisega
muutuvad sellised uuendused tavapäraseks.
Uuendusteks külastage meie kodulehekülge
www.philips.com/support.

ESIMESE
KLASSI

LASERTOODE

Olge vastutustundlik
Austage autoriõiguseid
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TERMINOLOOGIA

Piirkonnakood:

S-Video:

Surround:

Pealkiri:

VIDEO OUT pesa:

WMA:

Funktsioon, mis lubab plaate
taasesitada ainult teatud piirkondades. See seade
lubab taasesitada plaate, millel on samaväärne
piirkonnakood. Piirkonnakoodi leiate te toote
etiketilt. Mõned plaadid sobivad esitamiseks
mitmes piirkonnas (või kõigis (ALL) piirkon
dades).

Edastab selge pildi saates luminants- ja
värvilise signaali eraldi. Te saate kasutada S-Video
funktsiooni, kui teie televiisoril on S-Video
sisendpesa.

Ruumhelisüsteem, mis võimaldab
kuulaja ümber luua realistliku kolmedimen
sioonilise heli kõlareid vastavalt kuulaja ümber
paigutades.

Pikim pildilõik või muusikatoiming DVD
plaadil, muusika videotarkvaral või terve album
audiotarkvaral. Igale pealkirjale on antud
pealkirjanumber, võimaldades määrata soovitud
pealkirja asukoha.

DVD süsteemi tagaosas asuv
kollane pesa, mis edastab DVD süsteemi
videosignaali televiisorisse.

WMA on lühend sõnaühendile Windows
Media Audio ja see tähistab Microsoft Corporationi
poolt arendatud heli kokkupakkimistehnoloogiat.
WMA andmeid on võimalik enkodeerida Windows
Media Player 9. versiooni või Windows Media
Player for Windows XP abil. Faililaiendiks on
.wma” või .WMA”.

-

-

” ”
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ETTEVAATUST!

Sobiva asukoha leidmine

Ventilatsioon

Vältige kõrget temperatuuri, niiskust, vett ja
tolmu

ETTEVAATUST!

Kõrgepinge! Ärge avage seadet. Te võite saada
elektrilöögi!

See seade ei sisalda ühtegi kasutaja poolt
hooldatavat osa. Palun jätke kogu hooldustöö
vastavalt kvalifitseeritud isikute hooleks!

0

0

0

0

0

0

0

0

Asetage süsteem kõvale, lamedale ning
stabiilsele alusele. Ärge asetage seadet vaibale.

Ärge asetage seadet mõnele teisele seadmele,
mis võivad selle all kuumeneda (näiteks
vastuvõtja või võimendi).

Ärge asetage midagi seadme alla (näiteks CD
plaadid, ajalehed).

Paigaldage seade pistikupesa lähedale, nii et
elektrikontaktile oleks tagatud kiire ligipääs.

Asetage süsteem, nii et selle ümber oleks
piisavalt ventilatsiooniruumi. Jätke vähemalt 20
cm vaba ruumi seadme õhutusavade kohale.
Ärge asetage seadet ebakindlale alusele.

Voolupistikule peab olema tagatud kohene
ligipääs.

Vältige seadme kokkupuutumist veega ning
veepritsmetega.

Ärge asetage seadmele ohtlikke esemeid (näiteks
vett täis vaasi, põlevaid küünlaid)

-

Kui sisestatud plaat on määrdunud, võib see
põhjustada probleeme taasesitamisel (pildi
seismajätmine, helimoonutused, pildihäired). Nende
probleemide vältimiseks peaksite oma plaate
regulaarselt puhastama.

Kui plaat on muutunud mustaks, puhastage seda
mikrofiibrist puhastuslapiga. Pühkige plaati suunaga
keskelt väljapoole, ainult ühes suunas.

Ärge kasutage lahusteid nagu benseen, vedeldaja,
jaemüügis olevad puhastusvedelikud ning anti-
staatilised pihustid, mis on mõeldud plaatide puhas
tamiseks.

Selle DVD mängija optiline lääts töötab suuremal
võimsusel kui harilike DVD ja CD mängijate läätsed.
Seetõttu vältige läätse puhastamist harilikele
läätsedele mõeldud puhastusplaatide abil. Need
võivad seadet kahjustada.

See kasutusjuhend on trükitud keskkonnasäästlikule
paberile. Selles elektroonilises seadmes on palju osi,
mida on võimalik taastöödelda. Kui te hävitate oma
vana seadet, viige see palun jäätmekäsitlus-
keskusesse. Pakkematerjalide, vanade patareide ning
vanade seadete hävitamisel järgige palun kohalikke
keskkonnanõudeid.

Paigaldamine

Plaatide puhastamine

Taaskasutamine

HOOLDUS- JA OHUTUSINFORMATSIOON
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Sissejuhatus

Kaasasolevad tarvikud

Piirkonnakoodid

Märkus kopeerimiskaitse kohta

Sellel Philipsi DVD salvestajal on olemas ka
videomaki funktsioon. Selle salvestajaga on võimalik
salvestada DVD±RW, DVD±R, DVD+R DL plaatidele
ning VHS videokassettidele. Selle seadme abil on teil
võimalik ka taasesitada DVD plaate ning VHS
videokassette. Enne taasesitamist teistel DVD
mängijatel peavad DVD+R plaadid olema lõpetatud.

Enne selle salvestaja kasutamist, lõpetage palun
peamised ühendused ja lihtne kolmesammuline
seadistus.

Palun lugege see kasutusjuhend enne oma seadme
kasutamist hoolikalt läbi. See sisaldab olulist
informatsiooni seadme funktsioonide ja omaduste
kohta.

Harilikult avaldatakse DVD filme erinevates
piirkondades erinevatel aegadel. Tänu sellele
on DVD mängijatel ja plaatidel olemas
spetsiifilised piirkonnakoodid.

DVD plaatide taasesitamiseks selle DVD
mängijaga, peavad need olema tähistatud
piirkonnakoodiga (sobiv igas piirkonnas) või

(sobiv 2. piirkonnas).

Kui DVD plaadid on tähistatud teistsuguste
piirkonnakoodidega, ei ole neid võimalik selle DVD
mängijaga taasesitada.

Loata koopiate tegemine kopeerimise vastu kaitstud
materjalist (kaasa arvatud, kuid mitte ainult,
arvutiprogrammid, failid, telesaadete salvestused,
helisalvestused) võib olla autoriõiguste rikkumine ja
seega kriminaalkorras karistatav. Seda seadet ei tohi
sellistel eesmärkidel kasutada.

Esimene samm: Peamised salvestaja
ühendused

Teine samm: Valikulised ühendused teiste
seadmete jaoks

Kolmas samm: Peamised installeerimised ja
seadistamine

Kasulikud nipid:
0

0

0

Lugege lähemalt peatükki “Probleemide
lahendamine“, kui teil tekib küsimusi või
probleeme.
Kui te ei leidnud oma küsimustele siit vastust,
helistage meie teeninduskeskusesse
Seadme tuvastamiseks ja vooluseadistuste
määramiseks kontrollige seadme põhja all olevat

tüübiplaati.

0

0

0

Kaugjuhtimispult ja patareid

RF koaksiaalkaabel

Kiire alustamise juhend

ALL
Region 2

ÜLDINE INFORMATSIOON TERMINOLOOGIA

Analoog:

Külgede suhtarv:

AUDIO OUT pesad:

Peatükk:

Digitaal:

Plaadimenüü:

DivX:

Dolby Digital:

Sisukorra pildivaade:

JPEG:

MP3:

MPEG:

Multikanal:

Taasesituse kontroll (PBC):

PCM (Pulse Code Modulation):

Lapsevanemakontroll:

Heli, mis ei ole konverteeritud numb-
rilisteks väärtusteks. Analoogheli võib varieeruda,
seevastu digitaalsel helil on kindlad numbrilised
väärtused. Need pesad edastavad heli kahe kanali
kaudu: vasakpoolse ja parempoolse kaudu.

Kuvatava pildi vertikaal- ja
horisontaalpikkuste suhe. Tavalistel televiisoritel
on horisontaal-vertikaalsuhtarv 4:3 ja laiekraan
televiisoritel 16:9.

Punane ja valge pesa DVD
süsteemi tagaosas, mis saadavad audiosignaali
teisele süsteemile (televiisor, stereosüsteem jne)

Osa pildist või lõik muusikast, mis on
väiksem kui pealkiri. Pealkiri koosneb mitmest
peatükist. Igale peatükile on antud peatüki
number, võimaldades määrata soovitud pealkirja
asukohta.

Heli, mis on konverteeritud numb
rilisteks väärtusteks. Digitaalheli on võimalik
kasutada, kui Te kasutate DIGITAL AUDIO OUT
COAXIAL või OPTICAL pesasid. Need pesad
edastavad helisignaali kasutades mitmeid
erinevaid kanaleid, erinevalt analoogpesadest, mis
kasutavad vaid kahte kanalit.

Ekraanivaade, mis võimaldab
valida DVD plaadile salvestatuid pilte, heli,
subtiitreid, mitmenurksust jne.

DivX koodek, mis põhineb patentidega
kaitstud MPEG-4 failipakkimistehnoloogial, välja
töötatud DivXNetworks Inc. poolt. Selle abil on
digitaalseid videofaile võimalik pakkida kokku nii
väikseks, et neid saab transportida üle interneti,
samas säilitades kõrge kvaliteedi.

Ruumheli helisüsteem, mis on välja
töötatud Dolby Laboratories'de poolt, koosnedes
kuni kuuest digitaalsest helikanalist (eesmine
vasak ja parem, surround vasak ja parem,
keskmine ning subwoofer).

Vaade, mis annab visuaalse
ülevaate DVD plaadile salvestatud materjalidest.
Iga salvestuse algus on märgitud eraldi pisipildiga.

Väga levinud digitaalsete piltide formaat.
Liikumatu pildi kokkupakkimissüsteem, välja
töötatud Joint Photographic Expert grupi poolt,
mis tähendab, et pildi kvaliteeti on vähendatud
vähe võrreldes selle kõrge kokkusurumismääraga.

Failiformaat heliandmete kokkupakkimis
süsteemiga. 'MP3' on lühend sõnadest Motion
Picture Experts Group 1 (või MPEG 1) Audio Layer
3. Kasutades MP3 formaati võimaldab üks CD-R
või CD-RW plaat mahutada 10 korda rohkem
andmemahtu kui tavaline CD plaat.

Motion Picture Experts Group. Kokkupak
kimissüsteem digitaalsele heli ja videomaterjalile.

DVD plaatide puhul salvestatakse iga
heliefekt eraldi helikanalisse. Multikanalilise
salvestuse puhul on heliefekt salvestatud kolme
või enamasse kanalisse.

Viitab video CD või
SVCD plaatidele salvestatud signaalile, mis kon
trollib taasesitust. Kasutades video CD plaatidele
või PBC funktsiooni toetavat SVCD plaatidele
salvestatud menüüvaateid saate Te nautida inter
aktiivset tarkvara ja lisaks ka otsingufunktsiooniga
tarkvara.

Süsteem, mis
muudab analooghelisignaali digitaalseks signa
aliks, et seda hiljem töödelda. Muutmisel ei pakita
andmeid kokku.

DVD funktsioon, mis
limiteerib plaadi esitust kasutajate vanuse järgi
sõltuvalt iga riigi kontrolltasemest. Piirangud
varieeruvad erinevate plaatide puhul; kui see on
aktiveeritud, siis esitus on keelatud, kui tarkvara
eatase on kõrgem kui kasutaja poolt määratud.

-

-

-

-

-

-

-
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EKRAANPANEELI TEATED / SÜMBOLID

Järgmised sümbolid / kirjad võivad ilmuda salvestaja
ekraanipaneelile:

00:00:00
Multifunktsionaalne ekraani / tekstiriba

BLANK
Plaadiliuguris oleval plaadil ei ole salvestusi

FULL
Plaat on täis. Uute salvestuse jaoks ei ole
salvestusruumi.

LOADING
Salvestaja loeb plaati.

MENU
Süsteemi seadistusmenüü, plaadimenüü,
pealkirjamenüü või taimeri menüü ekraan on
sisse lülitatud.

NO DISC
Plaati ei ole sisestatud. Kui plaat on sisestatud,
siis on võimalik, et plaati ei ole võimalik lugeda.

OPEN
Plaadiliugur avaneb või on avatud.

PHOTO
Pildiplaat on sisestatud.

STARTUP
Salvestaja on sisse lülitatud.

REGION
Sisestatud DVD plaadil on selle salvestaja jaoks
vale regioonikood.

STOP
Kui taasesitamine / salvestamine on peatatud.

TIMER
Taimerprogrammeering on tehtud või aktiivne.

UPDATE
Salvestaja kirjutab plaadile.

UNKNOWN
Sisestatud plaadil on tekkinud probleem.

SET CLOCK

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

0

0

0

0

0

0

Pealkirja / pala number
Pealkirja / pala kogu-, kulunud ja
järelejäänud aeg
Plaadi kohta käiv lisainformatsioon
Telekanali number või videoallikas
Kellaaeg (seda kuvatakse ootere iimis)
Teleprogrammi pealkiri

Süsteemikella on vaja seadistada.

o

7

Erifunktsioonid Samal ajal rakendatavad
funktsioonid

See on lihtne programmeerimise süsteem DVD
salvestajate jaoks. Selle kasutamiseks sisestage
telesaate programminumber. Need numbrid on
toodud paljudes telekavades.

Suurbritannias ja Iirimaal kutsutakse
ShowView süsteemi VIDEO Plus+ süsteemiks.
ShowView programminumbrit nimetatakse vastavalt:
PlusCode Programming Number.

i.Link ühendust teatakse ka 'FireWire' ja 'IEEE 1394'
nime all. Seda ühendust kasutatakse laiasageduslike
digitaalsete signaalide edasikandmiseks. Selliseid
signaale kasutavad digitaalsed (DV) videokaamerad.
Heli- ja videosignaale edastatakse kaabli kaudu.

Philipsi DVD salvestajad toetavad 'dual media'
salvestisi: võimalust salvestada + ja - plaatidele
(DVD+R/+RW, DVD+R DL, DVD-R /-RW).

Sisseehitatud videomakk võimaldab ühe klahvi-
vajutusega kopeerida salvestisi otse videokassetilt
DVD plaadile või DVD plaadilt videokassetile.

Märkus:

Kohene kopeerimine

0

0

0

0

DVD plaadi taasesitamise ajal on võimalik
kopeerida ainult DVD plaadilt videokassetile.

DVD plaadile salvestamise ajal ei ole võimalik
rakendada teisi funktsioone.

Videokasseti taasesitamise ajal on võimalik
kopeerida ainult videokassetilt DVD plaadile.

Videokassetile salvestamise ajal on võimalik
taasesitada DVD plaati.

ÜLDINE INFORMATSIOON

Valitud
funktsioon

DVD plaadi
taasesitamine

DVD plaadile
salvestamine

Videokasseti
taasesitamine

Videokassetile
salvestamine

Taasesi-
tamine

Salves-
tamine

Taasesi-
tamine

Salves-
tamine
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1. STANDBY-ON

2. Kassetipesa

3. EJECT

4. OPEN/CLOSE

5. Plaadiliugur

6. CHANNEL

7. DIRECT DUBBING

8. VCR/DVD

9. Videomakire iimi indikaatortuli

DVD-reþiimi indikaatortuli

10. Süsteemi ekraan

11. /

REC

12. PLAY/PAUSE

13. STOP

14. USB

15. DV IN

16. VIDEO

AUDIO L/R

p

p

[\

^ _

H

]

P

þ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lülitab salvestaja sisse / puhkereþiimi.

Eemaldab videokasseti.

Avab / sulgeb plaadiliuguri.

Tuner-reþiimis: eelmise või järgmise telekanali
valimine.

Salvestaja jaoks sisendallika valimine: (EXT1,
EXT2, TUNER, CAM1, DV).

Kopeerib materjali VHS videokassetilt DVD
plaadile või vastupidi.

Videomakireþiim ja DVD-reþiimi vahel valimine.

Süttib, kui sisse on lülitatud videomakireþiim.

Süttib, kui sisse on lülitatud DVD-reþiim.

Näitab informatsiooni salvestaja oleku ja
tegevuste kohta

Nooleklahvid eelmise / järgmise pealkirja /
peatüki / pala valimiseks

Vajutage ja hoidke all kiireks edasi- /

tagasisuunas otsimiseks.

Valitud telekanali või videosisendi salvestamise
alustamine.

Vajutage sellele klahvile korduvalt, et salvestada
ühe klahvivajutusega 30, 60 või 90 minutit.

Taasesitamise alustamine.

Taasesitamise / salvestamise / kopeerimise
katkestamine.

Taasesitamise / salvestamise lõpetamine.

Sisendpesa USB mäluseadme / USB mälu-
kaardilugeja jaoks.

Selle sisendallika valimiseks vajutage kaug-
juhtimispuldil klahvile USB.

Sisend digitaalsete videokaamerate ja muude
seda ühendust kasutavate lisaseadmete jaoks.

Videosisend kaamerate ja videomakkide jaoks.

Audiosisend ühendatud kaamerate ja
videomakkide jaoks.

Tõmmake pesa kaas alla, nagu näidatud joonisel
tähisega paremas nurgas.OPENQ

Pesad klapi taga

PEASEADE
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TOOTE TEHNILISED ANDMED

Pilt / Ekraan

Heli

Video salvestamine

Video taasesitamine

Heli taasesitamine

Seisva pildi taasesitamine

Salvestamisallikad

Salvestamisallikad

Ühendused

Võimalused

Võimsus

Seade

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

Külgservade suhtarv: 4:3, 16:9

D/A konverter: 10 bit, 54 MHz

A/D konverter: 10 bit, 27 MHz

Pildiparandus: Progressiivne skaneerimine

D/A konverter: 24 bit, 192 kHz

A/D konverter: 24 bit, 96 kHz

Salvestussüsteem: PAL, SECAM

Kokkupakkimisformaadid: MPEG2

Salvestusreþiimid:
High Quality: HQ
Standard Play: SP
Standard Play Plus: SPP
Long Play: LP
Extended Play: EP
Super Long Play: SLP

Heli kokkupakkimine: Dolby Digital

Taasesitamiseks sobivad plaadid: CD, CD-R/-
RW, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-
RW SVCD, Video CD, DVD+R DL

Kokkupakkimisformaadid: MPEG2, MPEG1,
DivX 3/4/5/6

Videoplaadi: NTSC, PAL

Videokasseti taasesitussüsteem: PAL, SECAM,
ME-SECAM, NTSC

Plaadiformaadid: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW,
CD-R/RW

Pildi kokkupakkimisformaat: JPEG

Pildi parandamine: Pööramine, suurendamine,
muusikaga slaidiesitus

Salvestamiseks sobivad andmekandjad: DVD+R,
DVD+RW, DVD-R, DVD-RW, DVD+R DL, VHS
videokassett.

Tagumised ühendused:

EXT 1 Scart

EXT 2 Scart

S-Video Out

Komposiitvideo (CVBS) Out

Audio L/ROut

Komponentvideo (YPbPr)Out

Digitaalne audioväljund (koaksiaalne)

RF antennisisend

RF TV out

Voolujuhe

Eesmised ühendused:

i.LINK DV in (IEEE 1394 4-otsikuline)

Komposiitvideo (CVBS) In (CAM1)

USB In

Audio L/R In

Programmeerimine / taimer: iga päev, iga nädal /
programmi kordus / käsitsi seadistatav taimer /
sa lvestamine ühe k lahv iva ju tusega /
ShowView® / VIDEO PLUS+ süsteem

Programmeeringute koguarv: 8

Vooluvõimsus: 220 - 240 V; 50 Hz

Voolutarbivus: 32 W (keskmine)

Voolutarbivus puhkereþiimis: < 5W

Mõõtmed (l x k x d) : 435 x 100 x 344 mm

Kaal : 5.2 kg

H

H

H

H

H

Taasesitamiseks sobivad plaadid: CD, CD-R/-
RW, MP3-CD, MP3-DVD, WMA

Kokkupakkimisformaadid: Dolby Digital, MP3,
MPEG2 multikanaliline, PCM

MP3 bitimäärad: 32~256 kbps ja VBR (muutuv
bitimäär).

TV süsteem: PAL, SECAM

Antennisisend: 75 oomi, koaksiaalne (IEC75)
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KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

Kuidas pealkirju ja peatükke seadistada?

Mida tähendab plaadi 'lõpetamine'?

Iga kord, kui te alustate uut salvestist, loob DVD
salvestaja automaatselt uue pealkirja. Nendele
salvestistele on edaspidi võimalik käsitsi lisada
peatükkide tähiseid, ka võib need automaatselt lisada
iga 5 minuti tagant.

Plaadi lõpetamine lukustab plaadi, nii et plaadile ei ole
enam võimalik midagi salvestada. See on vajalik
ainult DVD+R plaatide puhul. Seejärel on seda
võimalik taasesitada kõikide DVD mängijatega. Plaadi
sulgemiseks ilma seda lõpetamata lihtsalt katkestage
salvestamine ja eemaldage plaat plaadimängijast. Kui
sellel plaadil on veel vaba ruumi, on teil võimalik sinna
veel andmeid salvestada.

Kui kvaliteetne on salvestus?

Mida tähendab 'indeks' VHS videokassettide
puhul?

Teil on võimalik valida erinevate kvaliteeditasemete
vahel: alates 1 tunni reþiimist (High Quality - kõrge
kvaliteet) kuni 6 tunni reþiimini (SLP - Super Long
Play).

Soovitud salvestuskvaliteedi valimiseks vajutage
kaugjuhtimispuldil klahvile REC MODE.

Kui te salvestate VHS videokassetil, märgistatakse iga
salvestuse alguspunkt kassetile indeksina. Hiljem
aitavad indeksitähised teil oma salvestusi kiiresti üles
leida.Page 68

Salvestus-
reþiim

Pildikvaliteet Pikim võimalik
salvestusaeg plaadil

(tundides)

HQ (high quality - kõrge kvaliteet)

SP (standard play - harilik kvaliteet)

SPP (standard play plus - harilik kvaliteet)

LP (long play - pikk taasesitamine)

EP (extended play - pikendatud taasesitamine)

SLP (super long play - eriti pikk taasesitamine)

1

2

2,5

3

4

6

9

1.

2. SCART

DVD

VCR

USB

3. SOURCE

4. SELECT

5. CLEAR

6. SETUP

7. :

:

8. OK

9. INFO

10. REW / FFW

11. PLAY/PAUSE

12. P +/-

13. AUDIO

14. SHOWVIEW

VIDEO Plus+ (ainult Suurbritannias)

B

qQ

\[

O R

]

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lülitab DVD salvestaja sisse ja puhkereþiimi.

Vahetab allikat taasesitamise jaoks: taasesita-
mine lisaseadmelt (EXT2 AUX I/O pessa
ühendatud) ja taasesitamine salvestajalt.

Lülitab seadme DVD-reþiimi.

Lülitab seadme videomakireþiimi.

USB mäluseadmele / USB mälukaardilugejale
salvestatud informatsiooni sirvimine.

Valib salvestaja sisendallika (EXT1, EXT2,
TUNER, CAM1, DV).

Pala / peatüki / faili valimine programmeerimis-
menüüs.

Eemaldab valitud pala / peatüki / faili valikust või
playlistist / copylistist.
Kustutab taimerisisestuse.
Nullib kassetiloenduri.

Sisene / väljub seadistamismenüüst.

Salvestab / kinnitab sisestuse.

Menüüriba kuvamine /eemaldamine ekraanilt.

Kiirotsing edasi- või tagasisuunas.

Taasesitamine.
Taasesitamise, salvestamise või kopeerimise
katkestamine.

Tuner-reþiimis: eelmise, järgmise telekanali
valimine.
Videomakireþiimis: pildikvaliteedi
reguleerimine.

Valib heli keele (DVD, VCD) või helikanali (CD,
VHS).

Siseneb / väljub SHOWVIEW menüüst.

Siseneb / väljub VIDEO PLUS+ menüüst.

Nooleklahvid vasakule ja paremale
liikumiseks, edasi- / tagasisuunas otsimiseks.

Nooleklahvid üles ja alla liikumiseks,
telekanalite vahetamiseks.

KAUGJUHTIMISPULT



15. OPTIONS

16. DISC

17. BACK

18. PREV / NEXT

19. REC

STOP

20. TV VOL +/ -

21. DIRECT DUBBING

22. Numbriklahvid

23. SUBTITLE

24. REC MODE

25. TIMER

26. EDIT

O

a b

H

P

0 Siseneb / väljub tööriistamenüüst või plaadi /
pealkirja toimetamise menüüst.

Vajutage, et siseneda DVD plaadimenüüsse või
plaadi indekspildivaatesse.

Vajutage, et siseneda VCD plaadi plaadi-
menüüsse, kui PBC funktsioon on sisse lülitatud.

VCD plaadi menüü eelmisele menüütasandile
liikumine.

Eelmise / järgmise peatüki / pala valimine.

Alustab taasesitamist valitud telekanalilt või
videosisendallikast.

Vajutage sellele klahvile korduvalt, et salvestada
ühe klahvivajutusega 30, 60 või 90 minutit.

Taasesitamise / salvestamise / kopeerimise
lõpetamine.

Plaadiliuguri avamiseks / sulgemiseks vajutage
ja hoidke seda klahvi all.

Televiisori helitugevuse reguleerimine (ainult
Philips televiisorid).

Kopeerib materjali videokassetilt DVD plaadile
või vastupidi.

Soovitud peatüki / pala järjekorranumbri
valimine taasesitamiseks.

Eelseadistatud telekanali valimine salvestaja
mälust.

Valib DVD subtiitrite keele.

Valib erinevate salvestusreþiimide vahel: HQ, SP,
SPP, LP, EP või SLP. Videokasseti puhul on
valikuteks: SP & LP.

Videokasseti puhul on valikuteks: SP & LP.

Siseneb / väljub taimerisalvestuste menüüst.

Siseneb / väljub video toimetamise menüüst.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

See määrab salvestuskvaliteedi ja salvestuse
pikkuse, mida on võimalik DVD±R/±RW plaadile
salvestada

KAUGJUHTIMISPULT
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KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

Millist plaati peaksin salvestamiseks
kasutama?

Kui palju andmeid mahub DVD+R/+RW
plaadile?

Mille poolest DVD R ja DVD RW plaadid
teineteisest erinevad?

Kuidas ma saan vaadata, kui palju ruumi on
DVD plaadil veel vaba?

Mis on DV pesa?

Kas ma saan kopeerida mõnel teisel seadmel
taasesitatavat VHS videokassetti või DVD
plaati?

Mida tähendavad pealkirjad ja peatükid?

Salvestada on võimalik ainult DVD R, DVD RW ja
DVD R DL plaatide peale. DVD+R/+RW plaadid on
tänapäeval kõige paremini sobituvad DVD plaadi
formaadid. Need sobivad taasesitamiseks enamikel
DVD-mängijatel ning DVD-ROM draivides arvutites.

4.7 GB, mis on võrdne 6 CD plaadi mahuga. Ühele
DVD plaadile on võimalik salvestada 1 tunni jagu
kõrge kvaliteediga (DVD standardiga) salvestisi ja 6
tunni jagu madalama kvaliteediga (VHS standardiga)
salvestisi. Ühele plaadile mahtuvate tundide arvu
määrab kindlaks salvestuskvaliteet.

DVD R plaadile on võimalik salvestada üks kord,
DVD RW plaadilt on võimalik informatsiooni
kustutada ja uuesti salvestada. DVD R plaadile on
võimalik salvestada multisessoonselt, kuid kui plaat
on täis, siis informatsiooni enam lisada ei saa.
DVD RW plaadil olevaid andmeid on võimalik sadu
kordi üle kirjutada.

Vajutage plaadimenüüs kaugjuhtimispuldil klahvile
REC MODE ja ekraanile kuvatakse allesjäänud
salvestusaeg (allesjäänud salvestusaeg sõltub valitud
salvestusre iimist).

DV (Digital Video) pesa sellel salvestajal on i.LINK
sobituv sisendpesa. Selle pesa kaudu on teil selle
salvestajaga DV kaabli abil võimalik ühendada DV-
videokaamera, et kopeerida digitaalset heli- ja
videomaterjali ning andmeid.

Jah, kuid ainult juhul, kui VHS kassett või DVD plaat ei
ole kopeerimise vastu kaitstud.

DVD plaadile on salvestatud pealkirjad ja peatükid,
mis on sarnased raamatutest tuttavate pealkirjade ja
peatükkidega. Pealkirjaks on sageli terve film, mis
jaguneb peatükkideks või individuaalkaadriteks.

Salvestatavad programmid salvestatakse ühe peal-
kirja alla. Pealkiri võib koosneda ühest või mitmest
peatükist, vastavalt salvestusseadetele.

0

0

0

See seade sobib kasutamiseks ainult DV-
formaadis (DVC-SD) videokaameratega.
Digitaalseid satelliittuunereid ja digitaalseid
VHS-salvestajaid ei ole võimalik kasutada.

Korraga on võimalik ühendada ainult üks DV
videokaamera.

Seda seadet ei ole võimalik juhtida väliste
lisaseadmete kaudu, mis on ühendatud DV IN
pessa.

± ±
±

±
±

±

±

þ

± ±

Pealkiri

Peatükkide tähised

Peatükk Peatükk Peatükk Peatükk
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PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

PROBLEEM (salvestamine) LAHENDUS

Pärast salvestuse
programmeerimist ShowView®
/ VIDEO Plus+ süsteemi abil
kodeeriti (salvestati) vale
telekanal

Pilt on hägune ja heledus
varieerub, kui kopeeritakse DVD
videoplaate või eelsalvestatud
videokassette

Salvestused ei toimu ettenähtud
aegadel. Uusi salvestusi ei ole
võimalik lisada

Salvestamise ajal on pilt
dekoodril häiritud

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile SHOWVIEW (või VIDEO Plus+) ja
sisestage soovitud telekanali ShowView® / VIDEO Plus+
programminumber.

2. Vajutage kinnitamiseks klahvile OK.

3. Kontrollige {Program #} sisestusväljal olevat kanalinumbrit. Kui see ei
vasta soovitud telekanalile, siis valige sisendväli ja muutke
kanalinumber.

4. Vajutage kinnitamiseks klahvile OK.

0

0

See juhtub, kui te üritate kopeerida DVD plaati või videokassetti, mis on
kopeerimise vastu kaitstud. Kuigi pilt televiisoriekraanil on korras, siis
salvestus on DVD plaadil vigane. See häire on vältimatu kopeerimise
vastu kaitstud DVD plaatide või videokassettide puhul

DVD plaadil on limiteeritud salvestamise eluaeg, palun asendage plaat.

0

0

0

0

0

Teie poolt valitud telekanal ei ole salvestatud või te valisite vale
programminumbri. Kontrollige salvestatud telekanaleid.

Kui te muutsite vahepeal kellaaega, peate taimerisalvestused uuesti
programmeerima.

Salvestamist ei toimu, kui salvestaja ei suuda plaati lugeda.

Selle salvestaja abile ei ole võimalik paljundada kopeerimise vastu
kaitstud materjali (DVD plaate või videokassette) DVD salvestatavale
plaadile.

Sisestatud on lõpetatud DVD plaat. Vahetage plaat välja.

0 Kui Te salvestate programmi dekoodrilt, siis saate vaadata sama
programmi vajutades salvestaja kaugjuhtimispuldil klahvile TV/DVD.

Selle salvestajaga salvestatud
DVD±R/±RW plaati ei ole
võimalik teistes DVD mängijates
taasesitada

0

0

Kui salvestus on liiga lühike, võib juhtuda, et DVD mängija ei suuda seda
tuvastada.

DVD±R plaat tuleb lõpetada. Lugege lähemalt peatükist “Salvestuste
taasesitamine teistes DVD mängijates“.

VHS videokassett eemaldatakse
videomakist, kui te vajutate
klahvile REC

0

0

Kui videokasseti turvamärgis on välja murtud, katke avaus kleeplindiga.

Veenduge, et videokassett ei oleks keritud lõpuni.
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Kaugjuhtimispuldi kasutamine

1.

2.

3.

4.

5.
DVD

VCR SOURCE

6.

Avage patareikarbi kaas.

Asetage patareipessa kaks AAA või R03 patareid,
jälgides, et need vastaksid märgitud polaarsus-
tele (+ -).

Sulgege patareikarbi kaas.

Suunake kaugjuhtimispult seadme esipaneelil
asuva infrapunasensori (iR) suunas.

Soovitud sisendallika valimiseks vajutage
kaugjuhtimispuldil klahvile (DVD plaat),

(videomakk) või .

Seejärel valige soovitud funktsioon (näiteks ,
).

O

R

ETTEVAATUST!

0

0

0

Eemaldage patareid, kui need on tühjaks
saanud või kui te ei kavatse kaugjuhtimispulti
pikema aja jooksul kasutada.

Ärge kunagi kasutage segamini vanu ja uusi või
korraga erinevat liiki patareisid.

Kuna patareid sisaldavad mürgiseid
kemikaale, hoolitsege selle eest, et need
hävitataks keskkonnale ohutul viisil.
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ESIMENE SAMM: PEAMISED SALVESTAJA ÜHENDUSED

Antennikaablite ühendamine
Need ühendused võimaldavad teil selle DVD
salvestaja abil vaadata ja salvestada teleprogramme.
Kui antennisignaal on ühendatud läbi videomaki,
kaabliploki või satelliitvastuvõtja, peate need enne
soovitud programmide vaatamist ja salvestamist
sisse lülitama.

võimalikest ühendustest
lähemalt peatükist Teine samm: valikulised
ühendused“).

Ühendage olemasolev antenni- / kaabeltele-
visiooni signaal (või kaabliplokist / satelliit
vastuvõtjalt {tähistatud: RF OUT või TO TV}) DVD
salvestaja pessa.

Kasutage kaasasolevat RF koaksiaalkaablit ning
ühendage DVD salvestaja pesa
televiisori antennisisendpesaga (VHF/UHF RF
IN).

H Videomaki / kaabliploki / satelliitvastuvõtja
ühendamiseks lugege

1.

ANTENNA-IN

2.
TV-OUT

“

-

Kasulikud nipid:
0 Sõltuvalt sellest, kuidas te olete ühendanud oma

televiisori (kas otse välisantennist, kaablikarbist
või videomakist), peate tõenäoliselt osad kaablid
enne uute ühenduste tegemist lahti ühendama.

Enne ühenduste sooritamist või muutmist eemaldage alati kõik seadmed
vooluvõrgust.NÕUANDED:
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PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

PROBLEEM (taasesitamine) LAHENDUS

Plaati ei ole võimalik
taasesitada

Ühendatud hi-fi võimendi
edastab moonutatud helisid

DivX filme pole võimalik
taasesitada

Pildi kvaliteet on halb või
ekraanipilt on must-valge

TV vastuvõtul on häired pildis ja
helis

Ilmub kiri "UNKNOWN DISC”

0

0

0

0

0

Veenduge, et plaat asuks plaadilugejas kirjaga ülespoole.

Vale piirkonnakood. Selles DVD salvestajas taasesitamiseks peab plaat
olema tähistatud koodiga ALL või Region 2.

laadil ei ole salvestusi või on tegemist vale plaaditüübiga. Lugege
lähemalt peatükist “Taasesitamiseks sobivad plaadid“.

Veenduge, et plaat ei oleks kriimustatud ega rikutud. Vajaduse korral
puhastage plaat või vahetage see uue vastu välja.

Kontrollige plaadi korrasolekut sisestades plaadilugejasse teise plaadi.

0

0

Ärge ühendage DVD salvestaja kaableid selle võimendi 'phono'
pesadesse.

Kui te üritate taasesitada DTS CD plaati, peate te selle salvestaja
COAXIAL pessa ühendama Hi-Fi süsteemi või võimendi.

0

0

Veenduge, et DivX fail oleks dekodeeritud reþiimis 'Home Theatre' DivX
enkooderi abil.

Veenduge, et DivX fail oleks terviklik.

0

0

0

0

Plaat on määrdunud, puhastage plaat.

- Vähesed pildihäired on loomulikud.

Puhastage videomaki videopead. Kui halb pildikvaliteet püsib, on
videopead tarvis välja vahetada.

Kontrollige, kas videokassett on korras proovides taasesitada mõnda

0

0

0

Kontrollige antenni või TV kaabli ühendusi.

Veenduge, et ühendatud lisaseadmete kaablid ei ole läinud sõlme.

Täpishäälestage telekanal. Lugege lähemalt peatükist “Kolmas samm:
Installeerimine ja seadistamine: Telekanalite programmeerimine“.

0

0

0

0

See teade võib ilmuda, kui sisestate plaadi, millel võib esineda:
Salvestamise ajal oli viga: pealkiri on puudu.
Pealkirja / indekspildi muutmisel oli viga: algne pealkiri / indekspilt
võib olla nähtav.
Lõpetamisel oli viga või plaati ei ole lõpetatud.
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PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

PROBLEEM (üldine) LAHENDUS

Telekanal on hägune või
moonutatud

Plaadiliugurit ei ole võimalik

0

0

0

Kontrollige DVD salvestaja ja televiisori vahelist videoühendust.

Te saate täpishäälestada telekanali signaali. Lugege peatükki "DVD
seadistusmenüü - Kanaliseadistusmenüü (CHANNEL SETUP) -
Kanaliinformatsiooni muutmine".

Vajutage klahvile P +/-, et otsida sama telekanalit, millel võib olla parem
pilt.

0

0

Väljuge ekraanimenüüdest, kuni näete Philipsi tausta.

Vajutage klahvile STOP, et lõpetada taasesitus või salvestamine, seejärel
vajutage plaadiliuguri avamiseks kaugjuhtimispuldil klahvile
OPEN/CLOSE.

Heli ei kostu

DVD salvestaja ei võta vastu
telesignaali

0

0

Kontrollige heliühendusi. Lugege lähemalt peatükist “Esimene samm:
esmased salvestaja ühendused - Helikaablite ühendamine“.

Seadistage digitaalne väljund õigesti vastavalt ühendatud seadmele.
Lugege lähemalt peatükist “DVD seadistusmenüü - Taasesitamise
(PLAYBACK) seaded - Digitaalne heliväljund“.

0

0

Kontrollige antenni- või telekaabli ühendusi.

Seadistage telekanal. Lugege lähemalt peatükist “Kolmas samm:
Installeerimine ja seadistamine: Telekanalite programmeerimine“.

Salvestaja kellaaja seaded on
tegelikust erinevad

0

0

0

Võimalik, et salvestaja eemaldatu vahepeal vooluvõrgust. Ühendage
seade vooluvõrku tagasi.

Seadistage süsteemi kell õigesti lugege lähemalt peatükist
”Seadistusmenüü valikud - Kellaaja seaded”.

Veenduge, et taimerisalvestused oleks seadistatud õigesti. Lugege
lähemalt peatükist ”Salvestamine - Taimerisalvestused”.
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ESIMENE SAMM: PEAMISED SALVESTAJA ÜHENDUSED

Videokaabli ühendamine
See ühendus võimaldab teil vaadata DVD plaadi või
videokasseti taasesitamist. Vastavalt oma televiisori
seadetele, kasutage ainult järgnevatest video
ühendusvõimalustest.

Kasutage Scart kaablit (ei kuulu komplekti), et
ühendada salvestaja väljund
vastavasse Scart sisendisse oma televiisoril.

Kasutage S-Video kaablit (ei kuulu komplekti), et
ühendada salvestaja väljund S-
video sisendisse oma televiisoril (märgistatud ka
kui Y/C või S-VHS).

Heli kuulmiseks on vajalik sooritada
helikaablite ühendus (lugege lähemalt järgmisest
peatükist).

Kasutage komposiitvideo kaablit (kollane, ei
kuulu komplekti), et ühendada salvestaja

väljund videosisendisse oma
televiisoril (märgistatud ka kui A/V In, Video In,
Composite või Baseband).

Heli kuulmiseks on vajalik sooritada
helikaablite ühendus (lugege lähemalt järgmisest
peatükist).

ühte

H

H

H

EXT 1 TO TV-I/O

S-VIDEO (Y/C)

VIDEO
(CVBS) OUTKasulikud nipid:

0

0

0

Kui teie televiisoril on mitu SCART pesa, valige
see SCART pesa, mis sobib kasutamiseks nii
videoväljundi kui ka videosisendi jaoks.
Kui televiisoriekraanile kuvatakse SCART pesa
valik, valige SCART pesaks 'VCR' (videomakk).
EXT 2 AUX-I/O pesa on mõeldud ainult
lisaseadmete jaoks.

O

Ô

Variant 1: Scart väljundi kaudu (parim
pildikvaliteet)

Variant 2: S-Video väljundi kaudu

Variant 3: Video (CVBS) väljundi kaudu

Enne ühenduste sooritamist või muutmist eemaldage alati kõik seadmed
vooluvõrgust.

NÕUANDED:

Variant 2

Variant 1

Variant 3VÕI VÕI
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ESIMENE SAMM: PEAMISED SALVESTAJA ÜHENDUSED

Variant 4: Komponentvideo (Y Pb Pr)
väljundi kaudu

1.

Y PB PR -OUT v

2.

Kasutage komponentvideo kaablit (punane /
sinine / roheline, ei kuulu komplekti), et
ühendada salvestaja äljund
vastavatesse videosisendisse oma televiisoril
(märgistatud ka kui Y Pb/Cb Pr/Cr või YUV).

Kui teie televiisor on võimeline vastu võtma
progressiivse skaneerimise videosignaali,
lugege progressiivse reþiimi seadistamisest
lähemalt peatükki: Seadistusmenüü valikud -
Üldised seaded - Videoväljundi seaded”.

”

TÄHTIS!

Progressiivse skaneerimise videokvaliteeti on
võimalik saavutada ainult Y PB PR ühenduse
kaudu ning vajalik on televiisori olemasolu,
millele on võimaldatud progressiivse
skaneerimise re iim. Enne progressiivse
skaneerimise reþiimi sisselülitamist soovitame
teil salvestaja installeerimine lõpule viia.

þ

Enne ühenduste sooritamist või muutmist eemaldage alati kõik seadmed
vooluvõrgust.NÕUANDED:

Variant 4
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PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

HOIATUS!

Mitte ühelgi tingimusel ei tohi te üritada seadet iseseisvalt parandada, kuna see katkestab garantii.
Ärge avage süsteemi, kuna võib esineda elektrilöögi oht.

Vea tekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid enne, kui viite seadme parandusse. Kui te ei ole
võimeline lahendama tekkinud probleemi neid vihjeid järgides, konsulteerige edasimüüja või Philipsi
esindajaga.

PROBLEEM (üldine) LAHENDUS

Puudub vool

Kaugjuhtimispult ei tööta

Puudub pilt

0

0

Kontrollige, et AC voolujuhe oleks korralikult vooluvõrku ühendatud.

Vajutage DVD mängija esipaneelil asuvat STANDBY ON klahvi mängija
sisselülitamiseks.

0

0

0

0

Suunake kaugjuhtimispult seadme kaugsensorile salvestaja esiküljel
(mitte televiisori suunas).

Eemaldage takistused DVD salvestaja ja kaugjuhtimispuldi vahel.
Liigutage kaugjuhtimispulti ja muutke selle nurka salvestaja suhtes.

Asendage kaugjuhtimispuldis vanad patareid uutega.

Vahetage sisendallikas, vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile SOURCE.

0

0

0

Lülitage televiisor sisse ja seadistage õigele Video In kanalile. Vahetage
kanaleid, kuni te näete DVD plaadi ekraanipilti. Lugege lähemalt
peatükist “Kolmas samm: installeerimine ja seadistamine“.

Kontrollige videoühendust televiisori ja DVD salvestaja vahel.

Teie salvestaja võib olla lülitatud progressiivse skaneerimise reþiimi,
kuid teie televiisor ei toeta seda reþiimi. Salvestaja ekraanile on kuvatud
kirje 'Pro Scan'. Järgige siinkirjeödatud juhiseid.

”

1) Ühendage EXT2 AUX I/O pesast salvestaja tagapaneelilt televiisori
SCART In pessa SCART kaabel.
2) Lülitage televiisor sisse ja valige televiisoril soovitud video-in kanal
(näiteks AV, EXT1).
3) Lülitage salvestaja sisse ja oodake, kuni televiisoriekraanile kuvatakse
salvestaja ekraanipilt.
4) Eemaldage plaadiliugurist plaadid. Salvestaja ekraanile kuvatakse
kirje 'NO DISC' (plaati ei ole). Sisestage kaugjuhtimispuldi abil kood
“116811” ja oodake, kuni ekraan värskendatakse. Salvestaja ekraanilt
kaob kirje 'Pro Scan'. Lülitage seadistusmenüüs progressiivse
skaneerimise reþiim välja. Lugege lähemalt peatükist Seadistusmenüü
valikud - Üldised seaded - Videoväljundi valimine”.



TARKVARA UUENDAMINE

Uusima tarkvara installeerimine
Salvestajasse installeeritud tarkvara täiustatakse
pidevalt, et saavutada suurem stabiilsus ja salvestaja
sobivus erinevate lisaseadmetega. Philips annab
regulaarselt välja tarkvarauuendusi teie salvestajale
installeeritud tarkvarale. Te saate kopeerida
uuendused CD plaadile ja seejärel installeerida oma
salvestajasse.

Uuendamise ajal ei tohi salvestajat
elektrivõrgust eemaldada!

Informatsiooni installeeritud tarkvaraversiooni
kohta saate, kui sisestate kaugjuhtimispuldil
numbriklahvide abil ja vajutate kaugjuh-
timispuldil klahvile .

Kirjutage oma tarkvaraversioon üles.

K ü l a s t a g e P h i l i p s i k o d u l e h e k ü l g e
'www.philips.com/support' ja vaadake, kas sinna
on lisatud tarkvarauuendus. Laadige uuem
tarkvaravesioon alla ja salvestage CD plaadile.

Kui te kontrollite tarkvara uuendusi, siis
vaadake ka kaasasolevaid instruktsioone
tarkvara installeerimise kohta.

ETTEVAATUST!

1.

'0009'
OK

2.

Märkus:

Ô
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ESIMENE SAMM: PEAMISED SALVESTAJA ÜHENDUSED
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Helikaablite ühendamine
See ühendus võimaldab teil selle DVD mängija kaudu
kuulata heli. Seda ühendust ei ole vaja sooritada, kui
olete televiisori ühendanud Scart kaabli abil.

Stereohelisüsteemi nautimiseks on DVD salvestajat
võimalik ühendada kahekanalilisesse stereo-
süsteemiga (helisüsteem, televiisor) või vastu
võtjaga.

Kasutage komplektikuuluvat helikaablit
(valge/punane) ja ühendage DVD süsteemi

väljundid vastavatesse
sisenditesse oma lisaseadmel.

Multikanalilise ruumheli nautimiseks on teil võimalik
ühendada DVD salvestaja AV võimendiga /
vastuvõtjaga.

Kasutage koaksiaalset kaablit (kaabel ei kuulu
komplekti) ja ühendage salvestaja

väljund vastavatesse
digitaalsesse sisenditesse oma võimendil /
vastuvõtjal.

Enne seadme kasutamist seadistage digitaalse
heliväljundi seaded (lugege lähemalt peatükist
Menüüvalikud - taasesitamise seaded -

digitaalne heliväljund“). Kui heliseaded (AUDIO)
ei ühti teie võimendi seadetega, võib kostuda vali
surisev heli või heli üldse mitte kostuda.

-

“
H

H

AUDIO-L/-R OUTPUT

COAXIAL
(DIGITAL AUDIO OUT)

Variant 1: Helikaabli kaudu

Variant 2: Koaksiaalse kaabli kaudu

Enne ühenduste sooritamist või muutmist eemaldage alati kõik seadmed
vooluvõrgust.NÕUANDED:

Variant 1

Variant 2

AV võimendi / vastuvõtja
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TEINE SAMM: VALIKULISED ÜHENDUSED

Kaabelploki või satelliitvastuvõtja
ühendamine

Valik 1

Valik 2 (vaadake ülaltoodud joonist)

Kaabliplokil / satelliitvastuvõtjal on ainult
sisend antenni jaoks (RF OUT või TO TV).

Kaabliplokil / satelliitvastuvõtjal on SCART
sisend jaoks

Lugege lõplikest ühendustest lähemalt peatükist
Esimene samm: Peamised ühendused -

Antennikaablite ühendamine“.
“

1.

2.
EXT1 TO TV-I/O

3.
EXT2 AUX-I/O

SCART

Ärge muutke olemasolevat antenniühendust
televiisori ja kaabliploki / satelliitvastuvõtja vahel.

Kasutage Scart kaablit ja ühendage DVD
süsteemi väljund vastavasse
Scart sisendisse oma televiisoril.

Kasutage teist Scart kaablit ja ühendage DVD
süsteemi väljund vastavasse Scart
sisendisse (või tähistatud TV OUT või TO TV)
oma kaabliplokil / satelliitvastuvõtjal.

Taasesitamise alustamiseks valige telekanal otse
kaabliplokil /satelliitvastuvõtjal. Ekraanipildi
kuvamiseks lisaseadmelt vajutage kaugjuhtimis-
puldil klahvile .

Kaabliploki /
satelliitvastuvõtja
tagakülg (näide)

Muude ühendusvõimalust kohta lugege lähemalt oma lisaseadmete
kasutusjuhenditest.NÕUANDED:

Show DivX®
Registration code
(DivX
registratsioonikoodi
kuvamine)

®

Kuvab ekraanile DivX® VOD (Video On Demand) registratsioonikoodi, mille abil on
teil võimalik rentida ja osta videomaterjali läbi DivX® VOD teenuse.
Lisainformatsiooni saamiseks külastage veebilehekülge www.divx.com/vod.

1. Registratsioonikoodi kuvamiseks vajutage klahvile .

2. Selle registratsioonikoodi abil on teil võimalik rentida ja osta videomaterjali läbi
DivX® VOD teenuse veebileheküljel www.divx.com/vod. Järgige juhiseid ja
salvestage videofail oma arvutist CD-R/RW või DVD plaadile. Seejärel saate
seda taasesitada selle salvestaja abil.

Q
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DVD SÜSTEEMIMENÜÜ VALIKUD

Kellaaja (Clock) seaded (vaikimisi seaded on allajoonitud)

Date (dd/mm/yy)
(kuupäev
(päev/kuu/aasta)

\ [ q Qklahvide abil saate muuta numbreid ja klahvide abil liikuda järgmisele
väljale.

Time (hh:mm:ss)
(kellaaeg (tunnid:
minutid:sekundid)

\ [ q Qklahvide abil saate muuta numbreid ja klahvide abil liikuda järgmisele
väljale.

Date-Time Settings
(kuupäeva-kellaaja
seaded)

Te saate võimaldada / keelata kuupäeva ja kellaaja automaatsed seaded. See toiming
sõltub teie kohalikust teenusepakkujast.

– Valige, et aktiveerida kuupäeva ja kellaaja automaatsed
seaded. Aja ja kellaaja seadeid uuendatakse automaatselt
vastavalt menüüpunktis (kellaaja,
kuupäeva eelseadistamine) valitud kanali poolt edastatavale
infole.

– Valige see, et kuupäeva ja kellaaega käsitsi seadistada.

{Auto}

{Date-Time Preset}

{Manual}

Date-Time Preset
(kellaaja, kuupäeva
eelseadistamine)

See valik on võimalik, kui te olete menüüpunktis (kuupäeva-
kellaaja seaded) valinud automaatsed seaded .

Valikute kuvamiseks vajutage klahvile . Soovitud telekanali järjekorranumbri
valimiseks kasutage klahve .

Vajutage kinnitamiseks klahvile ..

{Date-Time Setting}
{Auto}

OK

Q
\[
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Kanaliseadistusmenüü (Channel Setup) (vaikimisi seaded on allajoonitud )

{NICAM}

{ }

{Off}

{Audio}

{ }

{DUAL B}

{Decoder}

{On}

{ }

{Skip}

{ } P + -

{Yes}

{Fine Tuning}

OK

– NICAM on digitaalne heliedastussüsteem. See on võimeline
edastama ühte stereokanalit või kahte eri monokanalit.

– Parandatakse telekanali helikvaliteeti.

– Valige see, kui vastuvõtt on vilets ja heli edastatakse
häiretega.

– Mitmekeelsete teleprogrammide puhul on teil võimalik valida
algse (stereo) ja lisaheli vahel.

– algne helikeel.

– lisa-helikeel.

– Te peate aktiveerima EXT2 AUX-I/O scart pessa ühendatud
dekoodri, kui valitud telekanalit edastatakse kodeeritud
telesignaalide abil.

Valige see, et määrata telekanalile dekooder.

– Lülitab dekoodri funktsiooni välja.

– Valige see, kui soovite kanalit vahele jätta.

– Telekanalit on võimalik valida klahvide abil
kaugjuhtimispuldil.

– Telekanalit on võimalik valida ainult selle
järjekorranumbrile vastavatele numbriklahvidele vajutades.

– Valige see, kui soovite kehva vastuvõtu korral telekanaleid
käsitsi häälestada. Sageduse muutmiseks kasutage
klahve ja kinnitamiseks vajutage klahvile .

On

DUAL A

Off

No

–

q Q

DVD SÜSTEEMIMENÜÜ VALIKUD

Sort Channel
(telekanalite
järjekorra muutmine)

Telekanalite järjekorra muutmine.

Tähistage klahvide abil (telekanalite järjekorra
muutmine) ja vajutage kinnitamiseks klahvile . Ekraanile kuvatakse
telekanalite nimekiri.

Tähistage klahvide abil soovitud kanali järjekorranumber ja vajutage
kinnitamiseks klahvile .

Valige klahvide abil kanalile soovitud järjekorranumber ja vajutage
kinnitamiseks uuesti klahvile . Valitud kanal liigutatakse vastavasse kohta
nimekirjas.

Eelmisele menüüleheküljele liikumiseks vajutage kaugjuhtimispuldil
klahvile .

1. {Sort Channels}
OK

2.
OK

3.
OK

Märkus:
BACK

\ [

\ [

\ [

O
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TEINE SAMM: VALIKULISED ÜHENDUSED

Muude ühendusvõimalust kohta lugege lähemalt oma lisaseadmete
kasutusjuhenditest.NÕUANDED:

Videokaamera ühendame Mõne muu video-lisaseadme
ühendamineKasutage seda ühendust, kui teil on Digital Video või

Digital 8 videokaamera. DV pesad vastavad i.LINK
standardile.

Kasutage i.LINK 4-otsalist kaablit (ei kuulu
komplekti) ja ühendage salvestaja pesa
vastava DV OUT väljundiga videokaameral.

Selle sisendpesa valimiseks vajutage korduvalt
kaugjuhtimispuldil klahvile ja valige
'DV'.

Eesmisi ühenduspesasid on võimalik kasutada
taasesitamise kopeerimiseks mõnelt muult video-
lisaseadmelt (näiteks: videokaamera, videomakk,
DVD mängija).

Ühendage videokaabli abil (ei kuulu komplekti)
salvestaja esipaneelil asuv pesa vas-
tavasse Video väljundpessa video-lisaseadmel.

Kasutage helikaableid (valge/punane, kaabel ei
kuulu komplekti) ja ühendage salvestaja esiküljel
asuvad väljundid vastavatesse
sisenditesse oma video-lisaseadmel.

Selle sisendpesa valimiseks vajutage korduvalt
kaugjuhtimispuldil klahvile ja valige
'CAM 1'.

H

DV IN

SOURCE

1.
VIDEO

2.

AUDIO L/R

SOURCE

Kasulikud nipid:
0

0

DV IN sisendit ei ole võimalik kasutada arvuti
ühendamiseks.
DV IN sisendite kaudu ei ole võimalik salvestada
materjali DVD salvestajast videokaamerale.
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Enne alustamist…
Kui te olete lõpetanud ühenduste tegemise ja
lülitate salvestaja sisse esimest korda, siis on
soovituslik, et te teete mitmed peamised
seadistused.

Keeleelistusi on võimalik muuta ainult siis, kui
salvestaja ei salvesta ega taasesita või ei ole
plaadiliugurisse plaati sisestatud.

Palun vaadake järgmisi lehekülgi süsteemimenüü
toimingute kasutamise kohta - kuidas program-
meerida telekanaleid, menüükeelt ja süsteemikella
seadeid. Need optimeerivad salvestaja esitust.

Vajutage mängija sisse lülitamiseks seadme peal
asuvale klahvile .

Lülitage televiisor sisse ning seadistage sobivale
video-in kanalile. Televiisoriekraanile ilmub
sinine Philips DVD taust.

Te võite ka lülitada oma televiisoril esimesele
kanalile ning seejärel kanalivaliku klahve
kasutades allapoole liikuda, kuni leiate Video In
kanali.

Vajutage korduvalt klahvile televiisori
kaugjuhtimispuldil.

Tavaliselt asub see kanal esimese ning
viimase kanali vahel ja võib olla märgistatud:
FRONT, A/V IN või VIDEO. Lisainformatsiooni
saamiseks lugege oma televiisori kasutus-
juhendit.

Siin menüüs on teil võimalik muuta ekraanimenüü
keelt. Vastavalt teie asukohale on võimalikud valikud
erinevad. Need ei pruugi siin kasutusjuhendis toodud
infole täpselt sarnaneda.

Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile .
Televiisoriekraanile kuvatakse seadistus-

menüü.

Tähistage klahvide abil
(seadistamismenüü - keel) ja

vajutage menüüsse sisenemiseks klahvile .

Tähistage klahvide abil
(ekraanimenüükeel) ja vajutage

menüüsse sisenemiseks klahvile .

Tähistage klahvide abil soovitud keel ja
vajutage kinnitamiseks klahvile .

1.
STANDBY-ON

2.

1. SETUP

2. {Setup -
Language}

3. {On Screen Display
Language}

OK

4.
OK

Ô

O

O

O

9 \ [

Q

\[

\ [

Televiisori häälestamine

Ekraanimenüü (OSD) keele valimine

KOLMAS SAMM: INSTALLEERIMINE JA SEADISTAMINE

Menüüvalikute kuvamiseks vajutage klahvile .
Menüüst väljumiseks vajutage klahvile .

Q
SETUPNÕUANDED:

55

Kanaliseadistusmenüü (Channel Setup) (vaikimisi seaded on allajoonitud )

Channel Search
(kanalite otsimine)

Kõigi kohalike analoog-telekanalite automaatne otsimine ja salvestamine DVD
salvestaja mällu.

Automaatse telekanalite otsingu alustamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile
. Kõik varemsalvestatud telekanal asendatakse. See protsess võib kesta mõne

minuti.
OK

DVD SÜSTEEMIMENÜÜ VALIKUD

Modify Channel
Information
(kanaliinformatsiooni
muutmine)

See funktsioon võimaldab teil seadistada telekanalit vastavalt oma eelistustele ja
parandada telekanali vastuvõtu- ja helisignaale.

Tähistage klahvide abil (kanali-
informatsiooni muutmine) ja vajutage kinnitamiseks klahvile .

Ekraanile kuvatakse kanalite menüü.

Tähistage klahvide abil soovitud valik ja vajutage kinnitamiseks klahvile
.

– Valige abil vastava telekanali järjekorra-
number, mille nimetust te soovite muuta.

– Kanalinimetuse muutmiseks vajutage klahvile .

– Tähe valimiseks klaviatuuril kasutage klahve ja
vajutage kinnitamiseks klahvile . Te võite sisestada kuni 5
tähemärki.

– Sisestuse kinnitamiseks valige klaviatuurilt või
tühistamiseks (väljumine). Väljumiseks vajutage
klahvile .

– Valige telekanalite otsingureþiim vastavalt kanalipaigutusele
või sagedusele. Valige (sagedus),
(kanal), (erikanal), seejärel vajutage
kinnitamiseks klahvile .

– Näitab valitud telekanali sagedust. Vajaduse korral kasutage
klahve, et alustada sageduseotsinguga ja vajutage

kinnitamiseks klahvile .

– Kasutage klahve ja valige TV süsteem, mis tekitaks
võimalikult vähemoonutatud pildi ning heli, seejärel vajutage
kinnitamiseks klahvile .

(Lisainformatsiooni saamiseks lugege lähemalt peatükki “TV
süsteemide juhis” selle kasutusjuhendi tagaosas).

1. {Modify Channel Information}
OK

2.
OK

{Name} numbriklahvide 0-9

OK

OK

{Scan Mode}
{Frequency} {Channel}

{S-Channel}
OK

{Frequency}

OK

{TV System}

OK

\ [

\[

q Q \ [

q Q

\ [

.

Ô

Q

[OK]
[EXIT]



Default Disc Menu
Language (vaikimisi
valitud plaadimenüü
keel)

Valib eelistatud plaadimenüü keele DVD taasesituse jaoks.

Default Subtitle
Language (vaikimisi
valitud subtiitrite keel)

Default Audio Language
(vaikimisi valitud
helikeel)

Valib eelistatud helikeele DVD taasesituse jaoks.

Märkused:

0

0

Kui soovitud heli/subtiitrite keel ei ole plaadil saadaval, siis selle asemel
kasutatakse plaadi vaikimisi valitud keelt.

Mõnede DVD plaatide puhul saab subtiitrite/heli keelt muuta ainult DVD
plaadimenüüs.

On Screen Display
Language
(ekraanimenüü keel)

Valib ekraanimenüü keele.

54
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Asukohamaa valimine Telekanalite programmeerimine
Valige oma asukohamaa kanalite automaatseks
otsinguks.

Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile .
Televiisoriekraanile kuvatakse seadistus-

menüü.

Tähistage seadistusmenüüs klahvide abil
(seadistusmenüü -

üldine) ja vajutage menüüsse sisenemiseks
klahvile .

Tähistage (asukohamaa) ja vajutage
menüüsse sisenemiseks klahvile .

Tähistage klahvide abil oma asukohamaa ja
vajutage kinnitamiseks klahvile .

Enne, kui saate oma DVD salvestaja abil telekanalite
salvestamist, peate need kõigepealt üles otsima ja
salvestaja mällu salvestama.

Veenduge, et kõik ühendused DVD salvestaja,
televiisori, ja satelliitvastuvõtja / kaabliploki (kui on
vajalik) vahel oleksid sooritatud õigesti ja et kõik
seadmed oleks sisse lülitatud.

Tähistage seadistusmenüüs klahvide abil
(seadistusmenüü

- kanaliseadistamine) ja vajutage menüüsse
sisenemiseks klahvile .

Tähistage (kanaliotsing) ja
vajutage menüüsse sisenemiseks klahvile .

Algab automaatne kanaliotsing. Selleks võib
kuluda mõni minut aega. Kui protsess on lõpule
jõudnud, kuvatakse televiisoriekraanile leitud
kanalite koguarv.

lugege lähemalt peatükist

1. SETUP

2.
{Setup - General}

3. {Country}
OK

4.
OK

1.

2.
{Setup - Channel Setup}

3. {Channel Search}
OK

Telekanalite muutmiseks ja järjestamiseks
"Süsteemimenüü

valikud - kanali seadistusmenüü ".

O

Ô

\ [

Q

\[

\ [

Q

Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile .
Televiisoriekraanile kuvatakse seadistus-

menüü.

Keeleelistusi on võimalik muuta ainult siis, kui
salvestaja ei salvesta ega taasesita või ei ole
plaadiliugurisse plaati sisestatud.

Enne alustamist...

SETUP
O

SYMB

SYM

KOLMAS SAMM: INSTALLEERIMINE JA SEADISTAMINE

Menüüvalikute kuvamiseks vajutage klahvile .
Menüüst väljumiseks vajutage klahvile .

Q
SETUPNÕUANDED:



Kellaaja ja kuupäeva seadistamine
Kui DVD salvestaja ei sea oma kellanäitu ise
automaatselt õigeks, saate seda teha järgnevalt.

Tähistage seadistusmenüüs klahvide abil
(seadistusmenüü -

kellaaeg) ja vajutage menüüsse sisenemiseks
klahvile .

Tähistage (kellaaja ja
kuupäeva seadistamine) ja vajutage menüüsse
sisenemiseks klahvile .

Tähistage klahvide abil
(käsitsi) ja vajutage klahvile .

Valige (kuupäev (pp/kk/aa))
ja vajutage kuupäeva muutmiseks klahvile .

Numbrite muutmiseks kasutage klahve
klahve ja järgneva välja valimiseks kasutage
klahve . Seejärel vajutage kinnitamiseks
klahvile .

Võimalik on ka lihtsalt sisestada vastavad
numbrid kaugjuhtimispuldi
abil.

Vajutage kinnitamiseks klahvile .

Tähistage (Kellaaeg
(tt:mm:ss) ja korrake punktides kirjeldatud
tegevusi.

1.

2.
{Setup- Clock}

3. {Date-Time Setting}

OK
{Manual}

OK

4. {Date (dd/mm/yy)}
OK

OK

numbriklahvide 0-9

5. OK

6. {Time (hh:mm:ss)}
4-5

Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile .
Televiisoriekraanile kuvatakse seadistus-

menüü.

SETUP
O

\ [

Q

\ [

\[

q Q

O

O

H

Esmane seadistamine on nüüd lõppenud.

SYML
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KOLMAS SAMM: INSTALLEERIMINE JA SEADISTAMINE

Menüüvalikute kuvamiseks vajutage klahvile .
Menüüst väljumiseks vajutage klahvile .

Q
SETUPNÕUANDED:

Digital Audio Output
(digitaalne heliväljund)

Muutke digitaalse heliväljundi seadeid ainult juhul, kui olete salvestaja
koaksiaalsesse pessa ühendanud lisaseadme.

– Valige see, kui olete salvestaja koaksiaalsesse pessa
ühendanud stereovastuvõtja, millele on sisseehitatud
multikanaliline dekooder.

– Valige see, kui ühendatud lisaseade ei ole võimeline
dekodeerima multikanalilist heli. Dolby Digital ja MPEG-2
multikanalilised signaalid konverteeritakse PCM re iimi.

{All}

{LPCM}
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PIN koodi muutmine

1. Valige klahvide abil (lapsevanemakontrolli
tasemed) ja vajutage klahvile .

2. Sisestage abil neljakohaline PIN kood.

3. Valige menüüs ja vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile . Ekraanile
kuvatakse eatasemete määramise menüü.

4. Valige menüüs (uus) ja vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile .
Ekraanile kuvatakse PIN koodi muutmise menüü.

5. Sisestage abil uus neljakohaline PIN kood. Seejärel
vajutage järgmisele väljale liikumiseks klahvile ja sisestage valitud
neljakohaline PIN kood teist korda.

6. Valige menüüs ja vajutage kinnitamiseks kaugjuhtimispuldil klahvile

muudatuste tühistamiseks valige menüüst (tühistamine) ja
vajutage klahvile .

{Parental Rating Level}
OK

numbriklahvide 0-9

OK

OK

numbriklahvide 0-9

OK.

Märkus:
OK

\ [

[

[OK]

[NEW]

[OK]

[CANCEL]
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Üldised (GENERAL) seaded (vaikimisi seaded on allajoonitud )

TV Aspect ratio
(Televiisori
küljepikkuste suhtarv)

Seadistage DVD mängija ekraanipildi külgede pikkuste suhtarv vastavalt ühendatud
televiisorile.

– Valige see, kui teil on laiekraan-televiisor
(küljepikkuste suhtarv 16:9).

{16:9}

{4:3 Letterbox} – Valige see, et saavutada laiekraan-telepilt.
Televiisoriekraani pildi üla- ja alaserva kuvatakse
tumedad piiravad ribad.

– Valige see, et kuvada täies pikkuses ekraanipilt,
mis on mõlemalt küljelt lõigatud.

{4:3 Panscan}

Parental Rating Level
(lapsevanemakontrolli
tasemed)

Mõnedel plaatidel on olemas lapsevanemakontrolli tase, mis toimib terve plaadi või
ainult mõnede kaadrite ulatuses. See funktsioon võimaldab teil määrata
taasesitustele lubatud eataseme.

Valige klahvide abil (lapsevanemakontrolli
tasemed) ja vajutage klahvile .

Sisestage abil neljakohaline PIN kood.

Esmakordsel PIN koodi sisestamisel sisestage vaikimisi seadistatud kood
'3308'.

Valige menüüs ja vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile . Ekraanile
kuvatakse eatasemete määramise menüü.

Valige klahvide abile soovitud eatase, valige menüüs ja vajutage
kinnitamiseks kaugjuhtimispuldil klahvile

1. {Parental Rating Level}
OK

2. numbriklahvide 0-9

Märkus:

3. OK

4.
OK

\ [

\ [

.

Eatasemed on vahemikus 1 kuni 8 ja need sõltuvad asukohamaast. Määratust
kõrgema eatasemega DVD plaate ei ole võimalik taasesitada ilma neljakohalist
PIN koodi sisestamata.

Lapsevanemakontrolli funktsiooni tühistamiseks ja kõikide plaatide
taasesitamise võimaldamiseks valige menüüst valik (väljas).

VCD, SVCD ning CD plaatidel lapsevanemakontroll puudub ning antud
funktsioon ei toimi nende plaatide puhul. Enamike ebaseaduslike DVD plaatide
puhul kehtib sama.

Mõnedele DVD plaatidele ei ole salvestatud eatasemeid, isegi kui plaadi-
ümbrisele on need märgitud. Selliste plaatide puhul lapsevanemakontrolli
funktsioon ei toimi.

[OK]

[OK]

{Off}

Märkused:

0

0

0

0

Selle salvestaja abil on teil võimalik salvestada
telesaateid või kopeerida materjali ühendatud
lisaseadmelt DVD plaadile või videokassetile.
Salvestuse ajaline pikkus sõltub valitud salvestus-
reþiimist. Sellel salvestajal on sisseehitatud ka
taimerifunktsioon, mille abil on teil võimalik seadis
tada salvestusi toimuma tulevikus.

Selle salvestajaga sobivad taasesitamiseks ja
salvestamiseks erinevates formaatides DVD plaadid
ja videokassetid.

(DVD Rewritable)

(DVD Recordable)

(DVD+R Double Layer)

-

Plaadid, millele on võimalik uuesti salvestada.
Neilt on võimalik informatsioon maha kustutada
ja neid salvestamiseks mitu korda kasutada.

Plaadid, millele on võimalik salvestada ainult üks
kord. Iga uus salvestus lisatakse alati eelnevate
lõppu. Varasemaid salvestisi ei ole võimalik üle
salvestada.

Kõiki DVD+R plaate on võimalik toimetada
senikaua, kuni need on lõpetamata.

DVD+R plaadi taasesitamiseks mõne muu DVD
mängijaga peate selle eelnevalt lõpetama (lugege
lähemalt peatükist “Salvestuste toimetamine /
lõpetamine - Salvestuste taasesitamine teistes
DVD mängijates“. Peale selle protsessi
täideviimist ei ole võimalik enam plaadile
informatsiooni lisada.

Oma kasutusvõimaluste poolest on see plaat
sarnane DVD+R plaadile, ainsaks erinevuseks on
salvestuseks võimaliku mälu suurus 8.5 GB. Ühe
DVD plaadi samale küljele on võimalik salvestada
kahele kihile ja seega võib salvestamine kesta
kauem.

VHS videokassettidel on olemas turvamärgis,
mille abil on teil võimalik vältida salvestatud
materjali soovimatut kustutamist. Kustutamise
vältimiseks murdke turvamärgis välja. Salves-
tamiseks katke turvamärgise avaus kleeplindiga.

Ilma turvamärgiseta videokasseti taasesitus
algab peale kohe, kui sisestate selle kasseti-
pessa.

Videomakk tähistab automaatselt iga järgneva
salvestuse alguspaiga kassetil indeks-
signaaliga. Tänu sellele on teil võimalik oma
salvestisi kiiresti üles leida.

DVD±RW

DVD±R

DVD + R DL

VHS videokassetid

Toetatud plaaditüübid ja meediakiirused

0

0

0

0

0

0

0

0

Salvestamiseks sobivad
andmekandjad

21
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Plaat Meediakiirus

Turvamärgis
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TÄHELEPANU!

Materjal, mida ei ole võimalk salvestada

Salvestamise vastu kaitstud materjale ei ole selle
salvestajaga võimalik salvestada. Kui salvestaja saab
kopeerimise vastu kaitstud signaali, katkestatakse
salvestamine.

Automaatsed salvestusseaded võimaldavad teil
peatükimärgistusi määrata vastavalt valitud
sisendallikale ning salvestusreþiimile. Kõik kaug-
juhtimispuldi abil tehtud muudatused võtavad aset
kestva salvestuse ajal, menüüs määratud seaded
jäävad kestma järgmise salvestuse ajal.

Tähistage klahvide abil
(Seadistusmenüü - Salvestamine) ja

vajutage kinnitamiseks klahvile .

Tähistage klahvide abil seaded, mida
soovite muuta, ja vajutage kinnitamiseks klahvile

.
Järgnevatel lehekülgedel on toodud nende

valikute seletused ja juhised.

Menüüst väljumiseks vajutage klahvile .

1.

2. {Setup -
Record}

3.

OK

4. SETUP

Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile .
Televiisoriekraanile kuvatakse seadistus-

menüü.

SETUP
O

\ [

Q

\ [

Ô

Salvestusseaded

SYMBO

SALVESTAMINE
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Üldised (GENERAL) seaded (vaikimisi seaded on allajoonitud )

Country (Asukohamaa) Asukohamaa valimine telekanalite automaatseks häälestamiseks. (Lugege lähemalt
peatükist "Kolmas samm: Installeerimine ja seadistamine - Asukohamaa valimine").

Screen Saver
(ekraanisäästja)

Ekraanisäästja väldib kahjustusi televiisoriekraanile, mis võivad tekkida, kui ühte
ekraanipilti kuvatakse liiga kaua.

{On} – Lülitab sisse televiisori ekraanisäästja, kui ekraanil on
taasesitamine lõpetatud või peatatud kauemaks kui 15
minutiks.

{Off} – Lülitab televiisori ekraanisäästja välja.

Video Output Selection
(videoväljund)

Siin saate valida videoväljundi, mis sobib kõige paremini salvestaja ja televiisori
vahelise videoühenduse jaoks.

– SCART ühenduse jaoks.

– Komponentvideoühenduse jaoks.

– Komponentvideoühenduse jaoks progressiivse
skaneerimise funktsiooniga televiisoriga.

S-Video ja komposiitvideoühenduste (CVBS) korral ei ole teil vaja seda
seadistust muuta.

{SCART RGB}

{YUV Interlaced}

{YUV Progressive}

Märkus:

Restore Factory
Settings (algseadete
taastamine)

Taastab kõik salvestaja algseaded, välja arvatud PIN kood.

Algseadete taastamiseks vajutage klahvile .

Ekraanile kuvatakse hoiatusteade. Jätkamiseks valige menüüst
(kinnitamine) ja katkestamiseks (tühistamine), seejärel vajutage
kinnitamiseks klahvile .

Algseadeid on võimalik taastada ainult juhul, kui plaadiliuguris ei ole
plaati.

1. OK

2.

OK

[OK]
[CANCEL]



Seadistusmenüüsse (Setup Menu)
sisenemine
See süsteemimenüü pakub palju erinevaid valikuid, et
kohandada salvestaja vastavalt teie eelistustele.

Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile .
Televiisoriekraanile kuvatakse seadistus-

menüü.

Tähistage klahvide abil soovitud funktsioon
ja vajutage selle valikute kuvamiseks klahvile .

Järgnevatel lehekülgedel on toodud nende
menüüvalikute juhised ja seletused.

Menüüst väljumiseks vajutage klahvile .

Lugege lähemalt peatükist Üldised (GENERAL)
seaded“.

Lugege lähemalt peatükist Taasesitamise (PLAYBACK)
seaded “.

1. SETUP

2.

3.

4. SETUP

O

O

\ [

Q

\ [Tähistage klahvide abil funktsioon, mille
seadeid soovite muuta, ja vajutage kinnitamiseks
ning eelmisele menüüvalikule suundumiseks
klahvile .

“

“

OK

Lugege lähemalt peatükist Salvestusseaded
(RECORD)“.

Lugege lähemalt peatükist DVD plaadi (DVD)
seaded“.

Lugege lähemalt peatükist Kanaliseadistusmenüü
(CHANNEL SETUP)“.

Lugege lähemalt peatükist Kellaaja (CLOCK)
seaded“.

“

“

“

“

50

DVD SÜSTEEMIMENÜÜ VALIKUD

23

SALVESTAMINE

Salvestamise seaded RECORD (allajoonitud valikud on vaikimisi valitud)

Auto Chapter Marker
(Automaatsed
peatükkide tähised)

Peatükkide märgistusi on võimalik sisestada pealkirja salvestamise ajal. See
võimaldab teil kergesti soovitud punktidele ligi pääseda.

– Sisestab automaatselt peatükkide tähiseid salvestamise ajal
iga 5 minuti järel.

– Peatükkide tähiseid ei sisestata salvestamise ajal.

{ }

{Off}

On

– (DVD+R DL plaatide puhul) Peatükkide tähiseid sisestatakse
automaatselt iga 10 minuti järel.

Default Recording
Source (Vaikimisi
valitud salvestamise
allikas)

Te võite eelnevalt määrata soovitud salvestusallika. Salvestaja lülitub sellele
salvestusallikale iga kord, kui te vajutate klahvile .

– Sisendallikaks on teleprogrammid.

– Sisendallikaks on lisaseade, mis on ühendatud CAM1 ja
AUDIO L/R pesade kaudu esipaneelil.

– Sisendallikaks on lisaseade, mis on ühendatud DV IN pesa
kaudu esipaneelil.

– Sisendallikaks on lisaseade, mis on EXT1 TO TV-I/O scart pesa
kaudu tagapaneelil.

– Sisendallikaks on lisaseade, mis on EXT2 AUX-I/O scart pesa
kaudu tagapaneelil.

Salvestusallika muutmiseks ilma vaikimisi seadeid muutmata vajutage
kaugjuhtimispuldil klahvile .

SOURCE

{ }

{CAM 1}

{DV}

{EXT 1}

{EXT 2}

Märkus:
SOURCE

Tuner

DVD Default Recording
Mode (Vaikimisi valitud
DVD salvestusreþiim)

Salvestusreþiim määrab ära salvestuse kvaliteedi ning plaadile mahtuva materjali
hulga. Vaikimisi on valitud .SP

Salvestus-
reþiim

Pildikvaliteet Pikim võimalik
salvestusaeg plaadil

(tundides)

HQ (high quality - kõrge kvaliteet)

SP (standard play - harilik kvaliteet)

SPP (standard play plus - harilik kvaliteet)

LP (long play - pikk taasesitamine)

EP (extended play - pikendatud taasesitamine)

SLP (super long play - eriti pikk taasesitamine)

1

2

2,5

3

4

6

VCR Default Recording
Mode (Vaikimisi valitud
videomaki-
salvestusreþiim)

Salvestusreþiim määrab ära salvestuse kvaliteedi ning videokassetile mahtuva
materjali hulga. Teil on võimalik valida kahe reþiimi vahel: (standard play - harilik
taasesitamine) ja LP (long play - pikk taasesitamine, kassetile mahub 2 korda
rohkem informatsiooni kui SP reþiimis).

SP
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Salvestamine erinevatelt allikatelt
Selle salvestaja abil on teil võimalik salvestada või
taasesitada mitmetelt eri sisenditelt, kaasa arvatud
signaalid tuuner-sisend, S-Video sisend, kom-
posiitvideosisend, DV sisend, Scart sisend ja
stereohelisisend.

Lülitage televiisor õigele kanalile (näiteks: 'EXT',
'0', 'AV').

Salvestuse asukoha valimiseks vajutage kaug-
juhtimispuldil klahvile (DVD salvestaja) või

(videomakk).

Sisestage plaadiliugurisse tühi DVD plaat või
videokassett.

Videokasseti puhul peate määrama koha,
kust soovite salvestamist alustada.

Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile ja
valige (tuuner), seejärel valige P +/-
klahvide abil salvestatav telekanal.

Salvestusreþiimi valimiseks vajutage vajadusel
korduvalt klahvile .

Salvestamise alustamiseks vajutage kaugjuh-
timispuldil klahvile .

Kui plaadile on varem salvestatud, algab
salvestamine peale salvestuste lõpukohast.

Videokassetile salvestamine algab sisestatud
kohast.

Salvestamise katkestamiseks vajutage klahvile
. Salvestamise jätkumiseks vajutage klahvile

.

Salvestamise lõpetamiseks vajutage kaugjuh-
timispuldil klahvile .

Vastasel juhul kestab salvestamine plaadi või
videokasseti lõpuni.

Ühendatult lisaseadmelt on võimalik salvestada
videomaterjali.

Ühendage väline lisaseade salvestajaga (lugege
lähemalt peatükist Teine samm: valikulised
ühendused“).

Lülitage televiisor õigele kanalile (näiteks: 'EXT',
'0', 'AV').

Salvestuse asukoha valimiseks vajutage kaug-
juhtimispuldil klahvile (DVD salvestaja) või

(videomakk).

Sisestage plaadiliugurisse tühi DVD plaat või
videokassett.

Videokasseti puhul peate määrama koha,
kust soovite salvestamist alustada.

1.

2.
DVD

VCR

3.

4. SOURCE
{Tuner}

5.
REC MODE

6.
REC

REC

7.
STOP

1.

2.

3.
DVD

VCR

4.

Ô

Ô

Ô

Ô

Ô

H

]
H

H

P

„Telesaadete salvestamine

Salvestamine väliselt lisaseadmelt
(videokaamerast, videomakilt, DVD
mängijalt)

Enne salvestamist veenduge alati, et salvestataval DVD plaadil või videokassetil oleks piisavalt
mäluruumi. DVD+R plaadi taasesitamiseks mõne muu DVD mängijaga peate selle eelnevalt
lõpetama (lugege lähemalt peatükist “Salvestuste taasesitamine teiste DVD mängijatega“).

NÕUANDED:

SALVESTAMINE

Soovimatu peatüki peitmine Indekspildi muutmine

Pealkirja jagamine osadeks (ainult
DVD RW plaadi puhul)±

Taasesitamise ajal on teil võimalik teatud kaadreid
peita (näiteks jätta vahele reklaamipaus) ning taas
nähtavaks muuta.

Lisage peatüki tähis enne kaadrit, mida te peita
soovite (lugege lähemalt eelmiselt leheküljelt
Peatüki tähiste sisestamine“).

Valige peatükk, mida soovite peita, ning alustage
selle taasesitamist (lugege lähemalt eelmiselt
leheküljelt Peatükkide valimine“).

Video toimetamise menüü kuvamiseks taas-
esitamise ajal vajutage klahvile .

Valige klahvide abil
(peatüki peitmine) ning vajutage klahvile .

Valitud peatükk peidetakse.

Vajutage taasesitamise ajal klahvile .
Ekraanile kuvatakse video toimetamise

menüü.
Kuni te olete toimetamisreþiimis, taasesita-

takse peidetud peatükke.

Oodake, kuni taasesitama hakatakse peatükki,
mida te soovite nähtavaks muuta, või vajutage
otsinguks kaugjuhtimispuldil klahvidele .

Valige klahvide abil
(peatüki näitamine) ning vajutage klahvile .

Edaspidi on valitud peatükk taasesitamise
ajal nähtav.

Indekspilt on pisipilt, mida näidatakse teile DVD
salvestaja sisukorramenüüs. Harilikult kasutatakse
indekspildina salvestuse esimest kaadrit.

Video toimetamise menüü kuvamiseks taas-
esitamise ajal vajutage klahvile . Seejärel
kasutage klahve ja valige
(indekspilt) ning vajutage klahvile .

Taasesitamise katkestamiseks vajutage klahvile
.

Soovitud kaadri otsimiseks vajutage klahvile .
Kaadri kasutamiseks valitud peatüki indeks-
pildina vajutage klahvile .

Valitud pealkirja on võimalik jagada kaheks uueks
pealkirjaks. Mõlema pealkirja jaoks kuvatakse
sisukorramenüüs siis eraldi indekspilt.

Kui olete peatüki osadeks jaganud, ei ole
seda enam võimalik taastada.

Video toimetamise menüü kuvamiseks taasesita-
mise ajal vajutage klahvile . Seejärel
kasutage klahve ja valige
(pealkirja jagamine).

Taasesitamise katkestamiseks vajutage klahvile
.

Soovitud kaadri otsimiseks vajutage klahvile .
Pealkirja jagamiseks valitud kaadrist vajutage
klahvile .

Indekspildivaatesse ilmub uus pealkiri.

1.

2.

3.
EDIT

4. {Hide Chapter}
OK

1. EDIT

2.

3. {Unhide Chapter}
OK

1.
EDIT
{Index picture}
OK

2.

3.

OK

Ettevaatust!

1.
EDIT

{Split Title}

2.

3.

OK

“

“

\ [

OR

\ [

] Q

\ [

]

Q

\ [

]

Q

Ô

Ô

O

Ô

Ô

Peatüki näitamine

Kasulikud nipid:
0

0

Video toimetamisreþiimis taasesitatakse ka kõiki
peidetud peatükke.
Teatud kaadri otsimiseks taasesitamise ajal
vajutage klahvile ja seejärel klahvile , et
soovitud kaadrit edasisuunas otsida.
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Pealkiri

Peatükkide tähised

Peatükk Peatükk Peatükk Peatükk

Pealkirja valimine

Peatüki valimine

Peatüki tähise lisamine

Ekraanile kuvatakse valitud pealkiri ning pealkirjade
koguarv plaadil. Selles menüüs saate valida ka mõne
muu pealkirja.

Video toimetamise menüü kuvamiseks taas-
esitamise ajal vajutage klahvile .

Valige klahvide abil (pealkiri) ning
vajutage klahvile .

Sisestage abil soovitud
pealkirjanumber ja vajutage klahvile .

Alustatakse valitud pealkirja taasesitamist.

Ekraanile kuvatakse valitud peatükk ning peatükkide
koguarv pealkirjas. Selles menüüs saate valida ka
mõne muu peatüki valitud pealkirja raames.

Video toimetamise menüü kuvamiseks taas-
esitamise ajal vajutage klahvile .

Valige klahvide abil (peatükk)
ning vajutage klahvile .

Sisestage numbriklahvide abil soovitud
peatükinumber ja vajutage klahvile .

Alustatakse valitud peatüki taasesitamist.

Taasesitamise ajal on teil võimalik lisada peatükkide
tähiseid ning luua peatükke endale sobivate
ajavahemike tagant. See võimaldab teil valitud lõiku
kergesti plaadilt üles leida või seda peita.

Video toimetamise menüü kuvamiseks taas-
esitamise ajal vajutage klahvile .

Valige klahvide abil
(peatüki tähis) ning vajutage klahvile .

Erinevaid menüüvalikuid saate valida
klahvide abil, kinnitamiseks vajutage klahvile .

Lisab soovitud kohta peatüki tähise.

Kustutab valitud peatüki tähise (lähima peatüki
tähise vajutuse hetkel). Valitud peatükk liidetakse
siis eelmisele peatükile lisaks.

Kustutab kõik peatükkide tähised valitud
pealkirja piires.

1.
EDIT

2. {Title}
OK

3. numbriklahvide 0-9
OK

1.
EDIT

2. {Chapter}
OK

3. 0-9
OK

1.
EDIT

2. {Chapter Marker}
OK

3.
OK

\ [

\ [

\ [

\ [

Ô

Ô

{Insert Marker}

{Delete Marker}

{Delete All Marker}

- peatüki tähise sisestamine

- peatüki tähise kustutamine

- kõikide peatükkide
tähiste kustutamine

SALVESTUSTE TOIMETAMINE DVD PLAADIL

5. SOURCE

6.
REC MODE

7.
REC REC

8.

REC

9.
STOP

1. DV IN

2.

3.

4.
DVD

VCR

5.

6. SOURCE
{DV }

7.
REC

PLAY

REC

8.
STOP

Vajutage korduvalt klahvile , et valida
soovitud sisendkanal vastavalt lisaseadme
ühendusele.

Sisendallikaks on lisaseade, mis on ühendatud
EXT1 TO TV-I/O SCART pesa kaudu tagapaneelil.

Sisendallikaks on lisaseade, mis on ühendatud
EXT2 AUX-I/O SCART pesa kaudu tagapaneelil.

Sisendallikaks on lisaseade, mis on ühendatud
CAM1 ja AUDIO L/R pesade kaudu esipaneelil.

Salvestusreþiimi valimiseks vajutage vajadusel
korduvalt klahvile .

Salvestamise alustamiseks vajutage salvestajal
klahvile . Vajutage korduvalt klahvile

, et lisada salvestusajale 30 minutit.

Alustage ühendatud lisaseadmel taasesitamist.

Salvestamise katkestamiseks vajutage üks kord
klahvile . Salvestamise jätkamiseks vajutage
uuesti klahvile . Seda funktsiooni on
võimalik kasutada soovimatute salvestuste
vältimiseks.

Salvestamise lõpetamiseks vajutage klahvile
.

Vastasel juhul kestab salvestamine plaadi või
videokasseti lõpuni.

Ühendatult DV videokaameralt on videomaterjali
võimalik salvestada DVD plaadile.

Ühendage salvestaja esipaneelil pesa-
desse DV videokaamera.

Valige salvestatud videomaterjalis lõik, millest
soovite salvestamist alustada, ja seadistage
videokaamera pausire iimile.

Lülitage televiisor õigele kanalile (näiteks: 'EXT',
'0', 'AV').

Salvestuse asukoha valimiseks vajutage kaug-
juhtimispuldil klahvile (DVD salvestaja) või

(videomakk).

Sisestage plaadiliugurisse tühi DVD plaat või
videokassett.

Videokasseti puhul peate määrama koha,
kust soovite salvestamist alustada.

Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile , et
valida .

Salvestamise alustamiseks vajutage salvestajal
klahvile ja taasesitamise alustamiseks
vajutage videokaameral klahvile.

Salvestamise katkestamiseks vajutage klahvile
. Salvestamise jätkamiseks vajutage uuesti

klahvile .

Salvestamise lõpetamiseks vajutage klahvile
.

Uude alustuskohta sisestatakse uus peal-
kirjatähis / indekstähis.

{EXT 1}

{EXT 2}

{CAM 1}

H

H

]
H H

]
H

H

H

P

P

Ô

Ô

O

þ

Salvestamine DV videokaameralt
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Kohene salvestamine Plaadi taasesitamise vaatamine
videokassetile salvestamise ajal

Salvestamise ajal teise allika
taasesituse vaatamine

Teise telekanali vaatamine

See funktsioon võimaldab teil sooritada määratud
pikkusega salvestisi ilma taimeri seadistamiseta.

Soovitud programminumbri valimiseks vajutage
klahvile , näiteks sisestage 'P01'.

Salvestuse asukoha valimiseks vajutage kaug-
juhtimispuldil klahvile (DVD salvestaja) või

(videomakk).

Sisestage plaadiliugurisse tühi DVD plaat või
videokassett.

Videokasseti puhul peate määrama koha,
kust soovite salvestamist alustada.

Salvestusreþiimi valimiseks vajutage vajadusel
korduvalt klahvile .

Vajutage korduvalt klahvile , et lisada
salvestusajale 30 minutit.

Salvestaja lõpetab salvestamise määratud ajal ja
lülitub automaatselt puhkereþiimi.

Kui te soovite videokassetile salvestamise ajal
vaadata DVD plaadi taasesitamist, vajutage klahvile
DVD, et lülitada seade DVD-reþiimi ning alustada DVD
plaadi taasesitamist.

Salvestamise ajal on teil võimalik vaadata mõnda teist
telekanalit või taasesitamist mõnelt muult selle
salvestajaga ühendatud heli- / videoseadmelt.

See on võimalik ainult siis, kui salvestaja on
televiisoriga ühendatud EXT1 TO TV-I/O pesa kaudu.

Salvestaja EXT2 AUX-I/O pessa ühendatud
lisaseadme ekraanipildi vaatamiseks vajutage
klahvile .

Kui EXT2 AUX-I/O pessa ei ole lisaseadet ühendatud,
lülitab vajutus SCART klahvile seadme tele
viisorireþiimi.

Kanalite vahetamiseks kasutage televiisori kaug-
juhtimispulti.

Salvestaja ekraanile kuvatakse tekst
“TV/LOOP”

Tagasi salvestaja reþiimi liikumiseks vajutage
kaugjuhtimispuldil klahvile .

1.
P + -

2.
DVD

VCR

3.

4.
REC MODE

5. REC

6.

SCART

SCART

Ô

Ô

H

P

H

H

H

H

Salvestamise lõpetamiseks ettemääratud ajast
varem vajutage klahvile .

-

STOP

Kasulikud nipid:
0 Kui te soovite telekanaleid vaadata läbi salvestaja

või taasesitada salvestatud DVD plaati, peate
televiisori tagasi vastavale videosisendkanalile
lülitama.

Taasesitamise vaatamine lisaseadmelt

SALVESTAMINE

Enne salvestamist veenduge alati, et salvestataval DVD plaadil või videokassetil oleks piisavalt
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Video toimetamine Video toimetamise menüüsse
siseneminePeale salvestamise lõppemist on teil võimalik selle

DVD salvestaja abil video sisu toimetada. Teil on
võimalik lisada ja kustutada pealkirjade tähiseid, peita
soovimatuid kaadreid, muuta indeksvaate pisipilti
ning jagada pealkirja (salvestust) kaheks osaks.

Kui te taasesitate salvestust video toimetamise
reþiimis, taasesitatakse kogu plaat, kaasaarvatud
peidetud kaadrid.

Plaadi toimetamise menüüs on võimalikud järgmised
funktsioonid:

Pealkirja (salvestuse) valimine taasesitamiseks.

Peatüki valimine antud pealkirja piires.

Peatüki tähise lisamine salvestusesse või peatüki
tähise kustutamine ja kahe peatüki liitmine.

Soovimatu kaadri peitmine salvestuses.

Soovitud kaadri valimine indeksvaate pisipildiks.

Pealkirja jagamine kaheks erinevaks pealkirjaks.

Sisestage DVD salvestajasse DVD plaat.
Televiisoriekraanile kuvatakse indekspildi-

vaade.

Valige klahvide abil soovitud pealkiri
(salvestus)

Vajutage taasesitamiseks klahvile .

Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile .

Ekraanile kuvatakse pealkirjade toimetamise
menüü.

Erinevaid menüüvalikuid saate valida
klahvide abil ja kinnitada klahvi abil.

Järgnevatel lehekülgedel on toodud nende
menüüvalikute juhised ja seletused.

Menüüst väljumiseks vajutage klahvile .

{Title}

{Chapter}

{Chapter Marker}

{Hide Chapter}

{Index Picture}

{Split Title}

- Pealkiri

- Peatükk

- Peatüki tähis

- Peatüki peitmine

- Indekspilt

- Pealkirja jagamine (ainult DVD RW
plaadi puhul)

±

.

1.

2.

3.

4. EDIT

5.
OK

6. EDIT

O

Ô

Ô

\ [

\ [

]
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Pealkirja nimetuse muutmine

Pealkirja kustutamine (ainult DVD+RW
plaadi puhul)

Pealkirja üle kirjutamine (ainult DVD RW
plaadi puhul)

Ülesalvestamine alates valitud pealkirjast

Salvestise lisamine

Valitud pealkirja (salvestust) on võimalik ka
kustutada. DVD+R plaatidel ei ole kustutatud materjali
asemele võimalik midagi salvestada.

±

Salvestaja nimetab salvestatud pealkirjad auto-
maatselt. Pealkirja nimetust on võimalik muuta.

Tähistage pealkirja toimetamise menüüs
klahvide abil (pealkirja nimetuse
muutmine) ja vajutage klahvile .

Ekraanile kuvatakse klaviatuur.

Tähistage klahvide abil klaviatuuril
tähemärk ja vajutage selle valimiseks klahvile .

Maksimalus galimø ávesti simboliø skaièius
yra 9.

Sisestada on võimalik kuni 9 tähemärki.

Toimetamisel on teil võimalik kasutada
järgnevaid klahve:

: kursorist vasakule jääva tähemärgi
kustutamine

: kursorist paremale jääva
tähemärgi kustutamine

: tühiku sisestamine kahe tähemärgi
vahele

: suurte ja väikeste tähtede vahel
valimine

: kogu sisestatud teksti kustutamine

Oma sisestuse kinnitamiseks valige klaviatuurilt
(kinnitamine) ja vajutage klahvile .

Pealkirja nimetus uuendatakse.

Väljumiseks valige klaviatuurilt
(väljumine) ja vajutage klahvile .

Tähistage plaadi toimetamise menüüs
klahvide abil (pealkirja kustutamine)
ja vajutage klahvile .

Ekraanile kuvatakse hoiatav teade.

Edasi liikumiseks valige menüüs (jah) või
katkestamiseks (ei), seejärel vajutage
kinnitamiseks klahvile

See funktsioon võimaldab teil DVD+R plaadil valitud
pealkirja selle algusest alates üle salvestada. Teisi
pealkirju ei muudeta.

Alanud salvestus kustutab kõik edasised
plaadile tehtud salvestused.

Tähistage pealkirja toimetamise menüüs
klahvide abil (pealkirja üle
kirjutamine) ja vajutage klahvile .

Valige allikas, millelt soovite salvestada, ja
vajutage salvestamise alustamiseks klahvile

.

Teil on võimalik valida, et üle kirjutataks ainult
pealkirjad, mis jäävad valitud pealkirjast ettepoole.

Tähistage pealkirja toimetamise menüüs
klahvide abil (plaadi üle
kirjutamine) ja vajutage kinnitamiseks klahvile

.

See funktsioon võimaldab teil lisada informatsiooni
valitud pealkirja lõppu.

Tähistage pealkirja toimetamise menüüs
klahvide abil (salvestise lisamine)
ja vajutage klahvile .

Vajutage klahvile ja valige lisatav
sisendkanal.

Salvestamise alustamiseks vajutage klahvile
.

Salvestamise lõpetamiseks vajutage klahvile
.

1.
{Rename Title}

OK

2.
OK

[BkSp]

[Delete]

[Space]

[Caps]

[Clear]

3.
OK

OK

1.
{Erase Title}

OK

2.

OK.

Hoiatus!

1.
{Overwrite Title}

OK

2.
REC

{Overwrite Disc}

OK

1.
{Append Title}

OK

2. SOURCE

3. REC

4.
STOP

\ [

\ [ q Q

\ [

\ [

H

\ [

\ [

H

Ô

Ô

Ô

Ô

H

H

H

H

[OK]

[EXIT]

[YES]
[NO]

P
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Informatsioon taimerisalvestuste
kohta

Taimeri abil salvestamine
(ShowView® / VIDEO Plus+
süsteem)Taimerisalvestusi on võimalik kasutada salvestuste

määramiseks hilisemal kellajal või kuupäeval.
Määratud ajal lülitub salvestaja valitud kanalile ja
alustab salvestamist.

Selle salvestaja abil on teil võimalik määrata kuni
. Taimerisalvestuse toimumise ajal ei ole

võimalik vahetada kanalit, millelt salvestatakse.

'VPS' (Video Programming System - video
programmeerimissüsteem) ja 'PDC' (Programme
Delivery Control - programmiedastuse kontroll) on
süsteemid, mida kasutatakse telesaadete salvestami-
seks. Kui telesaade algab varem või lõppeb hiljem kui
taimeriga määratud, lülitub see salvestaja sisse ja
välja õigel ajal.

VPS/PDC salvestusseadet on võimalik kasutada vaid
terve telesaate salvestamiseks algusest lõpuni. VPS /
PDC funktsioonist lühema / pikema taimerisalvestuse
seadistamiseks peate esmalt VPS / PDC funktsiooni
välja lülitama.

See on lihtne programmerimissüsteem DVD
salvestajate jaoks. Selle kasutamiseks sisestage oma
teleprogrammiga seostatud ShowView® / VIDEO
Plus+ PlusCode programminumber. Need numbrid
on toodud telekavades.

Selles numbris sisaldab kogu vajaminev info
taimerisalvestuse kohta.

Lülitage televiisor õigele kanalile (näiteks: 'EXT',
'0', 'AV').

Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile
(või ).

Ekraanile kuvatakse ShowView® / VIDEO

Plus+ süsteemimenüü.

Sisestage abil soovitud
ShowView® / VIDEO Plus+ programminumber
vastavalt saatele, mida soovite salvestada ja
vajutage klahvile . (näiteks: 5-312-4 või 5,312
4, sisestage'53124').

Programminumbri tühistamiseks vajutage
kaugjuhtimispuldil klahvile .

ShowView® / VIDEO Plus+ taimeri tühistami-
seks valige klahvide abil menüüs

(tühistamine) ja vajutage klahvile .

8
salvestust

Taimerisalvestusi on võimalik sooritada kahel
erineval viisil:

Informatsioon 'VPS/PDC' kohta

0

0

ShowView® / VIDEO Plus+ süsteemi abil.

Käsitsi, sisestades andmed salvestuse jaoks.

(PDC ei toimi kõikides riikides)

1.

2.

3.

SHOWVIEW
VIDEO Plus+

numbriklahvide 0-9

OK

CLEAR

OK

Ô

H

H

\ [
[CANCEL]

Enne salvestamist veenduge alati, et salvestataval DVD plaadil või videokassetil oleks
piisavalt mäluruumi.
DVD+R plaadi taasesitamiseks mõne muu DVD mängijaga peate
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4.

OK

5. {Dest.}

6.
OK

7. TIMER

8.

9.
STANDBY-ON

'TIMER'

1.

2. TIMER

3.

4. numbriklahvide 0-9

OK

Sisestuse kinnitamiseks valige menüüs
(kinnitamine) ja vajutage klahvile

.
Ekraani le kuvatakse informatsioon

ShowView® / VIDEO Plus+ taimerisalvestuse
kohta.

Kui programmeerimisnumbrile ei ole määratud
telekanali numbrit, peate te vastavale
SHOWVIEW® / VIDEO Plus+ koodile määratud
telekanali numbri sisestama käsitsi. Järgige
televiisoriekraanile kuvatavaid juhiseid.

Vajutage klahvile , et valida menüüs
(asukoht) ja vajutage klahvile .

Valige salvestamise asukoht (DVD plaat või
videokassett) ja vajutage klahvile .

Menüüst väljumiseks vajutage klahvile .

Sisestage plaadiliugurisse tühi DVD plaat või
videokassett.

Videokasseti puhul peate määrama koha,
kust soovite salvestamist alustada.

Salvestaja lülitamiseks puhkereþiimile vajutage
klahvile .

Kui seadistatud on taimerisalvestus, lülitub
salvestaja ekraanil sisse ikoon.

Kui salvestaja ei ole lülitatud puhkere iimi,
kuvatakse 3 minutit enne määratud salvestuse
algust ekraanile hoiatusteade.

Peale salvestamise lõppu lülitub salvestaja
automaatselt välja.

Lülitage televiisor õigele kanalile (näiteks: 'EXT',
'0', 'AV').

Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile .

Ekraanile kuvatakse taimerimimenüü..

Valige uus sisestus ja vajutage klahvile OK.
Ekraanile kuvatakse taimeri toimetamis-

menüü.

Sisestage klahvide või
abil informatsioon salvestamise kohta ja
vajutage kinnitamiseks klahvile .

[CONFIRM]

Ô

Ô

O

Ô

Ô

O

O
[

Q

\[

Salvestamine taimeri abil (käsitsi)
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TAIMERISALVESTUSED

Enne salvestamist veenduge alati, et salvestataval DVD plaadil või videokassetil oleks piisavalt
mäluruumi. DVD+R plaadi taasesitamiseks mõne muu DVD mängijaga peate selle eelnevalt
lõpetama (lugege lähemalt peatükist “Salvestuste taasesitamine teiste DVD mängijatega“).

NÕUANDED:

Pealkirjade toimetamine Pealkirja toimetamise menüüsse
sisenemineIga pealkirja informatsiooni on võimalik muuta. DVD

plaadile salvestatud pealkirja (salvestust) on võimalik
ka kustutada. Kui DVD+R plaat on lõpetatud, ei ole
seda enam võimalik toimetada.

Menüüs kuvatud funktsioonid võivad erineda
vastavalt plaaditüübile ning võimalustele.

Alustab pealkirja taasesitamist.

Siseneb video toimetamise menüüsse.

Muudab pealkirja nimetust.

Pealkirja (salvestuse) sisu kustutamine.

Alustab uut salvestamist, olemasolev pealkiri
(salvestus) kirjutatakse üle.

Alustab salvestamist valitud pealkirjast, kogu plaadile
salvestatud info salvestatakse üle kuni plaadi lõpuni.

Lisab viimasele salvestusele veel ühe salvestuse.

Sisestage DVD salvestajasse DVD R / RW plaat.
Televiisoriekraanile kuvatakse indekspildi-

vaade.

Indekspildivaate kuvamiseks taasesitamise ajal
vajutage klahvile .

Kasutage klahve ja tähistage menüüs soo-
vitud pealkiri (salvestus) ja vajutage klahvile .

Ekraanile kuvatakse pealkirja toimetamise
menüü.

Erinevaid menüüvalikuid saate valida
klahvide abil ja kinnitada klahvi abil.

Järgnevatel lehekülgedel on toodud nende
menüüvalikute juhised ja seletused.

Menüüst väljumiseks vajutage klahvile .

See funktsioon võimaldab teil siseneda video
toimetamise menüüsse. Lisainformatsiooni saami-
seks lugege lähemalt peatükist Salvestuste toimeta
mine / lõpetamine - Video toimetamine“.

Tähistage pealkirja toimetamise menüüs
klahvide abil (pealkirja toimetamine)
ja vajutage kinnitamiseks klahvile .

Ekraanile kuvatakse video toimetamise
menüü.

DVD salvestaja alustab valitud pealkirja
taasesitamist.

{Play Title}

{Edit Title}

{Rename Title}

{Erase Title}

{Overwrite Title}

{Overwrite Disc}

{Append Title}

- pealkirja taasesitamine

- pealkirja toimetamine

- pealkirja nime muutmine

- Pealkirja kustutamine, ainult
DVD+RW plaadi puhul

- Pealkirja ülekirjutamine, ainult
DVD+RW plaadi puhul

- Plaadi ülekirjutamine, ainult
DVD+RW plaadi puhul

- Pealkirja pikendamine

1.

DISC

2.

3.
OK

4.

{Edit Title}
OK

± ±

“ -

O

Ô

Ô

Ô

Ô

H

H

\[

Q

\ [

\ [

q

Video toimetamine
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SALVESTUSTE TOIMETAMINE DVD PLAADIL

Lõpetatud DVD+R plaadile ei ole võimalik enam lisainformatsiooni salvestada.
Indekspildivaatesse tagasi pöördumiseks vajutage klahvile DISC.

NÕUANDED:



Sobivaks muutmine (ainult DVD RW
plaadi puhul)

Plaadi lukustamine / avamine (ainult
DVD+RW plaadi puhul)

±

Isegi kui DVD RW plaati on toimetatud, võivad
mõnes muus DVD mängijas pealkirjade nimed olla
muutmata ning peidetud kaadrid nähtavad. See
funktsioon võimaldab teil toimetatud DVD RW plaadi
muuta täiesti sobivaks teistes DVD mängijates
taasesitamiseks.

Tähistage plaadi toimetamise menüüs
klahvide abil (sobivaks
muutmine) ja vajutage klahvile .

DVD+RW plaadile salvestatud informatsiooni on
võimalik kaitsta juhusliku kustutamise või muutmise
vastu.

Tähistage plaadi toimetamise menüüs
klahvide abil (plaadi lukustamine) ja
vajutage klahvile .

Antud plaat lukustatakse ainult selle DVD
salvestaja jaoks.

Kui plaat on lukustatud, muutub see
menüüvalik: (plaadi lukustuse
eemaldamine).

Kui te soovite sellele plaadile salvestatud
informatsiooni toimetada või sellele midagi
salvestada, valige menüüst (plaadi
lukustuse eemaldamine).

Et DVD+R plaati oleks võimalik taasesitada muudes
DVD mängijates, tuleb see eelnevalt lõpetada. Muidu
on seda võimalik taasesitada ainult selles DVD
salvestajas.

Tähistage plaadi toimetamise menüüs
klahvide abil (plaadi lõpetamine)
ja vajutage klahvile .

Ekraanile kuvatakse hoiatav teade.

Kinnitamiseks valige menüüs (jah),
seejärel vajutage klahvile .

Plaadi lõpetamiseks kulub paar minutit.
Plaadi lõpetamise ajal ärge avage plaadi-

liugurit ega lülitage seadet välja. Selline teguviis
võib plaadi muuta kasutuskõlbmatuks.

Katkestamiseks valige menüüst (ei) ja
vajutage klahvile .

±

±

H \ [

\ [

\ [

{Make Compatible}
OK

1.
{Lock Disc}

OK

{Unlock Disc}

2.

{Unlock Disc}

1.
{Finalise Disc}

OK

2.
OK

3.
OK

Kasulik nipp:
0 Kui seda funktsiooni {Compatible }ei ole teatud

plaadi puhul võimalik valida, tähendab see seda,
et plaat on juba sobivaks muudetud.

Ô

O

Ô

Ô

O

Kui DVD+R plaat on lõpetatud, ei ole sellele
enam võimalik informatsiooni salvestada ega
seda toimetada. Enne plaadi lõpetamist
veenduge, et kõik vajalikud salvestamised ja
toimetamised oleks sooritatud.

[YES]

[NO]

Salvestiste taasesitamine teiste
DVD mängijatega (DVD R plaat)±
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SALVESTUSTE TOIMETAMINE DVD PLAADIL

Lõpetatud DVD+R plaadile ei ole võimalik enam lisainformatsiooni salvestada.
Indekspildivaatesse tagasi pöördumiseks vajutage klahvile DISC.

NÕUANDED:
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{Source}

{Dest.}

{Rec Mode}

{Mode}

{Date}

{Start}

{End}

{VPS / PDC}

(allikas)

(asukoht)

(salvestusreþiim)

(sagedus)

(kuupäev)

(algusaeg)

(lõpuaeg)

Valige klahvide abil salvestamiseks soovi-
tud telekanal või sisendallikas (DV, EXT1, EXT2
või CAM1) (vastavalt ühendusele).

Valige salvestamise asukoht (DVD plaat või
videokassett).

Valige klahvide abil soovitud salvestus-
kvaliteet. Lugege lähemalt peatükist Salvesta
mine - Salvestusseaded RECORD - Salvestus
seaded vaikimisi“.

Valige klahvide abil soovitud salvestus-
sagedus: (üks kord nädalas), (iga
päev), (iga nädal), (esmasp-
reede), (esmasp-laup) või
(nädalavahetused).

Sisestage salvestuse kuupäev (kp / kuu / aasta).

Sisestage salvestuse algusaeg (tunnid :
minutid).

Sisestage salvestuse lõpuaeg (tunnid : minutid).

Lülitage VPS/PDC funktsioon sisse / välja
(lugege lähemalt eelmiselt leheküljelt).

välise vastuvõtja puhul ei ole valikut
VPS/PDC võimalik valida.

Sisestuse kinnitamiseks valige menüüs
(kinnitamine) ja vajutage klahvile .

Süsteem salvestab programmeeritud salves-
tuse ja liigub tagasi taimerisalvestuste nimekirja.

Taimerisalvestuse tühistamiseks valige menüüs
(tühistamine) ja vajutage klahvile .

Menüüst väljumiseks vajutage klahvile .

Sisestage plaadiliugurisse tühi DVD plaat või
videokassett.

Videokasseti puhul peate määrama koha,
kust soovite salvestamist alustada.

Salvestaja lülitamiseks puhkereþiimile vajutage
klahvile .

Kui seadistatud on taimerisalvestus, lülitub
salvestaja ekraanil sisse ikoon.

Kui salvestaja ei ole lülitatud puhkereþiimi,
kuvatakse 3 minutit enne määratud salvestuse
algust ekraanile hoiatusteade.

Peale salvestamise lõppu lülitub salvestaja
automaatselt välja.

\[

\ [

\ [

“ -
-

{Once} {Daily}
{Weekly} {Mon-Fri}
{Mon-Sat} {Weekend}

Märkus:

5.
OK

OK

6. TIMER

7.

8.
STANDBY-ON

'TIMER'

[OK]

[CANCEL]

O

Ô

O

O

Ô

H

Kasulikud nipid:
0

0

0

Määrake salvestuse alusaeg minut aega
varasemaks, kui saade tegelikult algab. See
tagab, et kogu programm salvestatakse
korralikult, kuna salvestajal on vaja umbes 30
sekundit, et ennast salvestuseks lõplikult ette
valmistada.
Kahe programmeeritud salvestuse vahele peab
jääma vähemalt 5 minutit. Vastasel juhul ei
salvestata hilisema salvestise algust.
VHS videokassetile on võimalik salvestada ainult
PAL/SECAM videosignaali.

TAIMERISALVESTUSED

Enne salvestamist veenduge alati, et salvestataval DVD plaadil või videokassetil oleks piisavalt
mäluruumi. DVD+R plaadi taasesitamiseks mõne muu DVD mängijaga peate selle eelnevalt
lõpetama (lugege lähemalt peatükist “Salvestuste taasesitamine teiste DVD mängijatega“).

NÕUANDED:



Taimerisalvestuse seadistamine väliselt
kaabliplokilt / satelliitvastuvõtjalt.

Kui te olete selle salvestajaga ühendanud EXT2 AUX-
I/O SCART ühenduse kaudu välise kaabliploki /
satelliitvastuvõtja (lugege lähemalt peatükist: Teine
samm: valikulised ühendused“), saate salvestusi
programmeerida järgmiselt:

Valige kaabliplokil / satelliitvastuvõtjal kanal,
millelt soovite salvestada.

Programmeerige salvestus ja sisestage vajalik
informatsioon. Järgige peatükis Salvestamine
taimeri abil (käsitsi)“ punktides kirjeldatud
tegevusi.

(allikas) sisestuses valige
sisendallikaks .

Ärge lülitage kaabliplokki / satelliitvastuvõtjat
välja.

Lülitage televiisor õigele kanalile (näiteks: 'EXT',
'0', 'AV').

Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile .

Ekraanile kuvatakse salvestiste nimistu.

Kasutage klahve ja valige taimerisalvestus,
mida soovite muuta / kustutada.

vajutage
kaugjuhtimispuldil klahvile .

ja
taimerimenüüsse sisenemiseks vajutage kaug-
juhtimispuldil klahvile .

Valige vastav sisestus ja tehke soovitud
muudatused.

Kui olete lõpetanud, valige menüüs
(kinnitamine) ja vajutage muudatuste salves-
tamiseks klahvile .

Menüüst väljumiseks vajutage klahvile .

“

“

1.

2.

1-8

Märkus: {Source}
{EXT2}

3.

1.

2. TIMER

3.

4. Taimerisalvestuse kustutamiseks
CLEAR

5. Taimerisalvestuse seadete muutmiseks

OK

6.

7.

OK

8. TIMER

O

\[

[OK]

Taimerisalvestuse muutmine /
kustutamine
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TAIMERISALVESTUSED

Enne salvestamist veenduge alati, et salvestataval DVD plaadil või videokassetil oleks piisavalt
mäluruumi. DVD+R plaadi taasesitamiseks mõne muu DVD mängijaga peate selle eelnevalt
lõpetama (lugege lähemalt peatükist “Salvestuste taasesitamine teiste DVD mängijatega“).

NÕUANDED:

Plaadi nimetuse muutmine Plaadi kustutamine (ainult DVD+RW
plaadi puhul)

Uue pealkirja salvestamine

Plaadi üle kirjutamine (ainult DVD+RW
plaadi puhul)

Salvestaja nimetab salvestatud plaadid automaatselt.
Plaadi nimetust on võimalik muuta.

Tähistage plaadi toimetamise menüüs
klahvide abil (plaadi nimetuse
muutmine) ja vajutage klahvile .

Ekraanile kuvatakse klaviatuur.

Tähistage klahvide abil klaviatuuril
tähemärk ja vajutage selle valimiseks klahvile .

Sisestada on võimalik kuni 20 tähemärki.

Toimetamisel on teil võimalik kasutada
järgnevaid klahve:

kursorist vasakule jääva tähemärgi
kustutamine.

kursorist paremale jääva
tähemärgi kustutamine

tühiku sisestamine kahe tähemärgi
vahele

suurte ja väikeste tähtede vahel
valimine

kogu sisestatud teksti kustutamine

Oma sisestuse kinnitamiseks valige ja
vajutage klahvile .

Plaadi nimetus uuendatakse.

Väljumiseks valige klaviatuurilt (välju-
mine) ja vajutage klahvile .

See funktsioon kustutab kogu DVD+RW plaadile
salvestatud informatsiooni. Kui plaat on kustutatud,
siis saab sellele salvestada uut informatsiooni.

Tähistage plaadi toimetamise menüüs
klahvide abil (plaadi kustutamine) ja
vajutage klahvile .

Ekraanile kuvatakse hoiatav teade.

Edasi liikumiseks valige menüüs (jah) või
katkestamiseks (ei), seejärel vajutage
kinnitamiseks klahvile .

See funktsioon võimaldab teil salvestamist alustada
DVD+RW plaadil allesjäänud vaba ruumi algusest.

Tähistage plaadi toimetamise menüüs
klahvide abil (uue pealkirja
salvestamine) ja vajutage klahvile .

Valige allikas, millelt soovite salvestada, ja
vajutage salvestamise alustamiseks klahvile

.

See funktsioon võimaldab teil salvestamist alustada
DVD+RW plaadi algusest, vaatamata sellele, kui palju
informatsiooni sellele salvestatud on.

Tähistage plaadi toimetamise menüüs
klahvide abil (plaadi üle
kirjutamine) ja vajutage klahvile .

Valige allikas, millelt soovite salvestada, ja
vajutage salvestamise alustamiseks klahvile

.

1.
{Rename disc}

OK

2.
OK

[BkSp]

[Delete]

[Space]

[Caps]

[Clear]

3.
OK

OK

1.
{Erase Disc}

OK

2.

OK

1.
{Record New Title}

OK

2.
REC

1.
{Overwrite disc}

OK

2.
REC

\ [

q Q \ [

\ [

\ [

H

\ [

Ô

Ô

Ô

Ô

H

H

:

:

:

:

:

[OK]

[EXIT]

[YES]
[NO]

Kasulikud nipid:
0 Kui DVD±RW plaat ei sobitu selle salvestajaga, ei

ole teil võimalik pääseda plaadi toimetamise
menüüsse. Plaadile salvestatud informatsiooni
kustutamiseks lülitage salvestaja raadioreþiimi ja
vajutage klahvile REC. Plaadile salvestatud
informatsiooni kustutamiseks toimige ekraanile
kuvatavate juhiste kohaselt.

H
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SALVESTUSTE TOIMETAMINE DVD PLAADIL

Lõpetatud DVD+R plaadile ei ole võimalik enam lisainformatsiooni salvestada.
Indekspildivaatesse tagasi pöördumiseks vajutage klahvile DISC.

NÕUANDED:
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SALVESTUSTE TOIMETAMINE DVD PLAADIL

Lõpetatud DVD+R plaadile ei ole võimalik enam lisainformatsiooni salvestada.
Indekspildivaatesse tagasi pöördumiseks vajutage klahvile DISC.

NÕUANDED:

Salvestuste toimetamine DVD
plaadil

Plaadi toimetamise menüüsse
sisenemine

See salvestaja pakub mitmeid erinevaid plaadi-
toimetusfunktsioone mitmetele erinevatele plaadifor
maatidele. Plaadi toimetamismenüüs on võimalik
muuta salvestatud DVD+R/+RW plaadi sisu ja sea
distusi. Toimetatud plaadi sisu ei pruugi olla võimalik
taasesitada muudes DVD mängijates.

Menüüs kuvatud funktsioonid võivad erineda
vastavalt plaaditüübile ning võimalustele.

Taasesitamise alustamine plaadi algusest.

Plaadi nime muutmine.

Kogu plaadi sisu kustutamine.

Alustab salvestamist viimasest tühjast pealkirjast.

Alustab salvestamist plaadi algusest, kogu plaadile
salvestatud info salvestatakse üle.

Muudab plaadile salvestatud info sobivaks nii, et seda
plaati on võimalik taasesitada ka teistes DVD
mängijates.

Plaadi lukustamine ja avamine, et vältida info-
rmatsiooni kogemata kustutamist või muutmist.

Lõpetab plaadi nii, et seda oleks võimalik taasesitada
teistes DVD mängijates. Seejärel ei ole sellele plaadile
enam midagi võimalik lisada ega seda plaati
toimetada. Lõpetamist ei ole võimalik uuesti
tühistada.

Sisestage DVD salvestajasse eelsalvestatud
plaat.

Televiisoriekraanile kuvatakse indekspildi-
vaade.

Valige plaadilt esimene pealkiri ja vajutage
kaugjuhtimispuldil klahvile .

Televiisoriekraanile kuvatakse plaaditoime
tamise menüü.

Plaadi toimetamise valikutesse sisenemiseks
vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile .

Toimetamise võimalused erinevad DVD+R ja
DVD+RW plaatide puhul.

Erinevaid menüüvalikuid saate valida
klahvide abil ja kinnitada klahvi abil.

Järgnevatel lehekülgedel on toodud nende
menüüvalikute juhised ja seletused.

Plaadi toimetamise menüüst väljumiseks
vajutage üks kord klahvile . Plaadi indeks
pildivaatesse tagasi liikumiseks vajutage klahvile

.

-

-

-

-

{Play}

{Rename Disc}

{Erase Disc}

{Record New Title} -

{Overwrite Disc}

{Make Compatible}

{Lock/Unlock Disc}

{Finalise Disc}

- taasesitamine

- plaadi nime muutmine

- Plaadi kustutamine, ainult
DVD+RW plaadi puhul

uue pealkirja salvestamine

- Plaadi ülekirjutamine, ainult
DVD+RW plaadi puhul

- Plaadi sobivaks muutmine,
ainult DVD+RW plaadi puhul

- Plaadi lukustamine /
avamine, ainult DVD+RW plaadi puhul

- Plaadi lõpetamine, ainult
DVD+R plaadi puhul

1.

2.

3.

4.
OK

5.

O

O

Ô

Ô

\

Q

\ [

q

[
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Kopeerimine videokassetilt DVD
plaadile

Kopeerimine DVD plaadilt
videokassetile

See funktsioon võimaldab teil kopeerida video-
materjali VHS videokassetilt DVD plaadile.

Sisestage plaadiliugurisse tühi DVD plaat

Sisestage videomakki salvestusega video-
kassett.

Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile .

Videokasseti taasesitamise alustamiseks vajuta
ge klahvile . Otsige kassetil üles koht, kust
soovite salvestamist alustada ja vajutage
taasesituse katkestamiseks uuesti klahvile .

Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile
.

Ekraanile kuvatakse kopeerimismenüü.

Kitu atveju kopijavimas baigsis tada, kai
baigsis kasetë.

Kui kopeeritav plaat on kopeerimise vastu kaitstud, ei
ole antud plaati võimalik kopeerida. Macrovision
kodeeringuga plaate ei ole lubatud kopeerida.

Sisestage videomakki tühi videokassett.

Sisestage plaadiliugurisse salvestusega DVD
plaat.

Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile .

Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile
.

Ekraanile kuvatakse kopeerimismenüü.

Kopeerimise alustamiseks valige menüüs
(kinnitus) ja vajutage klahvile .

Kopeerimise lõpetamiseks vajutage klahvile
.

Kopeerimine tuleb lõpetada käsitsi. Vastasel
juhul kopeeritakse DVD plaadil olevat filmi üha
uuesti.

1.

2.

3. VCR

4.

5. DIRECT
DUBBING

6.

1.

2.

3. DVD

4.

5. DIRECT
DUBBING

6.

7.
OK

8.
STOP

-

Salvestusreþiimi muutmiseks vajutage klahvile
ja tähistage menüüs (salves-

tusreþiim) ning vajutage klahvile . Valige
soovitud salvestusreþiim ja vajutage klahvile .

Kopeerimise alustamiseks valige menüüs
(kinnitus) ja vajutage klahvile .

Kopeerimise lõpetamiseks vajutage klahvile

.

Videokasseti taasesitamise alustamiseks vajuta-
ge klahvile . Otsige kassetil üles koht, kust
soovite salvestamist alustada ja vajutage
taasesituse katkestamiseks uuesti klahvile .

Salvestusreþiimi muutmiseks vajutage klahvile
ja tähistage menüüs (salves-

tusreþiim) ning vajutage klahvile . Valige
soovitud salvestusreþiim ja vajutage klahvile .

]

]

\

Q

P

]

]

\

Q

Ô

Ô

Ô

Ô{Rec Mode}

OK

7. [OK]
OK

8.

STOP

{Rec Mode}

OK

[OK]

P

KOHENE KOPEERIMINE (PLAAT VIDEOKASSETT)D

Enne salvestamist veenduge alati, et salvestataval DVD plaadil või videokassetil oleks
piisavalt mäluruumi.

NÕUANDED:
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TAASESITAMINE DVD PLAADILT VÕI USB MÄLUSEADMELT

Taasesitamiseks sobivad plaadid
Sellel DVD salvestajal sobivad taasesitamiseks ja
salvestuseks järgnevad plaadid:

(DVD Rewritable);
sellele saab salvestada üha
uuesti ja uuesti.

(DVD Recordable);
sellele saab salvestada ainult
üks kord

(DVD+R Double Layer);
sellele saab salvestada ainult üks kord

DVD±RW

DVD±R

DVD+ R DL

DVD Video plaadid

CD-RW

CD-R plaadid

Audio CD plaadid

MP3 / WMA -plaadid

Video CD plaadid

Super Video CD plaadid

DivX plaadid

TÄHTIS!

(Digital Versatile
Disc)

(CD-Rewritable) Audio/ MP3/
WMA / JPEG informatsiooniga

(CD-Recordable) Audio/
MP3/ WMA / JPEG informatsiooniga

(Compact Disc
Digital Audio)

(formaadid 1.0, 1.1, 2.0)

(DivX 3.11, 4.x, 5.x, 6)

0

0

0

Kui televiisoriekraanile kuvatakse keelav
sümbol (Error) peale mõne klahvi vajutamist,
tähendab see, et antud funktsioon ei ole antud
hetkel taasesitatava plaadi puhul võimalik.

DVD mängijad ja DVD plaadid on tehtud
erinevate piirkondade jaoks. Enne taas-
esitamist veenduge, et teie DVD mängija ja
DVD plaat oleksid mõeldud samas piirkonnas
kasutamiseks.

Ärge kunagi vajutage plaadiliugurile ning ärge
asetage sellele muid esemeid peale plaatide.
See võib põhjustada rikkeid seadme töös.

Salvestamine ja taasesitamine

Taasesitamine

Osasid plaate ei ole selle salvestajaga võimalik taasesitada tänu nende konfiguratsioonile
ning omadustele või plaadi salvestamiseks kasutatud tarkvara tõttu.

NÕUANDED:

VIDEOKASSETI TAASESITAMINE

Videokasseti taasesitamise
alustamine
See videomakk kasutab VHS süsteemi.

Salvestaja sisse lülitamiseks vajutage klahvile
.

Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile .
Süttib videomaki märgutuli.

Asetage kassetipessa salvestusega videokassett,
aknapoolega üles ja sildiga külg eespool.

Taasesitamine algab automaatselt.
Vastasel juhul vajutage taasesitamise alustami-
seks klahvile .

Vajutage klahvile .

Taasesitamise jätkamiseks vajutage klahvile
.

Vajutage klahvile (REW) või (FFW).

Taasesitamise jätkamiseks vajutage klahvile
.

Eelmise / järgmise indeksmarkeeringu otsimi-
seks kassetil vajutage klahvile /

.

Vajutage taasesitamise ajal kaugjuhtimispuldil
klahvile .

Ekraanile kuvatakse videomaki menüü (VCR
Control). Siin saate valida võimalikke taas-
esitusseadeid.

Taasesitamise lõpetamiseks vajutage klahvile
.

VHS videokasseti eemaldamiseks videomakist
vajutage klahvile .

Kassetiloenduri nullimiseks “0:00:00” vajutage
kaugjuhtimispuldil klahvile .

Kassetiloenduri nullitakse “0:00:00”

automaatselt, kui te sisestate videomakki VHS
videokasseti.

See salvestaja suudab automaatselt häälestada nii, et
halva kvaliteediga VHS videokasseti heli- ja
pildikvaliteet oleksid võimalikult head. Vajaduse
korral saate ekraanipildi kvaliteeti häälestada ka
käsitsi.

Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile , kuni
saavutatakse parem pildi- /helikvaliteet.

Kinnitamiseks vajutage klahvile .
Häälestusseaded nullitakse, kui te eemaldate

videokasseti videomakist.

1.
STANDBY-ON

2. VCR

3.

4.

PREV NEXT

OPTIONS

5.
STOP

6.
EJECT

CLEAR

1. P +-

2. STOP

Ô

O

O

Ô

Ô

]

]

P

p

Taasesitamise katkestamiseks

Kiireks otsinguks edasi- / tagasisuunas

Teatud lõigu otsimiseks

Videomaki funktsioonid

H

H

H

H

H

H

H

]

O R

]

P

(indeks-
funktsiooni abil)

Kasulikud nipid:
0

0

0

Tuner-reþiimi tagasi pöördumiseks videokasseti
taasesitamise ajal vajutage klahvile SOURCE.
DVD plaadi taasesituse vaatamiseks vajutage
DVD reþiimi sisenemiseks klahvile DVD enne, kui
alustate DVD plaadi taasesitamist. Kui te vajutate
videokasseti taasesitamiseks uuesti klahvile
VCR, jätkub taasesitamine kohast, kust te selle
eelnevalt katkestasite.
S-VHS süsteemis salvestatud videokassettide
taasesitamisel kuvatud ekraanipilt võib olla
häiretega.

a

b

Kassetiloenduri nullimine

Käsitsi häälestamine

O

O

O

O

O

O

O

O
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Mõned siinkirjeldatud funktsioonid ei pruugi teatud plaatide puhul toimida.NÕUANDED:



Subtiitrite keele muutmine Kaameranurkade muutmine

Ajaotsing

See funktsioon toimib ainult DVD plaatide puhul,
millele on salvestatud subtiitrid erinevates keeltes.
Subtiitreid saate vahetada DVD plaadi taasesitamise
ajal.

Erinevate subtiitrite valimiseks vajutage plaadi
taasesitamise ajal korduvalt klahvile .

Valige klahvide abil (subtiitrid) ja
vajutage selle funktsioonide valimiseks klahvile

.

Valige klahvide abil soovitud subtiitrite keel
ja vajutage kinnitamiseks klahvile .

Plaadile salvestatuna võivad keeled olla
nummerdatud või lühendatud. Näiteks “En”

inglise keele puhul.
Kui valitud subtiitrite keel ei ole plaadil

saadaval, kasutatakse taasesitamisel plaadi
originaalkeelt.

See funktsioon toimib ainult DVD plaatide puhul,
millele on salvestatud salvestised erinevate
kaameranurkade alt. Selle funktsiooni abil saate
taasesitust vaadata erinevate kaameranurkade alt.

Valige klahvide abil (kaameranurk)
ja vajutage selle funktsioonide valimiseks
klahvile .

Ekraanile kuvatakse nimekiri võimalikest
kaameranurkadest.

Valige klahvide abil soovitud kaameranurk
ja vajutage kinnitamiseks klahvile .

See funktsioon võimaldab teil koheselt liikuda teatud
kohta plaadil.

Valige klahvide abil (otsing) ja
vajutage aja sisestamiseks klahvile (tunnid :
minutid : sekundid).

Soovitud ajahetke sisestamiseks kasutage
ja vajutage klahvile .

Taasesitamine jätkub valitud kohast.

H

SUBTITLE

1.

2. {Subtitle}

3.
OK

1.

2. {Angle}

3.
OK

1.

2. {Search}

3.
numbriklahve 0-9 OK

Või

Kasulik nipp:

Vajutage plaadi taasesitamise ajal kaugjuhtimis-
puldil klahvile .

Ekraanile kuvatakse tööriistamenüü.

Vajutage plaadi taasesitamise ajal kaugjuhtimis-
puldil klahvile .

Ekraanile kuvatakse tööriistamenüü.

Vajutage plaadi taasesitamise ajal kaugjuhtimis-
puldil klahvile .

Ekraanile kuvatakse tööriistamenüü.

OPTIONS

OPTIONS

OPTIONS

Ô

Ô

Ô

\[

Q

\[

\[

Q

\[

\ [

Q

Ô

Ô

Ô

Ô

0 Osadel DVD plaatidel on subtiitrite keelt võimalik
muuta ainult DVD plaadi menüüs Plaadi-
menüüsse sisenemiseks vajutage kaugjuhtimis-
puldil klahvile DISC.

40

LISAFUNKTSIOONID TAASESITAMISEL

Mõned siinkirjeldatud funktsioonid ei pruugi teatud plaatide puhul toimida. Lugege alati
plaadiga kaasasolevaid juhiseid.
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TAASESITAMINE DVD PLAADILT VÕI USB MÄLUSEADMELT

Plaadi taasesitamine
1.

STANDBY-ON

DVD

3.

STOP

4.

5.

6.

1.

numbriklahvide 0-9

OK

DISC

2. STOP

1.

2.
STOP

DVD salvestaja sisse lülitamiseks vajutage
klahvile .

2. Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile .

Vajutage seadme esipaneel i l k lahvi le

Plaadiliugur avaneb.

Plaadiliuguri avamiseks ja sulgemiseks on teil
võimalik vajutada ja hoida all klahvi .

Asetage plaadiliugurisse ettevaatlikult plaat,
kirjaga ülespoole. Seejärel vajutage klahvile

.
Kahepoolsete plaatide korral asetage plaat

nii, nagu on plaadil kirjas.

Lülitage televiisor õigele kanalile (näiteks: 'EXT',
'0', 'AV').

Taasesitamine algab automaatselt.

Vastasel juhul vajutage taasesitamise alus-
tamiseks klahvile .

Kui televiisoriekraanile kuvatakse PIN koodi
sisestamise aken, tähendab see, et sisestatud
plaadi puhul on aktiveeritud lapsevanema-
kontroll. Te peate sisestama oma neljakohalise
PIN koodi (lugege lähemalt peatükist DVD
seadistusmenüü valikud - DVD plaadi seaded“).

Lisafunktsioonide kohta taasesitamisel lugege
lähemalt peatükist Lisafunktsioonid taas
esitamisel“.

DVD plaadile on harilikult salvestatud plaadimenüü.
Selles menüüs saate te teha soovitud valikuid (näiteks
määrata subtiitrite või heli keelt).

Sisestage DVD plaat.

Kui televiisoriekraanile kuvatakse plaadimenüü,
sisestage abil oma valik või
valige klahvide abil soovitud taasesitus-
funktsioon ja vajutage taasesitamise alustami
seks klahvile .

Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile .

Vajutage taasesitamise ajal korduvalt kaugjuh-
timispuldil klahvile

Taasesituse lõpetamiseks vajutage klahvile
.

Sisestage heliplaat.
Taasesitamine algab peale automaatselt.
Seadme ekraanile kuvatakse pala järje-

korranumber ja pala algusest möödunud aeg.

Taasesituse lõpetamiseks vajutage klahvile
.

Ô Süttib DVD märgutuli.

.

“

“ -

Tuner-reþiimi tagasi pöördumiseks DVD plaadi
taasesitamise ajal vajutage klahvile SOURCE.
Videomakilt taasesituse vaatamiseks vajutage
videomakireþiimi sisenemiseks klahvile VCR
enne, kui alustate videokasseti taasesitamist.

-

/ .

OPEN/CLOSE

OPEN/CLOSE

p

P

p

]

\ [

a b

P

Ô

Ô

Ô

O

H

H

H

H

H

H

H

Kasulikud nipid:
0

0

Plaadimenüüsse sisenemiseks

Eelmise või järgmise peatüki valimine

P

DVD videoplaadi taasesitamine

Heliplaadi taasesitamine

Osasid plaate ei ole selle salvestajaga võimalik taasesitada tänu nende konfiguratsioonile
ning omadustele või plaadi salvestamiseks kasutatud tarkvara tõttu.

NÕUANDED:
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(Super) Video CD plaadi taasesitamine

DVD plaadi taasesitamine

DivX plaadi taasesitamine®

(Super) Video CD plaatidel võib olla 'PBC'
(taasesituse kontrolli) funktsioon. See võimaldab teil
video CD plaate taasesitada interaktiivselt, vastavalt
ekraanile kuvatavale menüüle.

Sisestage (Super) Video CD plaat.

Sisestage abil oma valik või
valige soovitud taasesitusfunktsioon.

Eelmisesse menüüsse tagasi pöördumiseks
vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile .

PBC funktsiooni sisse / välja lülitamiseks ja
plaadimenüüsse sisenemiseks vajutage
taasesitamise ajal kaugjuhtimispuldil klahvile

.

Seejärel valige klahvide abil (PBC
funktsioon sees) või (PBC funktsioon
väljas).

Taasesituse lõpetamiseks vajutage klahvile
.

Sisestage plaadiliugurisse DVD plaat.
Ekraanile kuvatakse indekspildivaade.

Valige klahvide abil soovitud pealkiri ja
vajutage taasesitamise alustamiseks klahvile

.

Taasesituse lõpetamiseks vajutage klahvile
.

Selle DVD süsteemi abil on võimalik taasesitada DivX
filmi, mille olete oma arvutist CD-R/RW või DVD
plaadile salvestanud.

Sisestage DivX plaat.
Ekraanile kuvatakse plaadi sisukorra menüü.

Kui DivX filmil on olemas subtiitrid, peate esmalt
failimenüüst valima subtiitrite faili. Valige
klahvide abil soovitud fail ja vajutage
kinnitamiseks klahvile

Taasesitamise alustamiseks vajutage klahvile
.

Taasesitamise ajal on teil võimalik ekraanile
kuvada plaadi sisukorra menüü klahvi
abil. Vajutage veelkord klahvile , et
valida slaidiesituse seadete vahel.

Valige klahvide abil
(tähemärgid) ja vajutage selle valikutesse sise-
nemiseks klahvile . Valige soovitud subtiitrid ja
vajutage kinnitamiseks klahvile .

1.

2. numbriklahvide 0-9

BACK

OPTIONS

{PBC On}
{PBC Off}

3.
STOP

1.

2.

3.
STOP

1.

OK.

2.

OPTIONS
OPTIONS

{Character}

OK

Kui PBC funktsioon on sisse lülitatud,
kuvatakse televiisoriekraanile
sisukorramenüü.

Subtiitrifailile teiste tähemärkide valimine
H

H

H

H

H

H

O

\[

\ [

]

\ [

\ [

Q

P

P

]

Ô

Ô

Kasulik nipp:

Kasulikud nipid:

0

0

0Kui ekraanile kuvatakse teade 'BLANK', tähendab
see, et sisestatud plaadile ei ole midagi
salvestatud.

Võimalik on kasutada subtiitrifaile, mille
faililaiendiks on .srt, .smi, .sub, .sami).
DivX® plaadi taasesitamise ajal võib mõnikord
tekkida piksellatsioon. See on tavaline nähtus,
kuna digitaalsed andmed ei ole internetist
allalaadides sageli ühtlase kvaliteediga.

Osasid plaate ei ole selle salvestajaga võimalik taasesitada tänu nende konfiguratsioonile
ning omadustele või plaadi salvestamiseks kasutatud tarkvara tõttu.
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Playlisti loomine

Heli keele muutmine

Plaadi lugusid on võimalik programmeerida
taasesitamiseks sobivas järjekorras.

Vajutage plaadi taasesitamise ajal kaugjuhtimis-
puldil klahvile .

Valige (reþiim) > (program-
meerimine).

Ekraanile kuvatakse programmeerimis-
menüü.

Kui plaadile on salvestatus pealkirjad / kaustad /
albumid, vajutage palade / failide / peatükkide
vaatamiseks klahvile .

Programmeerimiseks soovitud pala / faili /
peatüki valimiseks valige see klahvide abil
ja vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile .

Valitud palad / failid / peatükid kuvatakse
ekraani paremas servas aknas.

Liikuge ekraani paremale poolele, valige soovitud
pala / fail / peatükk ja vajutage kaugjuhtimispuldil
klahvile .

Playlisti taasesitamiseks liikuge ekraani pare-
male poolele ja vajutage klahvile .

Taasesitamine algab peale valitud palast /

failist / peatükist ning jätkub programmeeritud
playlisti järjekorras.

Programmeeringu taasesitamise lõpetamiseks
vajutage klahvile .

See funktsioon toimib ainult DVD plaatide puhul,
millele on salvestatud taustamuusika erinevates
keeltes, ning VCD plaatide puhul, millel on olemas
mitu erinevat helikanalit.

Erinevate helikanalite valimiseks vajutage plaadi
taasesitamise ajal korduvalt klahvile .
Või

Vajutage plaadi taasesitamise ajal kaugjuhtimis-
puldil klahvile .

Valige klahvide abil (heli) ja
vajutage selle funktsioonide valimiseks klahvile

.

Valige klahvide abil soovitud heli keel ja
vajutage kinnitamiseks klahvile .

Plaadile salvestatuna võivad keeled olla
nummerdatud või lühendatud. Näiteks “En”

inglise keele puhul.
Kui valitud keel ei ole plaadil saadaval,

kasutatakse taasesitamisel plaadi originaalkeelt.

1.
OPTIONS

2. {Mode} {Program}

3.

OK

4.

SELECT

{Playlist}

5.

CLEAR

6.
OK

7.
STOP

AUDIO

1.

2. {Audio}

3.
OK

Ô

Ô

Ekraanile kuvatakse tööriistamenüü.

Ekraanile kuvatakse tööriistamenüü.

O

O

Ô

Ô

Ô

\[

P

\ [

Q

\ [

Programmeeritud faili eemaldamine
playlistist

H

OPTIONS

Kasulik nipp:
0 Osadel DVD plaatidel on taustamuusika keelt

võimalik muuta ainult DVD plaadi menüüs
Plaadimenüüsse sisenemiseks vajutage
kaugjuhtimispuldil klahvile DISC MENU.

LISAFUNKTSIOONID TAASESITAMISEL

Mõned siinkirjeldatud funktsioonid ei pruugi teatud plaatide puhul toimida. Lugege alati
plaadiga kaasasolevaid juhiseid.
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TOOLS tööriistamenüü  kasutamine

Tegelikult kuvatud menüüvalikud sõltuvad
plaaditüübist.

{Repeat A-B }

{Repeat Chapter}

{Repeat Track/Title}

{Repeat Directory}

{Repeat Disc}

{Shuffle}

{Normal}

1.
OPTIONS

2.

INFO

3.
OPTIONS

1.
OPTIONS

2. {Mode}
OK

3.

OK

4.
STOP

{Normal}
OK

Vajutage plaadi taasesitamise ajal kaugjuhtimis-
puldil klahvile .

Ekraanile kuvatakse tööriistamenüü.

Erinevaid menüüvalikuid saate valida
klahvide abil.

Järgnevatel lehekülgedel on toodud nende
menüüvalikute juhised ja seletused.

Kui menüüvalik on märgistatud halliga,
tähendab see, et antud funktsioon ei ole saadaval
või seda ei ole parajasti võimalik muuta.

DVD plaadi menüü ekraanile kuvamiseks ja
eemaldamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil
klahvile .

Menüüst väljumiseks vajutage klahvile
.

Taasesitamise ajal on teil võimalik valida erinevate
kordus- ja segaminiesitusreþiimide vahel.

Vajutage plaadi taasesitamise ajal kaugjuhtimis-
puldil klahvile .

Ekraanile kuvatakse menüü valikutega.

Valige klahvide abil (reþiim) ja
vajutage klahvile .

Valige klahvide abil soovitud kordusreþiim.

Valitud lõigu kordamine pealkirja / peatüki / pala
piires. Lõigu algus- ja lõpp-punkti saate
märgistada klahvi abil.

Valitud peatüki kordamine (ainult (DVD,
DVD±R/±RW plaatide puhul).

Valitud pealkirja / pala kordamine.

Valitud kausta kordamine (ainult MP3, JPEG
pildiplaadi puhul).

Kogu plaadi kordamine.

Kõigi plaadile salvestatud palade taasesitamine
suvalises järjekorras (MP3/DivX/WMA ja audio
CD plaadid).

Kõikide taasesitusreþiimide tühistamine ja
hariliku taasesitamise taastamine.

Kordus- ja segaminiesitusreþiimide tühistami-
seks vajutage klahvile või valige
menüüst (harilik) ja vajutage klahvile

.

Ô

Ô

Ô

Ô

\ [

\ [

\[

P

H

- A-B lõigu kordamine (DVD ja
VCD plaadid)

- peatüki kordamine

- pealkirja / pala
kordamine

- kausta kordamine

- plaadi kordamine

- segaminiesitus

- harilik taasesitamine

Kordus- ja segaminiesitusre iimide
valimine

LISAFUNKTSIOONID TAASESITAMISEL

Mõned siinkirjeldatud funktsioonid ei pruugi teatud plaatide puhul toimida. Lugege alati
plaadiga kaasasolevaid juhiseid.
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MP3 / WMA plaadi taasesitamine

Pildiinformatsiooni (või muusikalist
slaidiesitust) sisaldava plaadi
taasesitamine

MP3 (MPEG1 Audio Layer-3) failid on kokkupakitud
muusikafailid. MP3 formaat võimaldab teil ühele CD
plaadile salvestada umbes 10 korda rohkem andmeid
(muusikat, pilte) kui harilik CD formaat.

Sisestage MP3 / WMA plaat.

Ekraanile kuvatakse plaadi sisukorra menüü.

Kui plaadile on salvestatud suur hulk
pilte / muusikafaile, võib plaadi informatsiooni
lugemine võtta suhteliselt kaua aega.

Menüüs liikumiseks kasutage klahve ning
kausta / albumisse sisenemiseks vajutage
klahvile .

Taasesitamiseks sobiva faili / pala valimiseks
kasutage klahve .

Eelmisesse menüüsse tagasi liikumiseks
vajutage klahvile .

Playlisti loomiseks tähistage soovitud pala / fail ja
vajutage klahvile .

Valitud failid / palad kuvatakse ekraani
paremas servas.

Pala / faili eemaldamiseks playlistist vajutage
klahvile .

Eelmise / järgmise pala valimiseks taasesitamise

ajal vajutage klahvidele /

Taasesituse lõpetamiseks vajutage klahvile
.

1.

Märkus:

2.

OK

3.

BACK

4.
SELECT

CLEAR

6.

7.
STOP

Ô

Ô

O

\ [

\[

\ [

qQ

Playlisti taasesitamiseks liikuge ekraani pare-
male poolele ja vajutage klahvile .

.

JPEG pilte valitud filmirullis on võimalik näidata
automaatselt üksteise järel.

Sisestage JPEG pildiplaat (CD, CD-R/RW, DVD
plaat).

Ekraanile kuvatakse plaadi sisukorra menüü.

Menüüs liikumiseks kasutage klahve ning
kausta / albumisse sisenemiseks vajutage
klahvile .

Playlisti loomiseks tähistage soovitud pala / fail ja
vajutage klahvile .

Valitud failid / palad kuvatakse ekraani
paremas servas.

Valitud faili / pala eemaldamiseks playlistist
vajutage klahvile .

Taasesitamiseks on võimalik materjali valida nii
plaadilt kui ka playlistist. Sobivat ekraanipoolt
saate valida klahvide abil.
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Kasulik nipp:
0 Selle salvestaja abil ei ole võimalik taasesitada

MP3PRO heliformaati.
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Osasid plaate ei ole selle salvestajaga võimalik taasesitada tänu nende konfiguratsioonile ning
omadustele või plaadi salvestamiseks kasutatud tarkvara tõttu.

NÕUANDED:

TAASESITAMINE DVD PLAADILT VÕI USB MÄLUSEADMELT



Kui plaadile on salvestatud nii MP3
muusikafailid kui ka JPEG pildifailid, saate
taasesitada korraga nii pilte kui ka
muusikat.

Taasesitamiseks sobivad JPEG plaadid

H Valige soovitud MP3 fail ja vajutage taas-
esitamise alustamiseks klahvile . Seejärel
valige menüüst pildifail ja vajutage selle
näitamiseks klahvile .

Taasesitamise ajal on teil võimalik vajutada
klahvile , et ligi pääseda erinevatele
slaidiesituse seadetele.

Taasesituse lõpetamiseks vajutage klahvile
.

Selle seadme USB pesa kaudu on võimalik
taasesitada JPEG/MP3/WMA ja DivX faile.

Ühendage seadme USB pessa USB mäluseade
või USB mälukaardilugeja.

USB seadmele salvestatud informatsiooni
sirvimiseks vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile

.
Televiisoriekraanile kuvatakse andmete sisu-

k rd.

Menüüs liikumiseks kasutage klahve.
Valige taasesitamiseks soovitud fail ja vajutage
kinnitamiseks klahvile .

Lisainformatsiooni saamiseks lugege lähe-
malt eelmist peatükki MP3/WMA ja DivX failide
taasesitamise kohta.

Taasesitamise lõpetamiseks vajutage klahvile
või eemaldage USB mäluseade / USB

mälukaardilugeja seadme USB pesast.
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Faililaiendiks peab olema: '.JPG,' '.JPE' või
'.JPEG.'

Kuvada on võimalik ainult DCF-standard
standardiga seisvaid pilte või JPEG pilte, näiteks
TIFF faile.

Liikuvaid pilte, Motion JPEG, progressiivseid ja
muid faile, mille formaadiks ei ole JPEG,
taasesitada ei ole võimalik.
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Taasesitamine USB mäluseadmelt /
USB mälukaardilugejalt
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Osasid plaate ei ole selle salvestajaga võimalik taasesitada tänu nende konfiguratsioonile
ning omadustele või plaadi salvestamiseks kasutatud tarkvara tõttu.
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LISAFUNKTSIOONID TAASESITAMISEL

Muu peatüki / pala valimine

Taasesitamise katkestamine

Edasi- / tagasisuunas otsimine
Kui plaadile on salvestatud rohkem kui üks pala,
pealkiri või peatükk, võite te järgmise pala, pealkirja
või peatüki valida toimides järgnevalt:

Taasesitamise ajal:

Vajutage järgmise peatüki / pala valimiseks
kaugjuhtimispuldil klahvile .

Vajutage eelmise peatüki / pala algusesse
liikumiseks kaugjuhtimispuldil klahvile .

Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile ,
et siseneda plaadimenüüsse ja valige
klahvide abil (pealkiri) või
(peatükk). Soovi korral sisestage

abil soovitud pealkirja / peatüki /
pala järjekorranumber.

Taasesitamise katkestamiseks ja ekraanipildi
seismajätmiseks vajutage klahvile

.

Taasesituse jätkamiseks vajutage uuesti klahvile

Plaati on võimalik edasi- ja tagasisuunas kerida 2, 4,
16, 32 korda kiiremini, kui on normaalne
taasesituskiirus.

Otsingufunktsiooni sisse lülitamiseks taasesita-
mise ajal vajutage klahvile (REW) (tagasi
suunas) või (FFW) (edasisuunas) (või
vajutage ja hoidke all vastavaid klahve
peaseadmel).

Ekraanile kuvatakse otsinguriba. Seal
näidatakse otsingukiirust.

Heli vaigistatakse.

Erinevate otsingukiiruste valimiseks vajutage
klahvile (REW) (tagasisuunas) või (FFW)
(edasisuunas).

Hariliku taasesituse jätkamiseks vajutage
klahvile .
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OTo select a specific title or chapter,

Mõned siinkirjeldatud funktsioonid ei pruugi teatud plaatide puhul toimida. Lugege alati
plaadiga kaasasolevaid juhiseid.
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