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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

PALUME TARBIJATEL MÕISTA, ET KÕIKI
TELEVIISOREID EI OLE VÕIMALIK SELLE
TOOTEGA KOOS KASUTADA NING TELEVIISORI
EKRAANIPILT VÕIB OLLA VIGADEGA. KUI
TEGEMIST ON PROGRESSIIVSE
SKANEERIMISE PILDIPROBLEEMIDEGA 525
VÕI 625, SOOVITAME KASUTAJATEL MUUTA
TELEVIISORIÜHENDUST NING KASUTADA
STANDARDSET VÄLJUNDIT. KUI TEIL ON
TEKKINUD KÜSIMUSI TEIE TELEVIISORI
SOBIVUSE SUHTES NENDE 525P VÕI 625P DVD
MÄNGIJATE MUDELITEGA, KONTAKTEERUGE
PALUN MEIE KLIENDITEENINDUSEGA.

INFORMATSIOON LASERI KOHTA
Laseri tüüp .....................Pooljuhtlääts

.................................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)

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.

Mudeli nr:

Seeria nr: _____________________________

DVD RECORDER/ PLAYER

DVDR3600

... TÄHTSAMAD TERMINID

Mp3

MPEG

PBC

PCM

Piirkonnakood

Surround

Pealkiri

Failiformaat heliandmete
kokkupakkimissüsteemiga. '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.
Kokkupakkimissüsteemide kogum  digitaalse heli
ja video jaoks.

Taasesituse kontroll. Video CD/Super VCD
navigeerimise süsteem plaatidele salvestatud
kuvari menüüde abil. Saate kasutada
interaktiivset taasesitust ja otsingut.

Pulsskoodmodulatsioon. Digitaalne
helikodeerimise süsteem.

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) piirkondades).

Ruumhelisüsteem, mis võimaldab kuulaja ümber
luua realistliku kolmedimensioonilise 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. Pealkiri võib sisaldada mitut
peatükki.

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Kõik õigused kaitstud.
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11. TÄHTSAMAD TERMINID

Analoogheli

Külgede suhtarv:

DVD plaadid

Komposiitvideo (CVBS)

Digitaalne heli

Plaadimenüü

DivX:

Dolby Digital

DVD±R

DVD±RW

Lõpetamine

i.LINK/DV/FireWire/IEEE 1394

JPEG

JPEG-EXIF

Heli, mida ei ole numbriteks muudetud.
Analoogheli edastatakse, kui te kasutate AUDIO
LEFT/RIGHT pesasid. Need punase ja valgega
tähistatud pesad edastavad heli kahe kanali
kaudu: vasakpoolne ja parempoolne.

Kuvatava pildi vertikaal- ja horisontaalpikkuste
suhtarv. Tavalistel televiisoritel on horisontaal-
vertikaalsuhtarv 4:3 ja laiekraanidel 16:9.
Kirjakast võimaldab Teil standardsel 4:3 ekraanil
nautida laiemat pilti.

DVD plaadid sisaldavad pealkirju, mis omakorda
sisaldavad sageli peatükke, et muuta nende
leidmine lihtsaks. Filmi DVD plaadil võib üks
pealkiri tähistada tervet filmi. Pealkiri koosneb
peatükkidest, mis on erinevad filmi kaadrid.
Pealkirjadeks ja peatükkideks on võimalik jagada
ka harilikke salvestisi. Pealkirjade alguse ja lõpu
tähistamiseks kasutatakse pealkirjatähiseid.

Üks videosignaal, mida kasutavad peaaegu kõik
videoseadmed.

Heli, mis on konverteeritud numbrilisteks
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 kood, mis põhineb patentidega kaitstud
MPEG-4 failipakkimistehnoloogial, on välja
töötatud DivX®Networks 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 loodud Dolby
Laboratories'de poolt, koosnedes kuni kuuest
helikanalist (eesmine vasak ja parem, surround
vasak ja parem, keskmine ning subwoofer).

Iga kord, kui te DVD±R plaadile salvestate faile,
võtab see teatud ruumi. Faili on võimalik
kustutada, kuid sellele plaadiosale ei ole enam
võimalik midagi salvestada. Kui see plaat saab
täis, ei ole sellele enam võimalik midagi
salvestada.

Iga kord, kui te DVD±RW plaadile faile
salvestate, on seda võimalik kustutada ja selle
asemel uusi faile salvestada. Sama plaati on
võimalik korduvalt kasutada.

Et DVD±R plaati oleks võimalik teistel DVD
mängijatel taasesitada, tuleb see eelnevalt
lõpetada. Pealelõpetamist ei ole plaadile enam
võimalik midagi lisada ega seda toimetada.

Sellel salvestajal on i.LINK (ka nimetatakse DV,
FireWire, või IEEE 1394) pesa. Kui te ühendate
selle pesa kaudu DV-formaadis (DVC-SD)
videokaamera, on teil võimalik selle kaudu
edastada heli ja videot. Samuti on võimalik selle
salvestaja kaudu videokaamerat juhtida. Korraga
on võimalik ühendada ainult ühte videokaamerat.
i.LINK pessa ühendatud seadmete kaudu ei ole
võimalik salvestajat juhtida.

Väga levinud digitaalpildi formaat. Pildiandmete
kokkupakkimissüsteem on loodud Joint
Photographic Expert Group'i poolt, see
garanteerib suure kokkupakkimismäära juures
minimaalse kao pildikvaliteedis. Neil faile tunneb
ära laiendite 'JPG või JPEG' järgi.

JPEG-Exchangeable Image File, failiformaat,
mille arendas välja Fuji Photo Film digitaalsete
fotokaamerate tarbeks. Erinevate tootjate
digikaamerad kasutavad seda failiformaati
kokkupakkimisel, edastamaks kuupäeva,
kellaaega, pisipildi infot ja muid pildiandmeid.
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1. OLULINE INFORMATSIOON

Ohutusinfo ja teated

Hoiatus!

Hoiatus!

Märkus

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

Veenduge, et seadme ventilatsiooniavade
kaudu oleks õhu liikumine vaba.
Võimaldage seadme ümber 5-10 cm
ventilatsiooniruumi.

Ärge asetage seda seadet otsese
päikesepaiste kätte, küttekolde ega lahtise
leegi lähedusse.

Ärge asetage seda seadet teiste
elektriseadmete peale.

Ärge kasutage seda seadet äikesetormide
ajal.

Ärge avage seadme korpust. Hooldustöid
teostab selleks vastavalt koolitatud
personal.

Ärge hoidke seda seadet niisketes
tingimustes, ärge tilgutage seadmele vett
ega asetage selle peale veega täidetud
esemeid.

Selle seadme sees on laser. Kuna lahtine
laser võib põhjustada silmavigastusi,
võivad seadet parandada ainult selleks
kvalifitseerinud inimesed.

Paigaldage seade voolupistiku lähedusse,
nii et teil oleks võimalik pistikupesale
kergesti ligi pääseda.

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

Ärge kunagi kasutage segamini erinevaid
patareisid (uusi ja vanu, süsinikpatareisid
ja leeliselisi patareisid).

Kuna patareid sisaldavad mürgiseid
kemikaale, hoolitsege selle eest, et need
hävitataks keskkonnale ohutul viisil.

Nähtava ja nähtamatu laserkiirguse oht, kui
seade on avatud. Vältige kokkupuudet
kiirega.

Siin kasutusjuhendis mitte kirjeldatud
toimingud või muudatused võivad
põhjustada kiirgust või muud kahjulikku
mõju.

Seadme number ning informatsioon
lubatud voolupinge kohta on toodud
seadme põhja all.

Informatsioon ümbertöötlemise kohta

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 ümbertöötlemise
kohta.

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

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

H

H

Kui salvestus on liiga lühike, võib juhtuda, et DVD mängija ei suuda
seda tuvastada. Jälgige, et salvestused oleks vähemalt vajaliku
pikkusega: {High Quality -HQ}- 5 minutit, {Standard Play - SP}- 10
minutit, {Standard Play Plus - SPP}- 13 minutit, {Long Play - LP}- 15
minutit, {Extended Play - EP}- 20 minutit, {Super Long Play - SLP}- 30
minutit.

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

“

Ekraanile kuvatakse kiri
"UNKNOWN DISC”

H

H

H

H

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.

Salvestamine

DVD salvestaja automaatse
telekanalite otsingu järel
installeeritud telekanal on
hägune või moonutatud

H

H

H

Kontrollige DVD salvestaja ja televiisori vahelist videoühendust.

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

Te saate täpishäälestada telekanali signaali. Lugege peatükki  Seadete
reguleerimine".

"

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

H

H

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.

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

H

H

H

H

H

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

Taimerisalvestuste nimekirjas võidakse kuvada järgmised teated (tulbas
[Status]):

[Overlap] (kattumine): taimerisalbvestus kattus teise salvestusega.

[Failed] (ebaõnnestumine): voolukatkestus ajal, kui pidi toimuma
taimerisalvestus.

[Overdue] (üle aja): kellaaeg seadistati peale taimerisalvestuse
määramist.
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Heli

Heli ei kostu H

H

Kontrollige heliühendusi. Lugege lähemalt peatükist Ühendamine “.

Seadistage digitaalne väljund õigesti vastavalt ühendatud seadmele.
Lugege lähemalt peatükist Seadete reguleerimine - Heli seaded“.

“

“

Taasesitamine

Plaati ei ole võimalik H

H

H

H

H

Veenduge, et plaat asuks plaadilugejas kirjaga ülespoole.

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

Plaadil 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.

“

... PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Heli- või pildiedastus segab
televiisori vastuvõttu

H

H

Kontrollige antenni või kaabeltelevisioonisignaali.

Täpishäälestage telekanalid. Lugege lähemalt peatükist Seadete
reguleerimine“.

“

JPEG pilte ei ole võimalik
kuvada

H

H

Selle seadme abil on võimalik kuvada digikaameratest pärit pilte ainult
sel juhul, kui need on JPEG-EXIF formaadis, mille resolutsioon ei ületa
4096 x 4096 (horisontaal / vertikaal). Internetist allalaaditud või
töödeldud pilte võidakse mõnikord valesti kuvada.

JPEG pilte, mille resolutsioon ületab 13 megapikslit, ei ole võimalik
kuvada.

Ühendatud võimendist
kostub heli häiretega

H

H

Ärge ühendage kaableid salvestajast võimendi  Phono' pessa.

kui te taasesitate DTS CD plaati, ühendage Hi-Fi süsteem või võimendi
selle salvestaja COAXIAL pessa.

'

HDMI ühenduse kaudu ei
kostu ruumheli

H See sõltub teie televiisori helivõimalustest. Sellisel juhul ühendage selle
salvestaja COAXIAL (DIGITAL AUDIO) pesa oma televiisori või AV
võimendiga ning lülitage HDMI ühendus välja (lugege lähemalt
peatükist Seadete reguleerimine“).“

DivX filme pole võimalik
taasesitada

H

H

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

Veenduge, et DivX fail oleks terviklik.

þ

Märkus kopeerimiskaitse kohta

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.

... OLULINE INFORMATSIOON
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OLGE VASTUTUSTUNDLIK!
AUSTAGE AUTORIÕIGUSI!

ESIMESE KLASSI
LASERTOODE



Paziòojums par preèzîmçm
Käesolev toode sisaldab autoriõiguse kaitse
tehnoloogiat, mille metoodikale on USA-s seatud
patendid ja muud tööstusomandi kaitse õigused,
mis on registreeritud Macrovision Corporation'i ja
teiste patendi ja tööstusomandi omanike kasuks..
Autoriõiguse kaitse tehnoloogiat tohib kasutada
üksnes Macrovision Corporation volitusel ja selle
kasutamiseesmärgiks on kodukasutus või muul
viisil piiratud vaadatavusega kasutus, kui
Macrovision Corporation'iga ei ole teisiti kokku
lepitud.

Omavoliline seadistuste muutmine või lahtivõtmine
on keelatud.

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

HDMI (High Definition Multimedia Interface -
kõrglahutusega multimeedialiides) ja HDMI logo
ning High-Definition Multimedia Interface on
kaubamärgid või HDMI registreeritud kaubamärgid,
mis on litsentseeritud LLC poolt.

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

DivX, DivX Ultra Certified ja nendega seotud logod
on äriühingule DivX, Inc. kuuluvad kaubamärgid,
mida kasutatakse litsentsi alusel.

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.

See seade vastab Euroopa Ühenduse
raadiosageduse nõuetele.

See toode vastab järgnevate direktiividele ja
nõuetele: 2006/95/EN + 2004/108/EN.

6

... OLULINE INFORMATSIOON

HOIATUS!

H Elektriðoki oht! Ärge eemaldage seadme korpust!

Mitte ühelgi tingimusel ei tohi te üritada seadet iseseisvalt parandada, kuna see
katkestab garantii.

Vea tekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid enne, kui viite seadme parandusse.
Kui te ei ole võimeline lahendama tekkinud probleemi neid vihjeid järgides,
registreerige oma seade internetis meie koduleheküljel www.philips.com/welcome.
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10. PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Peaseade

Puudub vool H

H

Vajutage DVD mängija esipaneelil asuvat klahvi
mängija sisselülitamiseks.

Kontrollige, et AC voolujuhe oleks korralikult vooluvõrku ühendatud.

STANDBY ONB

Kaugjuhtimispult ei tööta H

H

H

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.

DVD salvestaja ei võta vastu
telesignaali

H

H

Kontrollige antenni- või telekaabli ühendusi.

Seadistage ja salvestage telekanal käsitsi. Lugege lähemalt peatükist
Seadete muutmine“.“

Plaadiliugurit ei ole
võimalik avada

H

H

Väljuge ekraanimenüüst.

Salvestamise või taasesitamise lõpetamiseks vajutage klahvile ,
seejärel vajutage klahvile .

P
p

Pilt

Puudub pilt H

H

H

Kontrollige videoühendust. Lugege lähemalt peatükist Ühendamine“.

Lülitage televiisor sisse ja seadistage õigele Video In kanalile.

Vahetage kanaleid, kuni te näete DVD ekraanipilti. Lugege lähemalt
peatükist Alustamine“.

“

“

Ekraanipilt on must-valge
või häiretega

H

H

H

H

H

H

Plaat ei sobi televiisori värvisüsteemi standardiga (PAL/NTSC).

Plaat on must, puhastage plaati.

Mõnikord võib pildi kuvamisel olla häireid. See ei ole rike seadme töös.

Kui te olete salvestaja ühendanud HDMI televiisoriga:

Kontrollige, kas teie televiisor toetab valitud HDMI videoresolutsiooni.
Vajadusel valige madalam HDMI resolutsioon (Lugege lähemalt
peatükist Seadete reguleerimine“).

Asendage HDMI kaabel parema kaabliga (2. kategooria kaabel).

“



Ekraanile kuvatavad sümbolid ja teated

00:00:00

BUSY

ERR

FULL

HELLO

LOAD

NO DISC

NO COPY

OPEN

REGION

STOP

TIMER

SETUP

Järgmised sümbolid / kirjad võivad ilmuda
salvestaja ekraanipaneelile:

Pealkirja / pala number

Pealkirja / pala kogu-, kulunud ja järelejäänud
aeg

Plaadi kohta käiv lisainformatsioon

Telekanali number või videoallikas

Kellaaeg (seda kuvatakse ootereþiimis)

Teleprogrammi pealkiri

Salvestaja salvestab plaadile.

Tarkvara uuendamine ei toimunud edukalt.

Plaadiliuguri avamist takistatakse.

Plaat on täis. Uute salvestuse jaoks ei ole
salvestusruumi.

Salvestaja lülitati sisse.

Salvestaja loeb plaati.

Plaati ei ole sisestatud. Kui plaat on sisestatud,
siis on võimalik, et plaati ei ole võimalik lugeda.

Salvestamise ajal tuvastati kopeerimise vastu
kaitstud videoallikas. Ei ole võimalik salvestada.

Plaadiliugur avaneb või on avatud.

Sisestatud DVD plaadil on selle salvestaja jaoks
vale regioonikood.

Kui taasesitamine / salvestamine on peatatud.

Taimeriprogrammeering on tehtud või toimub
hetkel.

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H Salvestaja on seadistusreþiimis või taimeri
menüüs.
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Õnnitleme teid Philips toote soetamise puhul ja
tervitame Philipsi kasutajate hulka. Philipsi
kasutajatoest võimalikult palju kasu saamiseks
registreerige oma toode internetis

.

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.

www.philips.com/welcome

ALL
Region 2

Märkus

H Eemaldage seade vooluvõrgust ainult siis,
kui teil ei ole seda pikka aega plaanis
kasutada. See seade vajab voolu
pisitoimingute jaoks: taimerisalvestuste
sooritamine, kellaaja / kuupäeva
sutomaatne uunedamine.

Piirkonnakoodid

7

2. TEIE SEADE
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... TEIE SEADE

Seadme ülevaade 1. (Standby-on)

2. (Open/Close)

3. TIMER

4. SETUP

5. INFO

6.

7. OK

8. OPTIONS

9. (Play/Pause)

(Record)

(Stop)

B

p

qQ

]

H

P

Kaugjuhtimispult
H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

Seadme lülitamine sisse ja puhkere iimi.

Plaadiliuguri avamine / sulgemine.

Taimerimenüüsse sisenemine, sealt
väljumine.

Süsteemi seadistamise menüüsse
sisenemine.

Ekraaniinfo kuvamine / peitmine.

Nooleklahvid vasakule / paremale
liikumiseks.

Kiireks otsinguks edasi- või tagasisuunas
hoidke seda klahvi all.

Nooleklahvid üles / alla liikumiseks.

Valikute menüü kuvamine ekraanile
taasesitamise ajal / peitmine.

Plaadi taasesitamise alustamine.

Plaadi taasesitamise või salvestamise
katkestamine.

Valitud telekanali salvestamise alustamine

Vajutage sellele klahvile salvestusaja
pikendamiseks 30 minutiliste intervallide
võrra.

Plaadi taasesitamise või salvestamise
lõpetamine.

þ
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Riik DVD piirkond



56

... LISAINFORMATSIOON

Telesüsteemide juhis
Riik DVD piirkond

... TEIE SEADE

10. P +/-

11. AUDIO

12. CLEAR

13. REC MODE

14. USB

15. SOURCE

16. DISC MENU

17. BACK

18. /

19. TV VOL +/-

(Mute)

20. Numbriklahvid

21. SUBTITLE

22. ZOOM

23. REPEAT

a b

@

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

Otsingure iimis eelmise või järgmise
telekanali valimine.

Heli keele valimine.

Sisestuse kustutamine video toimetamise
menüüs.

Erinevate salvestusreþiimide valimine: HQ,
SP, SPP, LP, EP, või SLP. Valitud re iim
määrab salvestuse kvaliteedi ning
võimaliku salvestuse kestuse DVD plaadil.

Ühendatud USB mäluseadmele salvestatud
info sirvimine.

Videoallika valimine salvestajale (otsing,
EXT2, EXT3 või DV).

DVD plaadi menüüsse sisenemine.

VCD plaadi menüüsse sisenemine, kui
taasesituse kontrolli funktsioon on sisse
lülitatud.

Eelmisele menüütasemele tagasi liikumine.

Eelmise / järgmise peatüki / pala / pealkirja
valimine.

Televiisori helitugevuse reguleerimine (ei
pruugi toimida kõigi televiisorite puhul).

Televiisori heli vaigistamine (ei pruugi
toimida kõigi televiisorite puhul).

Soovitud peatüki / pala järjekorranumbri
sisestamine.

Eelsalvestatud telekanali valimine.

Subtiitrite keele valimine DVD või DivX
Ultra Video plaatide puhul.

Ekraanipildi suurendamine taasesitamise
ajal.

Kordusfunktsioonide valimine.

þ

þ

9
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... TEIE SEADE

1. (Standby-on)

2. Plaadiliugur

3. Open/Close

4. Ekraan

5. (Record)

6. (Play/Pause)

(Stop)

7. DV IN

8. USB

B

H

]

O R

P

Märkus

H Järgmised ühenduspesad asuvad klapi
taga esipaneeli paremas servas.

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

Seadme lülitamine sisse ja puhkere iimi.

Plaadiliuguri avamine / sulgemine.

Plaadiinformatsiooni või seadme tegevuse
kuvamine.

Valitud telekanali salvestamise alustamine

Vajutage sellele klahvile salvestusaja
pikendamiseks 30 minutiliste intervallide
võrra.

Plaadi taasesitamise alustamine.

Plaadi taasesitamise või salvestamise
katkestamine.

Eelmise / järgmise peatüki / pala / pealkirja
valimine.

Plaadi taasesitamise või salvestamise
lõpetamine.

Sisendpesa digikaamerate või muude
sarnaste seadmete ühendamiseks.
Videoallika kuvamiseks televiisoriekraanile
vajutage korduvalt klahvile , et
valida 'DV'.

Sisendpesa digikaamerate või USB
mäluseadmete ühendamiseks.

Toetatakse ainult digikaameraid, mis
vastavad USB salvestusseadmete
standardile.

þ

SOURCE

Peaseade Toote tehnilised andmed

Märkus

H Toote tehnilised andmed võivad muutuda
ilma etteteatamiseta.

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

H

H

Kaugjuhtimispult ja patareid

RF antennikaabel

Kasutusjuhend

Salvestamiseks sobivad andmekandjad:
DVD±R, DVD±RW, DVD+R DL

DVD-Video, Video CD/SVCD, Audio CD, CD-
R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R
DL, pildi CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD,
USB salvestusseade.

Kokkupakkimisformaadid: MPEG2,
MPEG1,DivX

Videoplaadi taasesitussüsteem: PAL, NTSC

TV süsteem: PAL

Antennisisend: 75 oomi, koaksiaalne (IEC75)

D/A konverter: 10 bitti, 54 MHz

A/D konverter: 10 bitti, 27 MHz

Pildi parandamine: HDMI

D/A konverter: 24 bitti, 192 kHz

A/D konverter: 24 bitti, 96 kHz

Müra tase signaalis: 102 dB

Crosstalk (1kHz): 105 dB

Dünaamiline vahemik (1kHz): 90 dB

Salvestussüsteem: PAL

Kokkupakkimisformaadid: MPEG2

Salvestusreþiimid:

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 )

Heli kokkupakkimine: Dolby Digital, PCM

Kokkupakkimisformaadid: Dolby Digital,
multikanaliline MPEG2, PCM, MP3, WMA

MP3 bitimäära : 32~256 kbps ja muutuv
bitimäär.

Plaadiformaadid: pildi CD, DVD±R, DVD±RW,
DVD+R DL

Pildi kokkupakkimisformaat: JPEG

Pildi parandamine: Pööramine, suurendamine

Programmeerimine / taimer: iga päev, iga nädal
/ programmi kordus / käsitsi seadistatav taimer
/ salvestamine ühe klahvivajutusega

Taimerisalvestuste maksimumarv: 7

Vooluvõimsus: 220 - 240V, ~50 Hz

Voolutarbivus: 18 W (keskmine)

Voolutarbivus puhkere iimis: < 3W

Voolutarbivus energiasäästlikus puhkere iimis
< 2W

Mõõtmed (l x k x d) : 360 x 53 x 307 mm

Kaal : 2.3 kg

d

þ

þ

Kaasasolevad tarvikud

Salvestamiseks sobivad andmekandjad

Taasesitamiseks sobivad andmekandjad

Tuuner / Vastuvõtt / Edastus

Pilt / ekraan

Heli

Video salvestamine

Heli taasesitamine

Seisva pildi taasesitamine

Võimalused

Võimsus

Seade

... LISAINFORMATSIOON
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DivX subtiitrifondid

Märkus

H Veenduge, et subtiitrifail oleks salvestatud
sama failinimega nagu filmifailgi. Kui
filmifail on näiteks 'Movie.avi', siis peab
subtiitrifail olema nimega 'Movie.sub' või
'Movie.srt'.

Enamikel DivX® videofailidel on olemas subtiitrid
erinevates keeltes. Subtiitrite korrektseks
kuvamiseks ekraanile võib osutuda vajalikuks
subtiitrite fonditüübi muutmine, nii et see toetaks
valitud DivX® subtiitreid.

Nende valikute muutmiseks DivX® video
taasesitamise ajal vajutage kaugjuhtimispuldil
klahvile .

[Standard]
(Harilik) inglise, fääri, soome,

prantsuse, saksa, iiri, itaalia,
norra (Bokmal ja Nynorsk),
portugali, retro-romaani, ðoti,
hispaania, rootsi, türgi ja
aafrika keelte (afrikaans ja
suahiili) keeled.

[Central Europe]
(Kesk-Euroopa) t ehhi, ungari, itaalia, poola,

rumeenia, slovaki, sloveenia,
iiri keeled.

[Cyrillic] (kirillitsa) Valgevene, bulgaaria,
makedoonia, vene, serbia ja
ukraina keeled.

[Greek] (kreeka) Kreeka keel

OPTIONS

Fonditüüp Subtiitrite keel

Albaania, saksa, hollandi,

Albaania, bosnia, horvaatia,
ð
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11

Siin peatükis kirjeldatakse ühendusi, mille peate
sooritama enne selle salvestaja kasutuselevõttu.

Antenni või kaabli ühendamine.

Video- ja helikaablite ühendamine.

Lisaseadmete ühendamine.

AV võimendi / vastuvõtja ühendamine.

Kaabliploki / satelliitvastuvõtja ühendamine.

Videomaki või sarnaste seadmete ühendamine.

Digitaalse videokaamera / digitaalse 8
salvestaja ühendamine.

Analoogsalvestaja ühendamine.

Asetage seade kõvale ja stabiilsele pinnale.
Ärge asetage seadet vaibale.

Asetage seade seinakontakti lähedusse, nii et
voolujuhtmele oleks kerge ligi pääseda.

Telekanal vaatamiseks ja salvestamiseks peate selle
seadme eelnevalt antenni või kaabliplokiga /
satelliitvastuvõtjaga ühendama.

Telekanalite vaatamiseks ühendage oma seadmega
antenn või televisioonikaabel

Eemaldage kinnitatud antennikaabel.

Ühendage pessa
antennikaabel.

Ühendage komplektisolev RF antennikaabel
seadme pesa ja televiisori
antennisisendiga.

Peamised ühendused:

Valikulised ühendused:

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

.

1.

2. ANTENNA-IN

3.
TV OUT

Seadmele asukoha leidmine

Antenni või kaabli ühendamine

Kasulikud nipid

H Televiisori antennisisend võib olla
tähistatud: ANT, ANTENNA IN või RF IN.

Antenni või televisioonikaabli
ühendamine



Heli- ja videokaablite ühendamine

Kasulikud nipid

Kasulikud nipid

H

H

H

H

H

Kui teie televiisoril on mitu SCART pesa,
kasutage videoühenduste jaoks mõeldud
SCART pesa.

Muude seadmete ühendamiseks kasutage
salvestaja EXT2 AUX-I/O pesa. Lugege
lähemalt peatükist “Lisaseadmete
ühendamine“.

Televiisori S-video pesad võivad olla
tähistatud: Y/C või S-VHS.

Need ühendused tagavad hariliku
pildikvaliteedi.

Kui teie televiisoril on digitaalsed heli
sisendpesad, on teil võimalik nautida
mitmekanalilist ruumheli. Lugege lähemalt
peatükist “Lisaseadmete ühendamine - AV
võimendi / vastuvõtja ühendamine“.

Salvestaja taasesitamise vaatamiseks ühendage
salvestaja televiisoriga.

Enne alustamist valige parim võimalik
videoühendus.

Ühendage scart pesa kaudu (hariliku
televiisori puhul).

Ühendage S-video pesa kaudu (hariliku
televiisori puhul).

Ühendage komposiitvideo pesa kaudu
(hariliku televiisori puhul).

Ühendage HDMI pesa kaudu (HDMI,
DVI ning HDCP ühilduva televiisori puhul).

Ühendage selle süsteemi
väljund scart ühenduskaabli abil (ei kuulu
komplekti) televiisori scart sisendpesaga.

Ühendage selle süsteemi
väljund S-videokaabli abil (ei kuulu komplekti)
televiisori S-video sisendpesaga.

Kasutage helikaablit (valge / punane, ei kuulu
komplekti) ja ühendage DVD süsteemi

väljundid vastavatesse helisisenditesse
oma televiisoril.

H

H

H

H

Valik 1:

Valik 2:

Valik 3:

Valik 4:

1. EXT1 TO TV-I/O

1. S-VIDEO OUTPUT

2.
AUDIO-

L/R

Valik 1: Ühendage scart pesa kaudu

Valik 2: Ühendage S-video pesa kaudu

... ÜHENDUSED
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Tarkvara uuendamine Hooldus

ETTEVAATUST!

Märkus

Ettevaatust!
H

H

H

Uuendamise ajal ei tohi salvestajat
elektrivõrgust eemaldada!

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

Ärge kasutage lahusteid nagu benseen,
vedeldaja, jaemüügis olevad
puhastusvedelikud ning antistaatilised
pihustid, mis on mõeldud sarnastele
esemetele.

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.

Külastage Philipsi kodulehekülge
www.philips.com/support' ja vaadake, kas sinna on

lisatud tarkvarauuendusi.

Võimalikult madalaks energiatarbimiseks
puhkere iimis soovitame teil sisse lülitada
energiasäästliku puhkere iimi. Lugege lähemalt
peatükist 'Seadete muutmine -Video seadistamine -
Energiasäästliku puhkere iimi sisse lülitamne'.

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

'

þ
þ

þ

Energia säästmine

Plaatide puhastamine
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HDMI video ja heli seadistamine

Märkused

H

H

Veenduge, et teil oleks sooritatud ka
alternatiivne heliühendus salvestaja ja
televiisori (või kuvari) vahel.

HDMI ühenduse kaudu ei ole võimalik
kuulata SACD plaate ega CPPM
süsteemiga kopeerimise vastu kaitstud
DVD heliplaate

Enne alustamist...

Veenduge, et te olete oma salvestaja ühendanud
HDMI televiisoriga. (Lugege lähemalt peatükist
Ühendamine - Heli- / videokaablite ühendamine -

variant 4”).

Ekraanile kuvatakse süsteemi seadistamise
menüü.

Valige menüüs (video) ja vajutage
klahvile .

Valige menüüs (HDMI
resolutsioon), seejärel vajutage klahvile .

Ühendatud HDMI televiisori kõige kõrgema
videoresolutsiooni valimine automaatselt.

(algne)
Ühendatud HDMI televiisori optimaalse
videoresolutsiooni valimine.

Videoresolutsiooni valimine vastavalt
ühendatud televiisori võimalustele. i“ tähistab
reakaupa ja p“ progressiivset taasesitamise
reþiimi.

Tehke soovitud valik ja vajutage klahvile .

Eelmisele menüütasemele liikumiseks
vajutage klahvile .

Menüüst väljumiseks vajutage klahvile
.

Ekraanile kuvatakse süsteemi seadistamise
menüü.

Valige menüüs (heli) ja vajutage
klahvile .

Valige menüüs (HDMI heli),
seejärel vajutage klahvile .

HDMI ühenduse heliväljundi valimine
automaatselt.

(väljas)
HDMI heliväljundi välja lülitamine.

Valige see, kui ühendatud lisaseade ei ole
võimeline HDMI ühenduse kaudu heli
edastama või kui HDMI ühendus ei toeta
taasesitatavat heliformaati (näiteks SACD
plaadid, projektor).

”

Vajutage klahvile .

“

“

Vajutage klahvile .

Tehke soovitud valik ja vajutage klahvile .

Eelmisele menüütasemele liikumiseks
vajutage klahvile .

Menüüst väljumiseks vajutage klahvile
.

1. SETUP

1. SETUP

4. OK

BACK

SETUP

9

9
2. [Video]

OK

3. [HDMI Resolution]
OK

[Native]

[480i], [480p], [576i], [576p], [720p], [1080i]
vai [1080p]

4. OK

BACK

SETUP

2. [Audio]
OK

3. [HDMI Audio]
OK

[Disable]

[Auto]

[Auto]

(automaatne)

(automaatne)

H

H

H

H

H

HDMI videoseadete reguleerimine

HDMI heliseadete reguleerimine Valik 3: Ühendage komposiitvideo pesa
kaudu

Valik 4: Ühendage HDMI pesa kaudu

1. CVBS OUTPUT

2.
AUDIO-

L/R

1. HDMI OUT

HDMI IN
Ühendage selle süsteemi
väljund ühendvideokaabli abil (kollane, ei kuulu
komplekti) televiisori video sisendpesaga.

Kasutage helikaablit (valge / punane, ei kuulu
komplekti) ja ühendage DVD süsteemi

väljundid vastavatesse helisisenditesse
oma televiisoril.

HDMI (High Definition Multimedia Interface) on
digitaalne liides, mis võimaldab häireteta
videoedastust.

Ühendage selle süsteemi väljund
HDMI kaabli abil (ei kuulu komplekti) televiisori

pesaga.

HDMI seadete muutmisest lugege lähemalt
peatükist Seadete muutmine - HDMI
video- ja heliseadete muutmine“.

H

“

Kasulikud nipid

Märkus

Kasulikud nipid

H

H

H

H

H

H

Videosisendpesad televiisoril võivad olla
tähistatud: A/V IN, VIDEO IN, COMPOSITE
või BASEBAND.

Kui teie televiisoril on digitaalsed heli
sisendpesad, on teil võimalik nautida
mitmekanalilist ruumheli. Lugege lähemalt
peatükist “Lisaseadmete ühendamine - AV
võimendi / vastuvõtja ühendamine“.

HDMI ühenduse kaudu ei pruugi heli
edastamine võimalik olla, see sõltub
televiisori omadustest. Sellisel juhul peate
televiisori ja DVD salvestaja vahel
sooritama eraldi heliühenduse ning HDMI
heliväljundi välja lülitama (lugege lähemalt
peatükist Seadete muutmine - HDMI

video- ja heliseadete muutmine“).

HDMI toetab HDCP (kõrgsageduslik
digitaalsisu kaitse) kopeerimiskaitset.
HDCP on kopeerimiskaitsesignaal, mis
käib HD sisuga kaasas (DVD ning Blu-ray
plaadid).

Kui televiisoril on ainult DVI ühendus,
kasutage HDMI-DVI adapterit. Sellisel juhul
peate kasutama ka eraldi heliühendust.

Need ühendused tagavad parima
pildikvaliteedi.

“

... ÜHENDUSED
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Lisaseadmete ühendamine

Kasulikud nipid

Kasulikud nipid

H

H

H

Digitaalne koaksiaalne sisendpesa
lisaseadmel võib olla tähistatud: COAXIAL
IN või DIGITAL IN.

Selle ühenduse korral ei ole tarvis
automaatselt telekanaleid salvestada.
Lugege lähemalt peatükist Alustamine“.

Scart pesa lisaseadmel võib olla tähistatud:
TV OUT või TO TV.

“

Lisaseadmete ühendamiseks selle salvestajaga võite
kasutada siinkirjeldatud ühendusi. Ka muud
ühendused võivad olla võimalikud, see sõltub
lisaseadmete võimalustest.

Kui te ühendate selle salvestaja digitaalse
heliseadmega, on teil võimalik nautida
multikanalilist ruumheli.

Kasutage koaksiaalset kaablit (ei kuulu
komplekti) ja ühendage salvestaja

väljund
digitaalsesse sisendpessa võimendil /
vastuvõtjal.

Määrake digitaalsed heliseaded vastavalt
ühendatud lisaseadme helivõimalustele
(lugege lähemalt peatükist Heli seaded“).

Veenduge, et kaabliplokiga /
satelliitvastuvõtjaga on ühendatud
antennikaabel.

Ühendage selle süsteemi väljund
scart ühenduskaabli abil (ei kuulu komplekti)
kaabliploki / satelliitvastuvõtja scart
sisendpesaga.

1.
COAXIAL

(DIGITAL AUDIO) OUTPUT

1.

2. EXT2 AUX-I/O

H

“

AV võimendi / vastuvõtja ühendamine

Kaabliploki / satelliitvastuvõtja
ühendamine

... ÜHENDUSED
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... SEADETE REGULEERIMINE

Ekraanisäästja seadistamine

Energiasäästure iimi määramine

Tehaseseadete taastamine

þ

See funktsioon aitab kaitsta televiisori ekraani
kahjustamise eest, hoides ära staatilise pildi
püsimajäämise liiga pikaks ajaks. Vaikimisi on
ekraanisäästja sisse lülitatud

Ekraanile kuvatakse süsteemi seadistamise
menüü.

Valige menüüs (süsteem) >
(ekraanisäästja), seejärel vajutage

klahvile .

Tehke soovitud valik ja vajutage klahvile .

Valige see, kui soovite välja lülitada televiisori
ekraani, kui taasesitus on peatatud või
katkestatud rohkemaks kui 5 minutiks.

(väljas)
Ekraanisäästja välja lülitamine.

Väljumiseks vajutage klahvile .

Tühistamiseks vajutage klahvile .

Siin on teil võimalik määrata eneriasäästure iimi.

Ekraanile kuvatakse süsteemi seadistamise
menüü.

Valige menüüs (süsteem) >
(energiasäästure iim), seejärel vajutage

klahvile .

Tehke soovitud valik ja vajutage klahvile .

Energiasäästure iimi sisse lülitamine.
Puhkere iimis lülitatakse ekraan välja.

Energiasäästure iimi välja lülitamine.

Algsete tehaseseadete taastamine

Valige menüüs (süsteem) >
(tehaseseadete taastamine), seejärel

vajutage klahvile .
Ekraanile kuvatakse hoiatusteade.

Valige menüüs ja vajutage klahvile .

Tühistamiseks valige menüüs
(tühistamine), seejärel vajutage klahvile

.

Väljumiseks vajutage klahvile .

1. SETUP

1. SETUP

[Off]

4. SETUP

BACK.

1. SETUP

Vajutage klahvile .

þ

Vajutage klahvile .

þ

þ
þ

(väljas)
þ

Väljumiseks vajutage klahvile .

Tühistamiseks vajutage klahvile

Vajutage klahvile .

9

9

9

2. [System] [Screen
saver]

OK

3. OK

[Off]

4. SETUP

BACK

2. [System] [Eco
mode]

OK

3. OK

2. [System] [Restore
default]

OK

3. [OK] OK

[Cancel]

OK

4. SETUP

[On] (sees)

H

H

[On] (sees)

H

Märkus

H Peale tehaseseadete taastamist peate
teostama uuesti algse seadistamise.
Lugege lähemalt peatükist 'Alustamine'.
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Süsteemi seadistamine

Märkus

H Automaatne kellaaja ja kuupäeva uuendus
toimib vaid siis, kui salvestaja on lülitatud
sisse või puhkereþiimi. Puhkereþiimis
toimib salvestaja kellaaja ja kuupäeva
uuendamiseks järgnevalt:
1) Ekraanile kuvatakse kellaaja näidu asemel

teade 'HELLO'.
2) Kui kellaaeg on uuendatud, lülitub

salvestaja tagasi puhkereþiimi ning
ekraanile kuvatakse õige kellaaeg.

Süsteemimenüü keele muutmine

Kuupäeva ja kellaaja seadistamine

1. SETUP

1. SETUP

Vajutage klahvile .

Vajutage klahvile .

.

2. [System] [Menu
Language]

OK

3. OK

4. SETUP

BACK

2. [System] [Clock
Setting]

OK

3. OK

[Manual]

OK

[Off]

4. SETUP

Valige menüüs (süsteem) >
(menüü keel), seejärel vajutage

klahvile .

Tehke soovitud valik ja vajutage klahvile .

Väljumiseks vajutage klahvile .

Tühistamiseks vajutage klahvile .

Ekraanile kuvatakse süsteemi seadistamise
menüü.

Valige menüüs (süsteem) >
(kellaaja seaded), seejärel vajutage

klahvile .

Tehke soovitud valik ja vajutage klahvile .

(käsitsi)
Sisestage kellaaeg ja kuupäev.

Sisestage käsitsi õige kellaaeg ja kuupäev.
Eelmisele / järgmisele väljale liikumiseks
kasutage klahve

Vajutage kinnitamiseks klahvile .

Kellaaega ja kuupäeva uuendatakse
automaatselt. Need seadistatakse vastavalt
sellele, milliseid andmeid edastab esimene
kellaaja ja kuupäeva infot edastav telekanal.

– Võimalik on automaatne kellaaja ja
kuupäeva uuendamine. Uuendamine
toimub iga päev.

– Automaatne kellaaja ja kuupäeva
uuendamine on välja lülitatud.

Väljumiseks vajutage klahvile .

H

H

H

H

H

9

qQ

[Auto]

[On]

(automaatne)

... SEADETE REGULEERIMINE

Videomaki või sarnaste seadmete
ühendamine

Digitaalse videokaamera / digitaalse 8
salvestaja ühendamine

Teil on võimalik salvestada materjali videokassetilt
DVD plaadile või vaadata videomaki taasesitamist,
kui olete salvestaja välja lülitanud.

Ühendage selle süsteemi väljund
scart ühenduskaabli abil (ei kuulu komplekti)
lisaseadme scart sisendpesaga.

Videosisendi kuvamiseks vajutage
korduvalt klahvile , kuni ekraanile
kuvatakse kirje 'EXT2'.

Lükake alla kate salvestaja esipaneeli paremal
küljel.

Kasutage 4-nõelalist i.LINK kaablit (ei kuulu
komplekti) ja ühendage salvestaja sisend
DV OUT väljundiga videokaameral.

Videosisendi kuvamiseks vajutage
korduvalt klahvile , kuni ekraanile
kuvatakse kirje 'DV'.

1. EXT2 AUX-I/O

SOURCE

1.

2.
DV-IN

SOURCEH

H

Märkused
Märkused

Kasulikud nipid

H

H

H

H

See uus salvestaja suudab täita kõiki
videomaki lisafunktsioone. Te võite kõik
need ühendused videomaki küljest
eemaldada.

Enamik DVD plaate on kopeerimise vastu
kaitstud ning neid ei ole võimalik
kopeerida.

Salvestajast ei ole võimalik faile ega
pealkirju videokaamerasse kopeerida.

Need ühendused tagavad parima
pildikvaliteedi.

... ÜHENDUSED
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Analoogsalvestaja ühendamine USB lisaseadme või digikaamera
ühendamine

1. VIDEO IN

2.
AUDIO IN

SOURCE

1.

2.Ühendage selle süsteemi sisend
videokaabli abil (kollane, ei kuulu komplekti)
videokaamera S-VHS video väljundpesaga.

Kasutage helikaablit (ei kuulu komplekti) ja
ühendage DVD süsteemi sisendid
vastavatesse heliväljunditesse oma videomakil.

Videosisendi kuvamiseks vajutage
korduvalt klahvile , kuni ekraanile
kuvatakse kirje 'EXT3'.

Lükake alla kate salvestaja esipaneeli paremal
küljel.

Ühendage USB lisaseade või digikaamera selle
seadme (USB) pessa.

H

Kasulikud nipid

Märkus

Kasulikud nipid

H

H

H

H

Salvestamine ühendatud lisaseadmelt on
kirjeldatud peatükis “Salvestamine
lisaseadmelt“.

See USB pesa ei toeta USB jaotusseadme
kasutamist. Toetatakse ainult
digikaameraid, mis vastavad USB
salvestusseadmete standardile.

Failide kopeerimine salvestajast USB
seadmele on võimalik.

Ühendatud USB seadmele salvestatud
failide sirvimisest lugege lähemalt
peatükist “Taasesitamine - taasesitamine
USB lisaseadmelt“.

... ÜHENDUSED
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Digitaalse väljundi seadistamine

HDMI heli seadistamine

Ööre iimi sisse lülitamineþ

Valige siin sobivad seaded, kui olete selle salvestaja
COAXIAL pessa ühendanud heli- / videoseadme.

Valige menüüs (heli) >
(digitaalne väljund), seejärel vajutage klahvile

.

Tehke soovitud valik ja vajutage klahvile .

Valige see kui ühendatud lisaseade ei ole
võimeline dekodeerima multikanalilist heli.
Süsteem muudab Dolby Digital ja MPEG-2
multikanalilised signaalid PCM (Pulse Code
Modulation) re iimi.

Valige see, kui ühendatud lisaseade toetab
multikanalilist heliformaati. Heli taasesitatakse
vastavalt plaadile salvestatud helivoole.

Väljumiseks vajutage klahvile .

Tühistamiseks vajutage klahvile .

Lugege lähemalt peatükist 'Seadete muutmine -
HDMI video ja heli seadistamine'.

Ööre iim vähendab bassimüra madalatel
helitugevustel.

Valige menüüs (heli) >
(ööre iim), seejärel vajutage klahvile .

Tehke soovitud valik ja vajutage klahvile .

(sees)
Ööre iimi sisse lülitamine. Kõrgeid helisid
vaigistatakse ning madalaid tuuakse kõrvaga
kuulmise kõrgusele.

Ööre iimi välja lülitamine. Ruumheli nautimine
kogu selle dünaamilises vahemikus.

Väljumiseks vajutage klahvile .

Tühistamiseks vajutage klahvile .

1. SETUP 1. SETUPVajutage klahvile .

þ

þ

Vajutage klahvile .

þ

þ

þ

2. [Audio] [Digital Output]

OK

3. OK

[PCM]

4. SETUP

BACK

2. [Audio] [Night Mode]
OK

3. OK

[On]

[Off]

4. SETUP

BACK

[ALL]

H

H
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Pealkirja(de) üle salvestamine

HDMI video seadistamine

Heli downmixi seadistamine
Lugege lähemalt peatükist 'Salvestuste toimetamine
- Pealkirja(de) üle salvestamine  '.

Lugege lähemalt peatükist 'Seadete muutmine -
HDMI video ja heli seadistamine'.

Sobiva heli downmixi valimine, kui te taasesitate
Dolby Digital formaadis salvestatud DVD plaati.

Valige menüüs (heli) >
(downmix), seejärel vajutage klahvile .

Tehke soovitud valik ja vajutage klahvile .

Valige see, kui olete salvestaja ühendanud
Dolby Pro Logic dekoodriga.

Valige see, kui soovite multikanalilisi
helisignaale downmiksida kahekanaliliseks, nii
et heli kostusk ainult kahe eesmise kõlari
kaudu.

Väljumiseks vajutage klahvile .

Tühistamiseks vajutage klahvile .

1. SETUPVajutage klahvile .

2. [Audio] [Downmix]
OK

3. OK

[LT/RT]

[Stereo]

4. SETUP

BACKH

Video seadistamine

Heli seadistamine

... SEADETE REGULEERIMINE 4. ALUSTAMINE
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Kaugjuhtimispuldi ettevalmistamine

Märkus

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

1.

2.

+-

3.

1.

2.

Tegevus Klahv

Eemaldage patareikarbi kaas.

Sisestage patareipessa kaks R03 või AAA tüüpi
patareid. Jälgige, et sisestatud patareid vastaks
märgitud polaarsustele ( ).

Sulgege patareikarbi kaas.

Suunake kaugjuhtimispult peaseadme
infrapunasensori suunas ja vajutage soovitud
funktsiooni klahvile.

Järgmiste kaugjuhtimispuldi klahvide abil on
teil võimalik ekraanimenüüdes liikuda,
sisestada tähemärke või numbreid ning oma
valikuid kinnitada.

Menüüs üles või alla liikumine

Menüüs vasakule või paremale liikumine

Valiku kinnitamine OK

\[

qQ

Menüüs liikumine
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Esmane seadistamine

Märkused

Märkus

H

H

H

H

Veenduge, et olete enne alustamist kõik
vajalikud ühendused sooritanud.

Kui te olete ühendanud kaaliploki või
satelliitvastuvõtja, lülitage see sisse.

Viige esmane seadistamine lõpule, enne
kui sisestate plaadiliugurisse plaadi.

Valige televiisoris suvaline kanali, seejärel
vajutage televiisori kaugjuhtimispuldil
alumisele kanaliotsimisklahvile, kuni näete
ekraanil menüüakent (menüü võib erineda
selles kasutusjuhendus näidatud
menüüst).

Kui te lülitate selle salvestaja esimest korda sisse,
kuvatakse televiisoriekraanile esmase seadistamise
juhised. Seadistamise lõpuleviimiseks järgige neid
juhiseid.

Seadme sisselülitamiseks vajutage klahvile .

Lülitage sisse televiisor ja valige õige video-in
kanal.

Valige klahvide abil ekraanimenüü keel,
seejärel vajutage kinnitamiseks klahvile .

Ekraanile kuvatakse asukohamaa valimise
aken.

Valige klahvide abil asukohamaa, seejärel
vajutage klahvile . Valitud seaded aitavad
salvestajal tuvastada teie telekanaleid.

Ekraanile kuvatakse kuupäeva määramise
aken.

Sisestage klahvide (või numbriklahvide)
abil õige kuupäev, seejärel vajutage
kinnitamiseks klahvile .

Ekraanile kuvatakse kellaaja määramise
aken.

1.

2.

3
OK

4.
OK

5.

OK

B

\[

\[

\[

9

9

9
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DivX registratsioonikoodi kuvamine

DivX subtiitrifondi valimine

Salvestuskeele valimine

Salvestuskvaliteedi valimine

Automaatsete peatükitähiste määramine

®

®

Ekraanile kuvatakse 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.

Valige menüüs (taasesitamine) >
(registratsioonikood), ja

vajutage klahvile .
Ekraanile kuvatakse DivX® VOD
registratsioonikood. Selle
registratsioonikoodi abil on teil võimalik
rentida ja osta videomaterjali läbi DivX®
VOD teenuse veebileheküljel
www.divx.com/vod.

Väljumiseks vajutage klahvile .

Valige menüüs (taasesitamine) >
(DivX subtiitrite font), ja

vajutage klahvile

Valige soovitud menüüelement, seejärel
vajutage klahvile .

Harilike rooma tähemärkide toetus.

Kesk-Euroopa tähemärkide toetus.

Kirillitsa tähemärkide toetus.

Kreeka tähemärkide toetus.

Väljumiseks vajutage klahvile .

Tühistamiseks vajutage klahvile .

Lugege lähemalt peatükist 'Salvestamine - Enne
salvestamist'.

Lugege lähemalt peatükist 'Salvestamine - Enne
salvestamist'.

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

Valige menüüs (salvestamine) >
(automaatsed peatükitähised),

seejärel vajutage klahvile .

Tehke soovitud valik ja vajutage klahvile .

Sisestatakse automaatselt peatükitähiseid
salvestamise ajal iga 5 (viie) minuti järel.

DVD+R DL plaatide puhul sisestatakse
peatükitähiseid automaatselt iga 10 minuti
järel.

(väljas)
Peatükkide tähiseid ei sisestata salvestamise
ajal.

Väljumiseks vajutage klahvile .

Tühistamiseks vajutage klahvile .

1. SETUP

1. SETUP

1. SETUP

Vajutage klahvile .

Vajutage klahvile .

Vajutage klahvile .

2. [Playback]
[DivX(R) VOD DRM]

OK

3. SETUP

2. [Playback]
[DivX Subtitle Font]

OK.

3.
OK

[Standard]

[Central Eur.]

[Cyrillic]

[Greek]

4. SETUP

BACK

2. [Recording]
[Auto Chapter]

OK

3. OK

[Off]

4. SETUP

BACK

9

H

H

H

H

[On] (sees)

Salvestusseaded
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Taasesitamise seaded

Märkused

H

H

Kui valitud keelt ei ole plaadile salvestatud,
kasutatakse plaadi vaikimisi määratud
keelt.

Mõnede plaatide puhul on plaadi keelt
võimalik muuta ainult plaadimenüü kaudu.
Sellisel juhul pääsete klahvi
abil menüüsse.

DISC MENU

Keeleseadete muutmine

Televiisoriekraani formaat

Taasesituse jätkumine viimasest
katkestuskohast

1. SETUP

3.
OK

1. SETUP

Vajutage klahvile .

Valige soovitud menüüelement, seejärel
vajutage klahvile .

Vajutage klahvile .

“

2. [Playback]
OK

[Audio Language]

[Subtitle Languge]

4.
OK

5. SETUP

2. [Playback]
[TV Shape]
OK

3.
OK

[4:3 PS]

[4:3 LB]

[16:9]

4. SETUP

Valige menüüs (taasesitamine) ja
vajutage klahvile .

(heli keel)
Valige DVD plaadi jaoks soovitud heli keel.

(subtiitrite keel)
Valige DVD plaadi jaoks soovitud subtiitrite
keel.

Tehke soovitud muudatused ja vajutage klahvile
.

Väljumiseks vajutage klahvile .

Siin on teil võimalik valida oma televiisoriekraanile
soovitud küljepikkuste suhe.

Valige menüüs (taasesitamine) >
(ekraani kuju), ja vajutage klahvile

.

Valige soovitud menüüelement, seejärel
vajutage klahvile .

Hariliku televiisori jaoks. Täiskõrguses pilt,
millelt on küljed kärbitud.

Hariliku televiisori jaoks. Laiekraan-formaadis
pilt mustade ribadega üleval ja all.

Laiekraan televiisoritele (külgede suhtarv 16:9).

Väljumiseks vajutage klahvile .

Lugege lähemalt peatükist Video taasesitamine -
Taasesituse jätkumine viimasest katkestuskohast“.

... SEADETE REGULEERIMINE
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6.

OK

7.
OK

8.

OK

9. OK

Sisestage klahvide (või numbriklahvide)
abil õige kellaaeg, seejärel vajutage
kinnitamiseks klahvile .

Ekraanile kuvatakse energiasäästliku
puhkere iimi valimise aken.

Valige soovitud energiasööstlik puhkereþiim,
seejärel vajutage kinnitamiseks klahvile .

Ekraanile kuvatakse kanalivaliku aken.

Salvestage seadistatud telekanalid.

Kui te olete süsteemi ühendanud
kaabliploki või satelliitvastuvõtja, vajutage
kanaliotsingu peatamiseks klahvile .

Kui te olete süsteemiga ühendanud
antenni, oodake ära, kuni kanaliotsing
jõuab lõpuni. Selleks võib kuluda paar

minutit. Kui kanaliotsing lõppeb, hakkab
mängima esimene telekanal.

Väljumiseks vajutage klahvile .
DVD salvestaja on nüüd kasutamiseks
valmis.

\[

þ
9

9

9

H

H

Kasulikud nipid

H

H

Telekanalite uuesti salvestamisest või
muutmisest lugege lähemalt peatükist
“Seadete muutmine“.

Kaabliplokilt või satelliitvastuvõtjast
salvestamisest lugege lähemalt peatükist
“Salvestamine lisaseadmetelt“.

... ALUSTAMINE



Enne salvestamist

Märkused

H

H

H

Kopeerimise vastu kaitstud telekanaleid ei
ole võimalik salvestada.

Ühele ja samale plaadile ei ole võimalik
salvestada nii PAL kui ka NTSC
videoreþiimis.

Kui salvestatavat DVD plaati on
salvestamiseks kasutatud ka mõne teise
salvestajaga / arvutiga, peate enne plaadi
taasesitamist või sellele salvestamist
kohandama plaadimenüü (lugege lähemalt
peatükist “Salvestiste taasesitamine teistes
DVD mängijates“).

Salvestamiseks sobivad plaadid

Selle DVD salvestajaga sobivad taasesitamiseks ja
salvestamiseks järgmistes formaatides DVD
plaadid: DVD±R, DVD±RW ja DVDR+DL plaadid.

DVD+R/-R 1x – 16x

DVD+RW 2.4x – 8x

DVD-RW 1x – 6x

DVD+ R DL 2.4x – 8x

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

Plaadid, millelt on võimalik
salvestisi kustutada, kuid
vabanenud ruumi ei ole
võimalik uuteks
salvestusteks kasutada.
Salvestisi on võimalik
toimetada ning lisada
senikaua, kuni plaat on
lõpetamata.
DVD+R plaadi
taasesitamiseks mõne muu
DVD mängijaga peate selle
eelnevalt lõpetama (lugege
lähemalt peatükist
Salvestuste toimetamine -

Salvestuste taasesitamine
teistes DVD mängijates“.

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 katkestuseta
salvestada kahele kihile.

Toetatud plaaditüübid ja meediakiirused

Plaat Meediakiirus

DVD±RW

DVD±R

DVD+R DVD+R Double Layer
(kahekihiline)

H

H

H

H

H

“
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Plaadi lukustamine / lukustuse
eemaldamine

DVDRW plaadi ettevalmistamine
taasesitamiseks

Plaadiinformatsiooni kuvamine

Plaate on võimalik tahtmatu kustutamise ja
toimetamise eest kaitsta.

Valige menüüs (plaat) >
(lukustamine), seejärel vajutage klahvile .

Ekraanile kuvatakse kinnitusteade.

Valige menüüs ja vajutage klahvile .

Tühistamiseks valige menüüs
(tühistamine), seejärel vajutage klahvile

.

Väljumiseks vajutage klahvile .

Lugege lähemalt peatükist Pealkirjade toimetamine
plaadil - Salvestatud DVD plaadi taasesitamine teiste
DVD mängijatega“.

Ekraanile kuvatakse informatsioon parajasti
taasesitatava plaadi kohta.

Valige menüüs (plaat) >
(plaadiinformatsioon), seejärel vajutage klahvile

.
Ekraanile kuvatakse plaadiinformatsioon.

(nimetus)
Plaadi nimetus.

(pealkirjade koguarv)
Pealkirjade koguarv plaadil.

(plaaditüüp)
Plaaditüüp.

(hetkeolukord)
Plaadi hetkeolukord (salvestamiseks sobilik,
tühi, lõpetatud, täis).

(maht.)
Salvestuste kogumaht

(vaba ruum)
Plaadi vaba ruum, mida on võimalik
salvestamiseks kasutada. Salvestusaeg sõltub
salvestuskvaliteedist.

Väljumiseks vajutage klahvile .

1. SETUP

1. SETUP

Vajutage klahvile .

“

Vajutage klahvile .

.

2. [Disc] [Lock]
OK

3. [OK] OK

[Cancel]

OK

4. SETUP

2. [Disc] [Disc Info]

OK

[Label]

[Title No.]

[Media]

[Status]

[Space]

[Remainder]

3. SETUP

9

9

H

Märkus

H Kui plaat on lukustatud, kuvatakse selle
valiku asemel (lukustuse
eemaldamine).

[Unlock]
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Asukohamaa muutmine

Kõikide kanalite uuesti häälestamine

DVD plaadi formaatimine
1. SETUP

1. SETUP 1. SETUP

SETUP

Vajutage klahvile .

.

Vajutage klahvile . Vajutage klahvile .

Väljumiseks vajutage klahvile .

2. [Tuner] [Country
Setting]

OK

3. OK

4. SETUP

2. [Tuner] [Auto
Search]

OK

OK

3. SETUP

2. [Disc] [Format]
OK

3. [OK] OK

[Cancel]

OK

4.

Valige menüüs (tuuner) >
(asukohamaa seaded), seejärel

vajutage klahvile .

Tehke soovitud valik ja vajutage klahvile .

Menüüst väljumiseks vajutage klahvile

Valige menüüs (tuuner) >
(automaatne otsing), seejärel vajutage

klahvile .
Kanalite automaatne häälestamine algab
peale.

Tühistamiseks vajutage klahvile .

Väljumiseks vajutage klahvile .

Mõningaid DVD+VR, DVD±R/+R DL  ja DVD±RW
plaate tuleb formaatida, enne kui neile on võimalik
selle salvestaja abil faile salvestada.

Valige menüüs (plaat) >
(formaatimine), seejärel vajutage klahvile .

Ekraanile kuvatakse hoiatusteade.

Valige menüüs ja vajutage klahvile .

Tühistamiseks valige menüüs
(tühistamine), seejärel vajutage klahvile

.

9

9

H

H

Märkus

Märkus

H

H

HKõik eelnevakt salvestatud telekanalid
kustutatakse.

Formaatimist tuleb teostada eriti sellisel
juhul, kui te kasutate videofailide
salvestamiseks taaskirjutatavat DVD plaati
(näiteks MP3, JPEG failide jaoks).

Plaadi formaatimisel kustutatakse kogu
sellele salvestatud informatsioon.

Plaadi seaded

... SEADETE REGULEERIMINE
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Salvestusseaded

Kasulikud nipid

H

H

Vaikimisi on salvestuskvaliteediks vallitud
SP (harilik taasesitamine).

Muude salvestusseadete kohta lugege
lähemalt peatükist “Seadete muutmine -
Salvestusseaded“.

Salvestuskvaliteedi muutmine

Salvestuskeele valimine

Enne salvestamist peate valima salvestuse
kvaliteedi. Salvestuskvaliteet määrab, kui palju
ruumi salvestis plaadil võtab.

Vajutage klahvile .
Ekraanile kuvatakse seadistusmenüü.

Valige menüüs (salvestamine) >
] (salvestuskvaliteet) ja vajutage

klahvile .

Valige soovitud seaded ja vajutage
kinnitamiseks klahvile .

Eelmisele menüütasemele liikumiseks
vajutage klahvile .

Menüüst väljumiseks vajutage klahvile
.

Mõningaid telekanaleid edastatakse kahes keeles.
Enne salvestamist on teil võimalik valida, millises
keeles salvestamine toimub.

Vajutage klahvile .
Ekraanile kuvatakse seadistusmenüü.

Valige menüüs (salvestamine) ja
vajutage klahvile .

Valige menüüs
(salvestuskeel) ja vajutage klahvile .

Video originaalkeel.

Video lisakeel.

Valige soovitud seaded ja vajutage
kinnitamiseks klahvile .

Eelmisele menüütasemele liikumiseks
vajutage klahvile .

Menüüst väljumiseks vajutage klahvile
.

Salvestus- Salvestuse aeg tundides
kvaliteet

DVDR/ DVDR Double
DVDRW Layer

[HQ] (kõrge 1 1 tund 55 min
kvaliteet)

[SP] (harilik 2 3 tundi 40 min
taasesitamine)

[SPP] 2.5 4 tundi 35 min
(harilik
taasesitamine)

[LP] (pikk 3 5 tundi 30 min
taasesitamine)

[EP] (pikendatud 4 7 tundi 20 min
taasesitamine)

[SLP] (väga pikk 6 12 tundi
taasesitamine)

1. SETUP

2. [Recording]
[Rec. Quality

3.
OK

BACK

SETUP

1. SETUP

2. [Recording]

3. [Rec. Language]

[Language 2]

4.
OK

BACK

SETUP

9

9

Q

Q

H

H

H

H

Q

[Language 1]
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Telesaate salvestamine

Märkused

H Kui DVD±RW plaadile on eelnevalt midagi
salvestatud, lisatakse uus salvestus peale
viimast pealkirja (vanade salvestiste
ülesalvestamisest lugege lähemalt
peatükist “Salvestuste toimetamine -
Pealkirja(de) ülesalvestamine)“.

1.

2.

P
+/-

SOURCE

3.

REC MODE

4.

5.

Lülitage televiisor sisse ja valige DVD mängija
jaoks määratud telekanal.

Valige salvestusallikas.

Televiisorireþiimis salvestamiseks valige
klahvidega telekanal, millelt soovite

salvestada.

Salvestamiseks EXT2 pessa ühendatud
satelliitvastuvõtjalt või kaabliplokist
vajutage korduvalt klahvile ning
valige 'EXT2'.

Sisestage DVD mängijasse plaat, millele on
võimalik salvestada.

Salvestuskvaliteedi muutmiseks vajutage
korduvalt klahvile .

Salvestamise alustamiseks vajutage klahvile .

Vajutage korduvalt klahvile , et lisada
salvestusaega 30 minutiliste intervallide
kaupa.

Salvestamise katkestamiseks vajutage
klahvile .

Salvestamise jätkamiseks vajutage uuesti
klahvile .

Salvestamise lõpetamiseks vajutage klahvile
.

Kui salvestamist ei peatata, kestab
salvestamine kuni plaadi lõpuni.

H

H

H

H

H

H

H

H

]

]

P

H
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Telekanali häälestamine / muutmine
käsitsi

NICAM heli võimaldamine

Telekanalitesignaali vastuvõtmine
dekoodri kaudu

1. SETUP

1. SETUP

1. SETUP

[On]

Vajutage klahvile .

Vajutage klahvile .

þ

þ

Vajutage klahvile .

(sees)

2. [Tuner] [Manage
Presets]

OK

3.

4. [Manual Setting]
OK

5.

[PR]

[Seek (MHz)]

[CH]

[Fine]

[Standard]

6. [Confirm]
OK

BACK

2. [Tuner] [Manage
Presets]

OK

3.

4. [NICAM]
OK

[On]

[Off]

5. SETUP

2. [Tuner] [Manage
Presets]

OK

3.

4. [Decoder]
OK
OK

[Off]

5. SETUP

Valige menüüs (tuuner) >
(kanalite haldamine), seejärel vajutage

klahvile .

Valige soovitud telekanal, seejärel vajutage
klahvile .

Valige menüüs (käsitsi
seadistamine) ja vajutage klahvile .

Seadete muutmiseks kasutage klahve
ning eelmise / järgmise välja valimiseks
kasutage klahve.

Telekanali järjekorranumbri kuvamine.

Sobiva sageduse otsimiseks kasutage
klahve.

Telekanali valimiseks kasutage klahve.

Telekanali sageduse suurendamiseks /
vähendamiseks 0.06~0.07 MHz võrra kasutage

klahve.

Kasutage klahve ja valige telesüsteemi
standard, mis tekitab kõige vähem häireid.

Kinnitamiseks valige menüüs
(kinnitamine) ja vajutage klahvile .

Muudatuste tühistamiseks vajutage
klahvile .

NICAM on digitaalne heliedastussüsteem. See
edastab ühte stereokanalit või kahte monokanalit.

Valige menüüs (tuuner) >
(kanalite haldamine), seejärel vajutage

klahvile .

Valige soovitud telekanal, seejärel vajutage
klahvile .

Valige menüüs ja vajutage klahvile
, et valida:

(sees)
NICAM re iimi sisse lülitamine.

(väljas)
NICAM re iimi välja lülitamine.

Menüüst väljumiseks vajutage klahvile .

Valige menüüs (tuuner) >
(kanalite haldamine), seejärel vajutage

klahvile .

Valige soovitud telekanal, seejärel vajutage
klahvile .

Valige menüüs (dekooder) ja
vajutage klahvile . Seejärel vajutage
korduvalt klahvile , et valida:

Dekoodri vastuvõtu sisse lülitamine.

(väljas)
Dekoodri vastuvõtu välja lülitamine.

Menüüst väljumiseks vajutage klahvile .

q

q

q

\[

qQ

\[

\[

\[

\[

H

Märkus

H Need juhised kehtivad ainult juhul, kui
telekanali edastamiseks kasutatakse
salvestaja EXT2 pessa ühendatud
dekoodrit.



42

8. SEADETE REGULEERIMINE

Telekanalite seaded

Telekanalite järjekorra muutmine

Telekanal nimetuse muutmine

1. SETUP

2. [Tuner] [Manage
Presets]

OK

3.

4. [Move Up]
[Move Down]

5. OK

6. BACK

2. [Tuner] [Manage
Presets]

OK

3.

4. [Rename]
OK

5.
OK

Vajutage klahvile .

Valige menüüs (tuuner) >
(kanalite haldamine), seejärel vajutage

klahvile .

Valige soovitud telekanal, seejärel vajutage

klahvile .

Valige menüüs (ülespoole
liigutamine) või (allapoole
liigutamine).

Vajutage korduvalt klahvile , kuni telekanal
liigutatakse soovitud kohta.

Väljumiseks vajutage klahvile .

Valige menüüs (tuuner) >
(kanalite haldamine), seejärel vajutage

klahvile .

Valige soovitud telekanal, seejärel vajutage
klahvile .

Valige menüüs (nimetuse
muutmine) ja vajutage klahvile .

Ekraanile kuvatakse klaviatuur

Valige soovitud tähemärk, seejärel vajutage
klahvile .

Toimetamisel on teil võimalik teha järgmisi
valikuid.

q

q

1. SETUP

Valik Tegevus

[Space]

[Confirm]

BACK

Vajutage klahvile .

Tühiku sisestamine.

Kursorist vasakul oleva
tähemärgi kustutamine.

Muutuste kinnitamine ja
menüüst väljumine.

Soovitud valiku tähistamiseks kasutage
klahve .

Suurte ja väikeste tähtede vahel valimiseks
kasutage klahve ja .

Muudatuste tühistamiseks vajutage
klahvile .

9

H

H

H

H

q Q\[
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Taasesitamine salvestamise ajal

Kasulikud nipid

H Telekanali vaatamiseks salvestaja kaudu
või salvestatud plaadi taasesitamiseks
peate televiisori lülitama tagasi õigele
kanalile.

Salvestamise ajal on teil võimalik vaadata muud
telekanalit või taasesitamist ühendatud
lisaseadmelt.

See valik on võimalik, kui salvestaja on televiisoriga
ühendatud pesa kaudu.

Salvestaja pessa ühendatud
lisaseadme taasesitamise vaatamiseks vajutage
klahvile .

Salvestusreþiimi tagasi pöördumiseks vajutage
klahvile .

Kui salvestaja pessa ei ole ühendatud
ühtegi lisaseadet, vajutage klahvile , et valida
telereþiim.

Telekanali valimiseks kasutage televiisori
kaugjuhtimispulti.

Salvestusreþiimi tagasi pöördumiseks vajutage
klahvile .

EXT1 TO TV

1. EXT2 AUX-I/O

2.

EXT2 AUX-I/O

1.

2.

B

B

B

B

Taasesitamise vaatamine ühendatud
lisaseadmelt

Muu telekanali vaatamine



Taimerisalvestused Taimerisalvestuse
programmeerimineTeil on võimalik programmeerida taimeri abil

salvestuste alguse- ja lõpuaega.

Korraga on võimalik programmeerida kuni 7
salvestust. Taimerisalvestuse toimumise ajal on teil
võimalik vaadata ainul salvestatavat telekanalit.

Veenduge, et süsteemi kell oleks õigesti
seadistatud. Süsteemi kella seadistamisest lugege
lähemalt peatükist Seadete muutmine - Süsteemi

seaded“.

(VPS/PDC funktsiooni ei ole  võimalik kõikides
riikides kasutada.

'VPS' (video programmeerimise süsteem) või 'PDC'
(programmiedastuskontroll) kontrollib telesaate
alguse ja lõpuaega. Kui telesaade algab varem või
lõppeb hiljem, kui algselt planeeritud, algab
taimerisalvestus peale ikkagi õigel ajal.

VPS/PDC funktsiooni abil salvestatakse terve
telesaade. VPS/PDC edastusajast erineval ajal
salvestamiseks lülitage see funktsioon välja.

Lülitage televiisor sisse ja valige DVD mängija
jaoks määratud telekanal.

Vajutage klahvile .
Ekraanile kuvatakse taimerisalvestuste
nimekiri.

Valige menüüst tühi rida ning vajutage klahvile
.

Kasutage klahve, et muuta seadeid, ning
klahve, et väljade vahel liikuda.

(kuupäev)
Salvestuse kuupäev (päev / k u).

(algus)
Salvestuse algus (tunnid : minutid).

(lõpp)
Salvestuse lõpp (tunnid : minutid).

Enne alustamist...

Informatsioon 'VPS/PDC' funktsiooni kohta

“

1.

2. TIMER

3.
OK

4.

[Date]

[Start]

[End]

9

\[

qQ

u
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DVDRW plaadi ettevalmistamine

1.
SETUP

2. [Disc]
OK

3. [Make Compatible]
OK

4. [OK] OK

Seadetemenüüsse sisenemiseks vajutage
klahvile .

Valige menüüs (plaat) ja vajutage
klahvile .

Valige menüüs (sobivaks
muutmine) ja vajutage klahvile .

Ekraanile kuvatakse hoiatusteade.

Valige menüüs ja vajutage klahvile .

Plaadi sobivaks muutmise protsess hakkab
peale. See võib kesta paar-kolm minutit,
sõltuvakt salvestiste pikkusest. Ärge avage
lõpetamise ajal plaadiliugurit ega lülitage
DVD mängijat välja, kuna see võib muuta
plaadi kasutuskõlbmatuks.

9

H

Kasulikud nipid

H Kui menüüst ei ole võimalik valida elementi
(sobivaks muutmine),

tähendab see, et plaat on juba sobivaks
muudetud.

[Make Compatible]

... SALVESTUSTE TOIMETAMINE
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Pealkirja(de) üle salvestamine
(ainult DVDRW plaadid)

Salvestuste taasesitamine teiste
mängijatega

Märkus

H Kui te olete DVDR plaadi lõpetanud, ei ole
sellele enam võimalik midagi salvestada
ega seda toimetada. Tehke kõik vajalikud
muudatused enne plaadi lõpetamist.

Sellel salvestajal on olemas ülesalvestamise
funktsioon, mis võimaldab teil teha uusisalvestusi
vanade peale.

Vajutage klahvile .
Ekraanile kuvatakse seadistamise menüü

Valige menüüs (salvestamine) ja
vajutage klahvile .

Valige menüüs (üle salvestamine)
ja vajutage klahvile .

Valige menüüs (sees) ja vajutage klahvile
.

Ülesalvestamise funktsioon lülitati sisse.

Vajutage klahvile .
Ekraanile kuvatakse plaadimenüü.

Valige üle kirjutatav pealkiri ja vajutage klahvile
.

Ekraanile kuvatakse hoiatusteade.

Valige menüüs ja vajutage klahvile .
Uus salvestus kustutab ära eelnenud
salvestised (vastavalt uue salvestise
pikkusele).

Enne teistes mängijates taasesitamist tuleb teil
salvestatud DVDR või DVDRW plaat ette valmistada.

Plaadimenüüsse sisenemiseks vajutage klahvile
.

Valige soovitud pealkiri ja vajutage klahvile .
Ekraanile kuvatakse plaadi toimetamise
menüü.

Valige menüüs (lõpetamine) ja
vajutage klahvile .

Ekraanile kuvatakse hoiatusteade.

Valige menüüs ja vajutage klahvile .
Plaadi lõpetamise protsess hakkab peale.
See võib kesta paar-kolm minutit, sõltuvakt
salvestiste pikkusest. Ärge avage
lõpetamise ajal plaadiliugurit ega lülitage
DVD mängijat välja, kuna see võib muuta
plaadi kasutuskõlbmatuks.

Ülesalvestamise funktsiooni sisse lülitamine

Salvestamise alustamine

1. SETUP

2. [Recording]

3. [Overwrite]

4. [On]
OK

1. DISC MENU

2.

3. [OK] OK

1.
DISC MENU

2. OK

3. [Finalise]
OK

4. [OK] OK

9

9

9

9

9

9

9

9

Q

Q

H

DVDR plaadi ettevalmistamine

... SALVESTUSTE TOIMETAMINE
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[Source]

[Quality]

[Auto]:

[HQ] ~ [SLP]

[VPS] või [PDC]

[Repeat]

[Status]

[Valid]

5.

6. OK

7. TIMER

8.

9.

1.

3.
OK

4.
OK

[Edit]

[Delete]

[Disable] / [Enable]

[Cancel]

5. OK

6. TIMER

(allikas)
Telekanali või välise lisaseadme jaoks määratud
videosisendi valimine (EXT2 või EXT3).

(kvaliteet)
Salvestusre iimi määramine.

parima võimaliku salvestusre iimi
valimine (sõltub plaadi vaba ruumi
pikkusest ning salvestuse pikkusest).

– Lugege lähemalt peatükist
'Enne salvestamist - salvestuskvaliteedi
valimine'.

VPS/PDC funktsiooni sisse / välja lülitamine.

(kordamine)
Salvestuse kordamise määramine: (None (ei
korrata), Daily (iga päev), Weekly (iga nädal),
Monday - Friday (tööpäeviti) või Weekend
(nädalavahetused)).

(staatus)
Taimerisalvestuse staatuse kuvamine. Kui olete
programmeerinud taimerisalvestuse, kuvatakse

(kehtiv). Kui ekraanile kuvatakse muid
teateid, lugege nende tähenduse kohta lähemalt
peatükist 'Probleemide lahendamine -
Salvestamine'.

Kasutage klahve, et muuta väljade
seadeid, ning klahve, et väljade vahel
liikuda.

Väljale on võimalik sisestada väärtusi ka
numbriklahvide abil.

Kui olete lõpuni jõudnud, vajutage klahvile .

Menüüst väljumiseks vajutage klahvile .

Sisestage salvestajasse salvestuskõlbulik DVD
plaat.

Salvestaja puhkere iimi lülitamiseks vajutage
klahvile .

Lülitage televiisor sisse ja valige DVD mängija
jaoks määratud telekanal.

Valige rida, mida soovite muuta, seejärel
vajutage klahvile .

Ekraanile kuvatakse muutmismenüü.

Valige soovitud menüüelement ja vajutage
klahvile .

Sooritage vajalikud muudatused.

(toimetamine)
Kellaaja muutmine.

(kustutamine)
Taimerisalvestuse kustutamine.

(välja / sisse lülitamine)
Taimerisalvestuse välja / sisse lülitamine.

(tühistamine)
Muutmismenüüst väljumine.

Vajutage kinnitamiseks klahvile .

Menüüst väljumiseks vajutage klahvile .

þ

þ

þ

Vajutage klahvile .
Ekraanile kuvatakse taimerisalvestuste
nimekiri.

H

H

H

H
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qQ
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B

2. TIMER
9

9

Taimerisalvestuse muutmine
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Salvestamine digitaalsest
videokaamerast

Salvestamine väliselt lisaseadmelt
(analoogne videokaamera /
satelliitvastuvõtja / videomakk / DVD
mängija)

Salvestaja DV-IN pessa ühendatud digitaalsest
videokaamerast on videomaterjali võimalik
salvestada DVD plaadile.

Lülitage televiisor sisse ja valige DVD mängija
jaoks määratud telekanal.

Ühendage salvestaja pessa digitaalne
videokaamera.

Vajutage korduvalt klahvile ning valige
allikaks 'DV IN'.

Alustage taasesitamist videokaameral.

Soovitud salvestuse alguskohal vajutage
klahvile .

Salvestamise katkestamiseks vajutage üks
kord klahvile .

Salvestamise jätkamiseks vajutage uuesti
klahvile .

Salvestamise lõpetamiseks vajutage klahvile
.

Salvestatakse uus pealkiri.

Väljumiseks vajutage klahvile .

Ühendatult lisaseadmelt on videomaterjali võimalik
salvestada DVD plaadile. Salvestada ei ole võimalik
kopeerimise vastu kaitstud materjali.

Lülitage televiisor sisse ja valige DVD mängija
jaoks määratud telekanal.

Ühendage salvestajaga väline lisaseade (näiteks
analoog-videokaamera, videomakk, DVD
mängija).

Vajutage korduvalt klahvile ning valige
videoallikas.

salvestaja scart pessa
ühendatud seade.

salvestaja ( ja
) pesadesse ühendatud seade.

Alustage ühendatud lisaseadmel taasesitamist
ning otsige üles soovitud salvestuse alguskoht.

Soovitud salvestuse alguskohal vajutage
klahvile .

Salvestamise katkestamiseks vajutage üks
kord klahvile .

Salvestamise jätkamiseks vajutage uuesti
klahvile .

Salvestamise lõpetamiseks vajutage klahvile
.

Salvestatakse uus pealkiri.

Väljumiseks vajutage klahvile .

1.

2. DV-IN

3. SOURCE

4.

5.

6.
STOP

7. SOURCE

1.

2.

3. SOURCE

[EXT2]: EXT2

[EXT3]: EXT3 VIDEO IN
AUDIO L/R

4.

5.

6.
STOP

7. SOURCE
H
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H

H

H

H

H
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Pealkirja poolitamine Pealkirja kaitsmine / kaitse eemaldamine

Ühte pealkirja on teil võimalik jagada kaheks või
enamaks pealkirjaks. Ühe pealkirja pikkus peab
olema vähemalt 6 (kuus) sekundit.

Valige soovitud pealkiri ja vajutage klahvile .

Valige menüüs (plaat) ja vajutage
klahvile .

Valige menüüs (poolitamine) ja
vajutage klahvile .

Taasesitamine katkestatakse.

Taasesitamise alustamiseks vajutage klahvile
.

Kiire otsing edasi- või tagasisuunas

Kaaderhaaval edasiliikumine

Valige menüüs (poolitamine) ja
vajutage klahvile .

Pealkirjas tähistatakse poolituspunkt.

Valige menüüs ja vajutage klahvile .
Luuakse uus pealkiri ning see lisatakse
plaadimenüüs sisukorda.

Pealkirju on võimalik tahtmatu kustutamise eest
kaitsta.

Valige soovitud pealkiri ja vajutage klahvile .

Valige menüüs (plaat) ja vajutage
klahvile .

Valige menüüs (kaitsmine) ja vajutage
klahvile .

Ekraanile kuvatakse kinnitusteade.

Valige menüüs .
Valitud pealkiri on kaitstud. Seda ei ole
võimalik toimetada ega kustutada.

Tühistamiseks valige menüüs
(tühistamine) ja vajutage klahvile .

Korrake punktides 1 - 3 kirjeldatud tegevusi,
valige menüüs (kaitse
eemaldamine) ja vajutage klahvile .

Ekraanile kuvatakse kinnitusteade.

1. DISC MENU

1. DISC MENU

Vajutage klahvile .

pausireþiimis

Vajutage klahvile .

2. OK

3. [Disc]
OK

4. [Divide]
OK

5.

Tähendus Klahv

6. [Divide]
OK

7. [OK] OK

2. OK

3. [Disc]
OK

4. [Protect]
OK

5. [OK]

[Cancel]
OK

1.
[Unprotect]

OK

9

9

9

9

9

9

]

qQ

ab

H

Pealkirja kaitse eemaldamiseks

Ettevaatust!

H Poolitatud pealkirja ei ole võimalik enam
ühendada.

... SALVESTUSTE TOIMETAMINE
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Kaadrite peitmine
(ainult DVDRW plaadid)

Pealkirja nimetuse muutmine

1. DISC MENU

2. OK

3. [Title]
OK

4. [A-B Hide]
OK

5.

6.

7.
[Set Point A]

OK

8.
[Set Point B]

OK

9. [OK]
OK

2. OK

3. [Title]
OK

4. [Unhide]
OK

2. OK

3. [Disc]
OK

4. [Rename]
OK

5.
OK

6. [Confirm]
OK

Vajutage klahvile .

Valige soovitud pealkiri ja vajutage klahvile .

Valige menüüs (pealkiri) ja vajutage
klahvile .

Valige menüüs (lõigu peitmine) ja
vajutage klahvile .

Ekraanile kuvatakse pealkirjamenüü.

Vajutage klahvile .

Kiireks otsinguks edasi- või tagasisuunas
vajutage ja hoidke all klahvi või

Liikuge pausireþiimis klahvide abil
kaaderhaaval.

Soovitud lõigu alguspunktis vajutage klahvile
.

Alguspunkti märgistamiseks valige menüüs
(punkti A märgistamine), seejärel

vajutage klahvile .

Liikuge soovitud lõigu lõpp-punkti ja valige
menüüs (punkti B märgistamine),
seejärel vajutage klahvile .

Peidetav lõik on nüüd tähistatud.

Valiku kinnitamiseks valige menüüs ,
seejärel vajutage klahvile .

Märgistatud lõiku ei näidata taasesitamise
ajal.

Valige soovitud pealkiri ja vajutage klahvile .

Valige menüüs (pealkiri) ja vajutage
klahvile .

Valige menüüs (peidust välja
toomine) ja vajutage klahvile .

Peidetud lõiku hakatakse nüüd
taasesitama.

Valige soovitud pealkiri ja vajutage klahvile .

Valige menüüs (plaat) ja vajutage
klahvile .

Valige menüüs (nimetuse
muutmine) ja vajutage klahvile .

Ekraanile kuvatakse klaviatuur

Valige soovitud tähemärk, seejärel vajutage
klahvile .

Toimetamisel on teil võimalik teha järgmisi
valikuid.

Kinnitamiseks valige menüüs
(kinnitamine) ja vajutage klahvile .

Pealkirja nimetus muudetakse ära.

9

9

9

9

9

]

]

H

H

H

H
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Vajutage klahvile .

Vajutage klahvile .

Tühiku sisestamine.

Kursorist vasakul oleva
tähemärgi kustutamine.

Muutuste kinnitamine ja
menüüst väljumine.

Soovitud valiku tähistamiseks kasutage
klahve .

Suurte ja väikeste tähtede vahel valimiseks
kasutage klahve ja .

Muudatuste tühistamiseks vajutage
klahvile .

Kaadrite peidust välja toomine

1. DISC MENU

1. DISC MENU

Valik Tegevus

[Space]

[Confirm]

BACK

H

H

H

Kasulikud nipid

H Kui menüüs ei ole võimalik valida elementi
(peidust välja toomine), tähendab

see, et selles pealkirjas ei ole peidetud
kaadreid.

[Unhide]

... SALVESTUSTE TOIMETAMINE
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6. TAASESITAMINE

Taasesitamine USB lisaseadmelt

Märkus

Kasulikud nipid

Kasulikud nipid

H

H

H

USB pessa ei ole võimalik ühendada USB
jaoturit. Toetatakse ainult digikaameraid,
mis vastavad USB salvestusseadmete
standardile.

Taasesitamisel kasutatavate funktsioonide
kohta lugege lähemalt peatükist
'Taasesitamine'.

Kui te valite taasesitamise ajal mõne muu
mälukaardi, katkestatakse taasesitamine.

Selle salvestaja kaudu on teil võimalik sirvida USB
mäluseadmele, mälukaardile või digikaamerale
salvestatud materjali. USB pesa kaudu on võimalik
vaadata JPEG, MP3, WMA ja DivX faile.

Tõmmake esipaneelil olev kate eest ära.

Ühendage USB pessa USB seade.

Vajutage klahvile .
Ekraanile kuvatakse sisukorramenüü.

Valige soovitud fail, seejärel vajutage klahvile
.

Tõmmake esipaneelil olev kate eest ära.

Ühendage USB pessa USB seade.

Vajutage klahvile .
Ekraanile kuvatakse sisukorramenüü. Iga
mälukaardilugejas oleva mälukaardi kohta
kuvatakse eraldi kaust.

Valige soovitud kaust ja vajutage klahvile .

Valige soovitud fail, seejärel vajutage
alustamiseks klahvile .

1.

2.

3. USB

4.

1.

2.

3. USB

4. OK

5.

9

9

]

]

Taasesitamine USB mälukaardilugejalt
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Plaatide taasesitamine

Märkused

Tähelepanu!

Kasulikud nipid

H

H

H

H

DVD plaatidele ja DVD mängijatele kehtivad
piirkonnalised piirangud. Enne plaatide
taasesitamist veenduge, et see on
tähistatud sama piirkonnakoodiga kui teie
seade (toodud seadme tagumisel küljel).

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

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

Taasesitamisel kasutatavate funktsioonide
kohta lugege lähemalt peatükist
'Taasesitamine'.

Taasesitamiseks sobivad plaadid

Plaadi taasesitamine

DVD Video (Digital Versatile
Disc)

Region 2 /ALL

DVD±RW (DVD Recordable)

DVD±R (DVD+R Double Layer)

DVD±R DL (DVD+R Double
Layer)

CD-RW (CD-Rewritable) MP3/
WMA/JPEG/ DivX

CD-R (CD-Recordable) MP3/
WMA/JPEG/ DivX

Audio CD (Compact Disc
Digital Audio)

Video CD

Super Video CD

DVD salvestaja sisse lülitamiseks vajutage
klahvile .

Lülitage televiisor sisse ja valige DVD mängija
jaoks määratud telekanal.

Vajutage klahvile .
Plaadiliugur avaneb.

Asetage plaadiliugurisse ettevaatlikult plaat,
kirjaga ülespoole. Seejärel vajutage klahvile .

Veenduge, et plaat asetseks kirjaga
ülespoole

Kahepoolsete plaatide puhul asetage
ülespoole see külg, mida soovite esitada.

Taasesitamine algab automaatselt.

Kui taasesitamine ei hakka peale
automaatselt, vajutage klahvile

, et kuvada plaadi sisukord. Valige
soovitud pala ja vajutage klahvile .

H

H

H

H

1.

2.

3.

4.

5.

DISC
MENU

B

p

p

]
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DVD±R plaadi nimetuse muutmine

Pealkirja kustutamine

Salvestaja genereerib automaatselt plaadile
nimetuse. Seda on teil võimalik muuta.

Plaadimenüüsse sisenemiseks vajutage klahvile
.

Valige soovitud pealkiri ja vajutage klahvile .

Valige menüüs (plaat) ja vajutage
klahvile .

Ekraanile kuvatakse plaadi toimetamise
menüü.

Valige menüüs (nimetus) ja vajutage
klahvile .

Ekraanile kuvatakse klaviatuur

Valige soovitud tähemärk, seejärel vajutage
klahvile .

Toimetamisel on teil võimalik teha järgmisi
valikuid.

Tühiku sisestamine.

Kursorist vasakul oleva
tähemärgi kustutamine.

Muutuste kinnitamine ja
menüüst väljumine.

Soovitud valiku tähistamiseks kasutage
klahve .

Suurte ja väikeste tähtede vahel valimiseks
kasutage klahve ja .

Muudatuste tühistamiseks vajutage
klahvile .

Kinnitamiseks valige menüüs
(kinnitamine) ja vajutage klahvile .

Plaadi nimetus muudetakse ära.

Peale salvestamist on teil võimalik selles menüüs
valida järgmisi funktsioone:

pealkirja kustutamine.

kaadrite peitmine

kõikide kaadrite peidust välja toomine

pealkirja nimetuse muutmine

pealkirja poolitamine

pealkirja kaitsmine

Pealkirja (salvestuse) kustutamine DVD plaadil.

Vajutage klahvile .

Valige soovitud pealkiri ja vajutage klahvile .

Valige menüüs (pealkiri) ja vajutage
klahvile .

Valige menüüs (kustutamine) ja
vajutage klahvile .

Ekraanile kuvatakse kinnitusteade.

Valige menüüs ja vajutage klahvile .

Plaadilt kustutatakse kõik kaitsmata
pealkirjad.
Tühistamiseks valige menüüs
(tühistamine) ja vajutage klahvile .

1.
DISC MENU

2. OK

3. [Disc]
OK

4. [Label]
OK

5.
OK

Valik Tegevus

[Space]

[Confirm]

BACK

6. [Confirm]
OK

1. DISC MENU

2. OK

3. [Title]
OK

4. [Erase]
OK

5. [OK] OK

[Cancel]
OK

9

9

9
9

9
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Pealkirjade toimetamine DVD
plaadil

Märkused

H Kui DVD plaat on lõpetatud, ei ole seda
võimalik toimetada.
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Plaadimenüü DVD plaadi toimetamine

A

B

C

D

Plaadimenüüs kuvatakse DVD plaadile tehtud
salvestused. See kuvatakse ekraanile, kui te
sisestate plaadiliugurisse DVD plaadi ja vajutate
klahvile .

Plaadimenüüs kuvatakse järgmine informatsioon:

Pealkirja pisipilt.

Pealkirja nimetus, salvestusaeg,
salvestuskvaliteet ja salvestise suurus.

Võimalik salvestusaeg valitud salvestusreþiimis.
Salvestusre iimi vahetamiseks vajutage klahvile

.

Vaba ruum plaadil.

Plaadi toimetamise menüüs on toodud erinevad
toimetusfunktsioonid:

kõikide salvestiste kustutamine.

DVD±R plaadi nimetuse muutmine.

plaadi nimetuse muutmine.

Plaadimenüüsse sisenemiseks vajutage klahvile
.

Valige soovitud pealkiri ja vajutage klahvile .

Valige menüüs (plaat) ja vajutage
klahvile .

Ekraanile kuvatakse plaadi toimetamise
menüü.

Valige menüüs (kustutamine) ja
vajutage klahvile .

Ekraanile kuvatakse kinnitusteade.

Valige menüüs ja vajutage klahvile .

Plaadilt kustutatakse kõik kaitsmata
pealkirjad.

Tühistamiseks valige menüüs
(tühistamine) ja vajutage klahvile .

DISC MENU

REC MODE

1.
DISC MENU

2. OK

3. [Disc]
OK

4. [Erase]
OK

5. [OK] OK

[Cancel]
OK

þ

H

H

H

H

H
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Kõikide salvestiste kustutamine
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Video taasesitamine

Märkused

H

H

Subtiitrifailides toetatakse järgmisi
formaate: .srt, .smi, .sub, .sami.

Madala kvaliteediga DivX faile võidakse
kuvada liiga suurte pikslitega.

Salvestatud pealkirja taasesitamine

DivX failide taasesitamine

1. DISC MENU

2.

1.

2.

Plaadi valimine: DISC
MENU

USB mäluseadme valimine:
USB

3.
OK

4.
OK

SUBTITLE

Vajutage klahvile .
Ekraanile kuvatakse pealkirjade menüü.

Valige soovitud pealkiri ja vajutage klahvile
.

Teil on võimalik taasesitada DivX faile, mille olete
eelnevalt oma arvutist salvestanud DVD plaadile või
USB mäluseadmele.

Sisestage plaadiliugurisse plaat või ühendage
USB mäluseade.

Valige allikas:

vajutage klahvile
, kuni ekraanile kuvatakse

sisukorramenüü.

vajutage
klahvile , kuni ekraanile kuvatakse
sisukorramenüü.

Valige soovitud menüüelement ja vajutage
klahvile .

Kui plaadile on salvestatud palju palasid /
pealkirju / faile, saate klahvide abil
liikuda eelmisele / järgmisele leheküljele.

Valige fail, mida soovite taasesitada ja vajutage
klahvile .

Taasesitamise lõpetamiseks vajutage
klahvile .

Subtiitrite keele vahetamiseks vajutage
klahvile .

Subtiitrite fondi vahetamisest lugege
lähemalt peatükist Seadete muutmine -
Taasesitamise seaded - DivX(R)
subtiitrifondi vahetamine“.

9
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Muusika taasesitamine

Kasulikud nipid

H

H

H

Multisesoonse CD plaadi puhul
taasesitatakse ainult esimest sessiooni.

Selle salvestaja abil ei ole võimalik
taasesitada MP3PRO heliformaati.

Kui MP3 faili või albumi nimi (ID3 tähis)
sisaldab erilisi tähemärke, ei pruugita seda
õigesti ekraanile kuvada, kuna kõiki
tähemärke ei toetata.

Teil on võimalik taasesitada MP3/ WM faile, mille
olete eelnevalt salvestanud CD või DVD plaadile või
USB mäluseadmele.

Sisestage plaadiliugurisse plaat või ühendage
USB mäluseade.

Valige allikas:

vajutage klahvile
, kuni ekraanile kuvatakse

sisukorramenüü.

vajutage
klahvile , kuni ekraanile kuvatakse
sisukorramenüü.

Valige soovitud menüüelement ja vajutage
klahvile .

Kui plaadile on salvestatud palju palasid /
pealkirju / faile, saate klahvide abil
liikuda eelmisele / järgmisele leheküljele.

Valige fail, mida soovite taasesitada ja vajutage
klahvile .

Taasesitamise lõpetamiseks vajutage
klahvile .

Kui plaadile või kausta on salvestatud mitu pala või
faili, on teil taasesitamise ajal võimalik valida mõni
muu pala või fail.

Järgmise pala / faili valimine

Eelmise pala / faili algusesse liikumine

1.

2.

Plaadi valimine: DISC
MENU

USB mäluseadme valimine:
USB

3.
OK

4.
OK

Tegevus Klahv

H

H

H

H

ab

a

P

b

Muu pala / faili valimine
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Lõigu (A-B) kordamine

Kaameranurkade vahetamine

Taasesituse jätkumine viimasest
katkestuskohastTeil on võimalik korduvalt taasesitada soovitud lõiku

ühe pealkirja või peatüki piires. Selleks peate
eelnevalt tähistama lõigu algus- ja lõpp-punkti.

Vajutage plaadi taasesitamise ajal
kaugjuhtimispuldil klahvile .

Ekraanile kuvatakse
segaminiesitusreþiimide valikud.

Valige kordusre iimide ikoon ja vajutage
klahvile ..

Lõigu alguspunkti tähistamiseks vajutage
klahvile .

Lõigu lõpp-punkti tähistamiseks vajutage
klahvile .

Taasesitamine jätkub valitud lõigu algusest.
Määratud lõiku korratakse kuni funktsiooni
tühistamiseni.

Selle funktsiooni tühistamiseks korrake
punktides 1 ja 2 kirjeldatud tegevusi ja valige
menüüs .

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

Vajutage plaadi taasesitamise ajal
kaugjuhtimispuldil klahvile .

Ekraanile kuvatakse
segaminiesitusre iimide valikud.

Valige menüüs (kaameranurk) ja
vajutage klahvile .

Valige klahvide abil soovitud
kaameranurk.

Kui seda funktsiooni on võimalik valida,
kuvatakse ekraanile ikoon.

Seda funktsiooni on võimalik valid DVD / VCD
plaatide puhul. Kui olete plaati varem selle
mängijaga taasesitanud, saate selle taasesitamist
jätkata kohast, kus viimati pooleli jäite.

Veenduge, et olete selle funktsiooni sisse lülitanud.

Vajutage klahvile .
Ekraanile kuvatakse seadistusmenüü.

Valige menüüs (taasesitamine) ja
vajutage klahvile .

Valige menüüs (taastamine) ja
vajutage klahvile .

Valige menüüs (sees) ja vajutage klahvile
.

Funktsioon lülitatakse sisse.

Sisestage plaadiliugurisse plaat ja vajutage
klahvile .

Taasesitamine algab peale kohast, kus
viimati pooleli jäite.

Sisestage plaadiliugurisse plaat ja vajutage
klahvile .

Taasesitamine algab peale kohast, kus
viimati pooleli jäite.

Vajutage klahvile .
Taasesitamine algab peale plaadi algusest.

1.
REPEAT

2.
OK

3.
[A -]

4.

5

[A - B Off]

1.
REPEAT

2. [Angle]

3.

1. SETUP

2. [Playback]

3. [Resume]

4. [On]
OK

1.

1.

2.

9

9

9

9

9

9

9

9
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[A – B]

Q
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Enne alustamist...

Taasesituse jätkumine viimasest
kastkestuskohast

Taasesitamise alustamiseks plaadi algusest.

Q

Q
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Aegluubis taasesitamine

Taasesituse kontrolli funktsiooni
seadistamine - PBC

Kordus- ja segaminiesitusreþiimide
valimineKaaderhaaval taasesitamine.

Kiire taasesitamine edasisuunas

Kiire taasesitamine tagasisuunas

1.

2.

2.

3.

4.

2.

3.

4.

1.

OK

2.
OPTIONS

3. PBC [On] PBC [Off]
OK

4.

1.
REPEAT

2. REPEAT
OK

[Track] / [Title] -

[Chapter] -

[Repeat] -

[Repeat All] / [All] -

[Once] -

[Random] -

3.
REPEAT

[Off]

Vajutage taasesitamise ajal klahvile .
Taasesitamine katkestatakse ja ekraanipilt
jääb seisma.

Eelmiste ja järgmiste kaadrite valimiseks
vajutage korduvalt klahvidele .

Kiireks taasesitamiseks edasisuunas vajutage
klahvile ja hoidke seda all.

Erinevate taasesituskiiruste vahel valimiseks
vajutage korduvalt klahvile .

Hariliku taasesitamise jätkumiseks vajutage
klahvile .

(Ei toimi DivX failide ja VCD / SVCD plaatide puhul).

Kiireks taasesitamiseks tagasisuunas vajutage
klahvile ja hoidke seda all.

Erinevate taasesituskiiruste vahel valimiseks
vajutage korduvalt klahvile .

Hariliku taasesitamise jätkumiseks vajutage
klahvile .

(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.

Kui ekraanile kuvatakse sisukorramenüü,
valige sealt soovitud seaded ja vajutage
klahvile .

Vajutage plaadi taasesitamise ajal klahvile
.

Valige menüüst (sees) või
(väljas) ja vajutage klahvile .

Taasesitamise katkestamiseks vajutage klahvile
.

Taasesitamise ajal on teil võimalik valida erinevate
kordus- ja segaminiesitusre iimide vahel. Valikud
võivad erinevate plaaditüüpide puhul erineda.

Vajutage plaadi taasesitamise ajal
kaugjuhtimispuldil klahvile .

Ekraanile kuvatakse
segaminiesitusre iimide valikud.

Valige klahvi abil soovitud
segaminiesitusre iim ja vajutage klahvile .

pealkirja / pala kordamine
Valitud pealkirja / pala kordamine.

peatüki kordamine
Ainult DVD, DVDR, DVDRW plaadid
Valitud peatüki kordamine.

kordamine
Ainult MP3, WMA, JPEG failid ning pildi- ja
heliplaadid.
Valitud faili kordamine.

kõige kordamine
Kogu plaadi või kõikide failide kordamine.

ühekordne taasesitamine
Ainult MP3, WMA, JPEG failid ning pildi- ja
heliplaadid.
Kõikide failide taasesitamine üks kord.

segaminiesitus
Ainult MP3, WMA, JPEG failid ning pildi- ja
heliplaadid.
Kõigi plaadile salvestatud palade taasesitamine
suvalises järjekorras.

Kordusreþiimide tühistamiseks vajutage
korduvalt klahvile ja valige menüüs

(väljas).

]

qQ

]

q

]

P

9

9
H

H

Taasesitamise jätkumiseks vajutage
klahvile .

Vajutage taasesitamise ajal klahvile .

Vajutage taasesitamise ajal klahvile .
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þ

þ
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]

Q

Q
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1.

1.
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Pildifailide taasesitamine

Piltide taasesitamine (slaidiesitus)

1.

2.

3.
OK

BACK

4.
OK

5. OPTIONS

Tegevus Klahv

6.
BACK

7.

1.
OK

2. OK

Sisestage plaadiliugurisse plaat või ühendage
USB mäluseade.

Valige allikas:

Valige soovitud menüüelement ja vajutage
klahvile .

Kui plaadile on salvestatud palju palasid /
pealkirju / faile, saate klahvide abil
liikuda eelmisele / järgmisele leheküljele.

Eelmisele menüütasemele tagasi
liikumiseks vajutage klahvile .

Valige fail, mida soovite taasesitada ja vajutage
klahvile .

Slaidiesitus algab peale.

Taasesitamise ajal vajutage klahvile .
Ekraanile kuvatakse valikute menüü. Siin
on toodud kaugjuhtimispuldi klahvide
funktsioonid.

Pisipiltide kuvamine ekraanile

Eelmise / järgmise pildi kuvamine

Eelmise / järgmise pisipildilehekülje

Suurendusre iimi sisenemine /

Suurendusteguri valimiseks vajutage sellele klahvile
korduvalt.

Suurendatud pildi liigutamine ekraanil

Pildi pööramine

Piltide vahetamisre iimi valimine

Peamenüüsse tagasi liikumiseks vajutage
klahvile .

Taasesitamise peatamiseks ja sisukorra
kuvamiseks vajutage klahvile .

Valige soovitud MP3 fail ja vajutage klahvile
.

Alustatakse MP3 faili taasesitamist.

Valige menüüst pildifail ja vajutage klahvile .
Slaidiesitus algab peale.

Faililaiendiks peab olema '.JPG', '.JPE' või
'.JPEG.'.

Selle seadme abil on võimalik kuvada
digikaameratest pärit pilte ainult sel juhul, kui
need on JPEG-EXIF formaadis. Seda formaati
kasutavad enamik digitaalseid kaameraid.
Motion JPEG ning muudes formaatides pilte ei
ole võimalik kuvada, samuti ei ole võimalik
taasesitada piltidega seostuvaid heliklippe.

Plaadi valimine: DISC
MENU

USB mäluseadme valimine:
USB

INFO

ZOOM

vajutage klahvile
, kuni ekraanile kuvatakse

sisukorramenüü.

vajutage
klahvile , kuni ekraanile kuvatakse
sisukorramenüü.

kuvamine pisipildivaates

þ
väljumine

þ
slaidiesituse ajal

H

H

H

H

H

ab

ab

ab

qQ\[
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9

9

9

9

qQ

P

Slaidiesitus muusikaga

Toetatud JPEG pildiformaadid:
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Kasulikud nipid

H

H

H

Kõigi arvuti abil salvestatud plaatide
taasesitamine ei pruugi selle salvestajaga
võimalik olla.

Plaadi sisu kuvamiseks võib kuluda päris
pikk aeg, eriti kui plaadile on salvestatud
palju palasid / pilte.

Kui JPEG pildifaili ei ole salvestatud 'exif'
failitüüp, ei kuvata selle pildi eelvaadet
pisipiltide hulgas. Selle asemel kuvatakse
süsteemi vaikimisi pilt.

Funktsioonid taasesitamise ajal

Pildi suurendamine

Taasesitamine digikaamerast

Muu pealkirja / peatüki valimine

Ekraanilekuvatud pilti on võimalik suurendada ning
seda ekraanil ringi liigutada.

Vajutage korduvalt klahvile .
Sisse lülitatakse suurendusre iim.

Suurendatud pildil liikumiseks kasutage
klahve.

Väljumiseks vajutage korduvalt klahvile ,
kuni taastatakse pildi tavasuurus.

Ühendage digikaamera DVD salvestaja esiküljel
asuvasse USB pessa.

Võimalikke taasesitusfunktsioone saate
kasutada digikaameral.

Taasesitamise ajal on teil võimalik valida mõnda
muud peatükki või pealkirja.

Järgmise peatüki valimine

Eelmise peatüki algusesse

Peatüki järjekorranumbri valimine

VÕI

Vajutage taasesitamise ajal klahvile .
Ekraanile kuvatakse valikute menüü.

Valige pealkirja ikoon ja vajutage klahvile .

Sisestuse muutmiseks kasutage klahve .
Taasesitamine jätkub valitud pealkirjast.

Menüüst väljumiseks vajutage klahvile
.

Vajutage taasesitamise ajal klahvile .
Ekraanile kuvatakse valikute menüü.

Valige pealkirja ikoon ja vajutage klahvile .

Sisestuse muutmiseks kasutage klahve .
Taasesitamine jätkub valitud pealkirjast.

Menüüst väljumiseks vajutage klahvile
.

1. ZOOM

2.

3. ZOOM

1.

2.

Tegevus Klahv

Numbri-
klahvid
0-9

1. OPTIONS

2. OK

3.

4.
OPTIONS

1. OPTIONS

2. OK

3.

4.
OPTIONS

9

9

9

9

9

þ

liikumine

\[

qQ

b

a

\[
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Pealkirja järjekorranumbri valimine

Subtiitrite keele muutmine
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Subtiitrite keele muutmine

Heli keele muutmine

Edasi- / tagasisuunas otsimine

Otsing aja järgi

Subtiitrite keele valimine DVDs ja DivX® Ultra
plaatidele.

Vajutage taasesitamise ajal klahvile .

Valige soovitud subtiitrite keel ja vajutage
klahvile .

Kui valitud keelt ei ole plaadile salvestatud,
kasutatakse plaadi vaikimisi määratud
keelt.

Heli keele valimine DVDs ja VCD plaatidele.

Vajutage taasesitamise ajal klahvile .

Ekraanile kuvatakse keeleseaded. Kui
valitud helikanalit ei plaadile salvestatud,
kasutatakse plaadi vaikimisi määratud
keelt.

Teil on võimalik video taasesitamise ajal otsida
edasi- või tagasisuunas.

Vajutage ja hoidke taasesitamise ajal all klahvi
või .

Ekraanile kuvatakse otsinguriba ning heli
vaigistatakse.

Erinevate kiiruste vahel valimiseks vajutage
korduvalt klahvile või .

Hariliku taasesitamise jätkumiseks
vajutage klahvile .

Teil on võimalik alustada taasesitamist soovitud
kohast plaadil.

Vajutage taasesitamise ajal klahvile .
Ekraanile kuvatakse videofunktsioonide
menüü.

Valige ajaotsingu sisestusaken ja vajutage
klahvile . Pala algusest kulunud aja väli
muutub ajasisestusväljaks:

Sisestage abil 6-kohaline
ajahetk. Taasesitamine jätkub sisestatud
ajahetkest.

1. SUBTITLE

2.
OK

1. AUDIO

1.

2.

1. OPTIONS

2.
OK

3. numbriklahvide (0-9)

H

H

9

9

9

q Q

q Q

]

Kasulikud nipid

Kasulikud nipid

H

H

Mõnede plaatide puhul peate subtiitrite
keele määrama plaadimenüüst.
Plaadimenüüsse sisenemiseks vajutage
klahvile .

Mõnede plaatide puhul peate subtiitrite
keele määrama plaadimenüüst.
Plaadimenüüsse sisenemiseks vajutage
klahvile .

DISC MENU

DISC MENU
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