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Tärkeitä turvallisuusohjeita

1) Lue ohjeet. Lue kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet ennen
laitteen käyttöä

2) Talleta ohjeet. Talleta turvallisuus- ja käyttöohjeet myöhempää
käyttöä varten.

3) Noudata varoituksia. Noudata kaikkia tuotteeseen kiinnitettyjä
ja käyttöohjeen varoituksia.

4) Noudata ohjeita. Noudata kaikkia käyttöohjeita.
5) Puhdistus - Irrota laite seinäpistokkeesta ennen puhdistusta.

Älä käytä nestemäisiä puhdistusaineita tai aerosoleja.
Käytä puhdistamiseen säämiskäliinaa

6) Lisälaitteet - älä käytä lisälaitteita, joita tuotteen valmistaja ei
ole suositellut, sillä ne voivat aiheuttaa vaaratilanteen.

7) Vesi ja kosteus - Älä käytä tuotetta veden lähellä, kuten
esimerkiksi lähellä kylpyammetta, lavuaaria, keittiön pesuallasta tai
pyykkiä, märässä kellarissa tai lähellä uima-allasta.

8) Lisävarusteet – Älä sijoita laitetta epävakaalle vaunulle, tasolle,
kolmijalalle, kannattimelle tai pöydälle. Tuote voi kaatua ja
aiheuttaa vakavan vamman lapselle tai aikuiselle sekä laitteen
pahan vaurioitumisen. Käytä ainoastaan vaunua, kolmijalkaa,
kiinnitintä tai pöytää, jota valmistaja suosittelee tai joka on myyty
tuotteen mukana. Tuotteen kiinnittämisessä tulee noudattaa
valmistajan ohjeita ja käyttää valmistajan suosittelemia
kiinnitysvälineitä.

9) VAUNU - Tuotteen ja vaunun yhdistelmää tulee siirtää
varovaisesti. Nopeat pysäytykset, liiallinen voimankäyttö ja
epätasaiset pinnat voivat aiheuttaa tuotteen ja vaunun
yhdistelmän kaatumisen.

10) Tuuletus - Kotelon raot ja aukot ovat tuuletusta varten,
varmistavat tuotteen luotettavan toiminnan ja suojelevat sitä
ylikuumenemiselta. Älä tuki tai peitä näitä aukkoja. Aukkoja ei
tule koskaan peittää sijoittamalla tuote vuoteeseen, sohvalle,
matolle tai muulle vastaavalle pinnalle. Älä sijoita tuotetta
umpirakennelmaan kuten kirjahyllyyn tai telineeseen, jollei
kunnollista ilmanvaihtoa ole varmistettu tai valmistajan ohjeita
noudatettu.

11) Virtalähteet - Tuotetta tulee käyttää ainoastaan tyyppikilvessä
osoitetulla virtalähteellä. Jos et tiedä varmasti kotisi tehon
lähteen tyyppiä, ota yhteyttä tuotteen jälleenmyyjään tai
paikalliseen sähköyhtiöön. Niiden tuotteiden osalta, joita on
tarkoitus käyttää paristovirralla tai muilla lähteillä, katso
käyttöohjeet.

12) SIJOITTAMINEN - Laite tulee asentaa vakaaseen paikkaan.
13) KÄYTTÄMÄTTÖMYYSAJAT - Laitteen verkkojohto on

irrotettava seinäpistokkeesta, kun laitetta ei käytetä pidempään
aikaan.

14) Maadoitus tai polarointi -
• Jos tuote on varustettu polarisoivalla vaihtovirtapistokkeella

(pistokkeen yksi piikki on leveämpi kuin toinen) se sopii
pistorasiaan ainoastaan yhdellä tavalla. Tämä on
turvallisuusominaisuus. Jos et saa asetettua pistoketta
kokonaan pistorasiaan kokeile pistokkeen kääntämistä
toisin päin. Jos pistoke ei edelleenkään sovi ota yhteys
sähkömieheen, joka vaihtaa vanhentuneen pistorasiasi.Älä
mitätöi polarisoivan pistokkeen turvallisuustarkoitusta.

• Jos tuote on varustettu kolmijohdintyyppisellä
maadoituspistokkeella, se sopii ainoastaan maadoitus-
pistorasiaan. Tämä on turvallisuusominaisuus. Jos et
pysty laittamaan pistoketta pistorasiaan ota yhteys
sähkömieheen, joka vaihtaa vanhentuneen pistorasiasi.
Älä mitätöi maadoituspistokkeen turvallisuustarkoitusta.

15) Verkkojohdon suojaus - verkkojohdot tulee reitittää niin, ettei
niiden päältä kävellä tai etteivät ne joudu puristuksiin esineen
alle tai väliin, kiinnittäen erityistä huomiota pistokkeisiin ja
verkkojohtoihin liitoskohdassa, jossa ne tulevat ulos

tuotteesta.
16) Ulkoantennin maadoitus - Jos ulkoinen antenni tai

kaapelijärjestelmä on liitetty laitteeseen, varmista, että antenni
tai kaapelijärjestelmä on suojamaadoitettu jännitepiikkejä ja
kehittyviä staattisen sähkön purkauksia vastaan.  National
Electrical Code -pykälä 810, ANSI/NFPA 70, antaa tietoja
oikeasta antennimaston ja tukirakenteiden maadoituksesta,
tulojohtimen maadoituksesta antennin purkausyksikköön,
maadoitusjohtimien koosta, antennin purkausyksikön
sijoituspaikasta, maadoitusjohtimeen liittämisestä ja
maadoitusjohtimen vaatimuksista.

17) Ukonilma - Tuotteen lisäsuojaamiseksi ukkosmyrskyn aikana
tai kun ne ovat valvonnatta ja pitkään käyttämättä irroita laite
seinäpistokkeesta ja irroita laite antenni- tai
kaapelijärjestelmästä. Näin vältetään laitevauriot, jotka voivat
aiheutua salaman tai sähköverkon jännite- ja virtapiikeistä.

18) Voimajohdot - Älä sijoita ulkoantennia lähelle sähkölinjojen
ilmajohtoja tai paikkaan jossa antenni voi kaatua sähkölinjojen
tai –järjestelmien päälle. Kun asennat ulkoantennijärjestelmää,
vältä ehdottomasti koskettamasta sähkölinjoja tai vastaavia
korkeajännitejärjestelmiä, koska se on hengenvaarallista.

19) Ylikuormitus - Älä ylikuormita seinäpistorasioita, jatkojohtoja
tai kiinteitä pistokkeita. Tämä voi aiheuttaa tulipalon tai
sähköiskun vaaran.

20) Esineet ja nesteet - Älä työnnä minkäänlaisia esineitä tuotteen
aukkoihin, sillä ne voivat koskettaa vaarallisia jännitekohtia tai
aiheuttaa osien oikosulun ja johtaa tulipaloon tai sähköiskuun.
Mitään nestettä ei saa käyttää tuotteeseen tai tuotteen lähellä.

21) Huolto - Älä yritä itse huoltaa laitetta.
Kotelon avaaminen tai poistaminen voi altistaa sinut vaaralliselle
jännitteelle tai muille vaaroille. Anna valtuutetun
huoltohenkilökunnan hoitaa kaikki huolto.

22) Huoltoa vaativa vaurio - Irrota tuote seinäpistokkeesta ja
anna valtuutetun huoltohenkilökunnan hoitaa huolto
seuraavissa tapauksissa:
• Kun verkkojohto tai pistoke on vaurioitunut,
• Jos tuotteelle on läikkynyt nestettä tai tuotteen sisään on

pudonnut esine,
• Jos tuote on altistunut sateelle tai vedelle,
• Jos tuote ei toimi kunnolla, kun noudatetaan käyttöohjeita, ota

yhteys Lite-On asiakaspalveluun saadaksesi teknistä tukea.
• Jos tuote on pudonnut tai muulla tavoin vaurioitunut,
• Kun tuotteen toiminnassa on selkeä ero. Se on merkki

huollon tarpeesta.
23) Varaosat - Kun tarvitaan varaosia, varmista että huoltoteknikko

käyttää joko valmistajan määrittelemiä varaosia tai osia, joilla
on samanlaiset ominaisuudet kuin alkuperäisellä osalla.
Valtuuttamattomat korvikeosat voivat aiheuttaa tulipalon,
sähköiskun tai muun vaaran.

24) Turvallisuustarkastus - Pyydä huoltoteknikkoa suorittamaan
turvatarkistukset tuotteen huollon tai korjauksen päätteeksi, jotta
tuote olisi varmasti toimintakunnossa.

25) Seinä- tai kattokiinnitys - Kiinnitä tuote seinään tai kattoon
ainoastaan valmistajan suosittelemalla tavalla.

26) Kuumuus - Pidä tuote kaukana kuumuuden lähteistä, kuten
lämpöpattereista, lämmönvaraajista, liesistä tai vahvistimista.

27) Paristojen käyttö - Paristovuoto voi johtaa ruumiinvammaan
tai laitteen vaurioitumiseen. Paristo-ongelmien välttämiseksi
noudata näitä ohjeita.
• Aseta kaikki paristot oikein + ja –navat kohdistettuna laitteen

merkintöjen mukaisesti.
• Älä sekoita paristoja (vanha/uusi, hiili/alkali jne.).
• Poista paristot, kun laitetta ei käytetä pidempään aikaan.
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Varoitukset, varotoimet ja muuta

SEURAAVA KOSKEE AINOASTAAN
YHDYSVALTOJA

VAROITUS!
Tuote on testattu ja se noudattaa luokan B digitaalisen laitteen
rajoituksia, jotka on FCC määräyksen osan 15 mukaisia.
Nämä rajoitukset on suunniteltu antamaan kohtuullinen suoja
haitallisilta häiriöiltä kotiasennuksissa.
Tuote tuottaa, käyttää ja saattaa säteillä radiotaajuusenergiaa ja
jollei sitä ole asennettu tai käytetä ohjeiden mukaisesti se voi
aiheuttaa vahingollista häiriötä radioliikenteessä.  Valmistaja
ei takaa,ettei häiriöitä tapahdu tietyssä asennuksessa
Jos tuote aiheuttaa haitallista häiriötä radio- tai TV-
vastaanotossa, mikä voidaan päätellä laittamalla laite pois
päältä ja takaisin päälle, käyttäjää kehotetaan yrittämään
häiriön korjausta yhdellä tai useammalla seuraavista
toimenpiteistä:

• Suuntaa vastaanottoantenni uudestaan tai sijoita se
uuteen paikkaa.

• Kasvata laitteen ja vastaanottimen välistä matkaa.
• Liitä laite eri pistokkeeseen kuin mihin vastaanotin on liitetty.
• Käänny jälleenmyyjän tai kokeneen radio/TV-teknikon

puoleen avun saamiseksi.

LASER-TUOTTEISTA
1) LUOKAN 1 LASERTUOTE
2) VAARA: Näkyvää ja näkymätöntä lasersäteilyä, kun laite on

avattu tai lukitus on vaurioitunut. Varo suoraa altistusta
säteelle.

3) VAROITUS Älä avaa päällyskoteloa. Laitteessa ei ole
käyttäjän huollettavia osia, jätä kaikki huolto valtuutetulle
huoltohenkilökunnalle

VAROITUS!
TUOTE KÄYTTÄÄ LASERIA.
LAITTEEN SÄÄTIMIEN, SÄÄTÖJEN TAI TOIMINNAN
KÄYTTÖ MUULLA TAVOIN KUIN NÄISSÄ OHJEISSA ON
MÄÄRITELTY VOI JOHTAA HENGENVAARALLISELLE
SÄTEILYLLE ALTISTUMISELLE.
ÄLÄ AVAA KOTELOA ÄLÄKÄ SUORITA KORJAUKSIA ITSE.
ANNA VALTUUTETUN HUOLTOHENKILÖKUNNAN HOITAA
HUOLLOT.

VAROITUS:
TULIPALON, SÄHKÖISKUN JA LAITEVAURION
MAHDOLLISUUDEN VÄHENTÄMISEKSI ÄLÄ ALTISTA
LAITETTA KOSTEUDELLE JA VARMISTA, ETTÄ
NESTEELLÄ TÄYTETYT ESINEET, KUTEN
KUKKAMALJAKOT, SIJOITETAAN KAUAS LAITTEESTA

Tasasivuisen kolmion sisällä olevan
nuolikärkisen salaman tarkoitus on
varoittaa käyttäjää eristämättömästä
vaarallisesta jännitteestä tuotteen sisällä,
joka voi aiheuttaa sähköiskun.

Tasasivuisen kolmion sisällä olevan
huutomerkin tarkoitus on ilmoittaa
käyttäjälle laitteen mukana tulevan aineiston
sisältämistä tärkeistä käyttö- ja huolto-
ohjeista.

VAROITUS! – VIRTA  painike
Irrota virtapistoke virran katkaisemiseksi kokonaan. VIRTA 
painike ei missään asennossa kytke virtaa kokonaan pois päältä.
Virtaa voidaan ohjata kaukosäätimellä.

VAROITUS!
SÄHKÖISKUN  VÄLTTÄMISEKSI  ÄLÄ  AVAA LAITTEEN  KOTELOA.
SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVIA OSIA.
HUOLTOASIOISSA KÄÄNNY VALTUUTETUN.
HUOLLON PUOLEEN.

Valmistettu Dolby Laboratoriesin lisenssillä.
“Dolby” ja kaksois-D -symboli ovat Dolby Laboratoriesin
tavaramerkkejä.

VAROITUS!
• CD-R/RW-levyt, jotka on tallennettu tietokoneella tai CD-

tallentimella eivät ehkä soi jos levy on vaurioitunut tai likainen tai
jos soittimen linssissä on likaa tai se on huuruinen.

• Päättämättömiä CD-R/RW-levyjä voidaan soittaa mutta
kaikkea aikatietoa (soittoaikaa jne.) ei näytetä.

• Tarkista maasi tekijänoikeuslait ennen kuin tallennat DVD
VIDEO-, SVCD-, Video CD-, Audio CD-, MP3- ja JPEG-
levyjä. Tekijänoikeussuojatun aineiston tallennus.

Macrovisionin  immateriaalioikeuksia
koskevia laillisia tiedotuksia

“Patentit n:o. 4 631 603; 4 577 216; 4 819 098; 4 907 093; ja 6
516 132.”

“Tämä tuote sisältää kopiosuojattua teknologiaa, jota suojelevat
tietyt U.S. patentit ja muut immateriaalioikeudet.
Tekijänoikeussuojatun teknologian käyttöön on oltava lupa
Macrovision Corporationilta. Laite on tarkoitettu koti- ja muuhun
rajoitettuun käyttöön, jollei ole toisin Macrovision Corporationin
valtuuttama. Laitteen muuntaminen tai purku on kielletty.”

TUOTTEET JOISSA 525P ETENEVÄ SKANNAUSLÄHTÖ,
KÄYTTÖVAATIMUKSET

“KULUTTAJIEN TULEE HUOMATA, ETTEIVÄT KAIKKI
TERÄVÄPIIRTO-TV:T OLE TÄYSIN YHTEENSOPIVIA
TÄMÄN TUOTTEEN KANSSA JA VOIVAT AIHEUTTAA
FILMIVIRHEITÄ KUVASSA. 525 PROGRESSIVE SCAN
KUVAONGELMIEN TAPAUKSESSA SUOSITTELEMME,
ETTÄ KÄYTTÄJÄ VAIHTAA LIITÄNNÄN “STANDARD
DEFINITION” LÄHDÖLLE. MIKÄLI TEILLÄ ON KYSYMYKSIÄ
KOSKIEN TV:N YHTEENSOPIVUUDESTA MALLIN 525P
DVD-SOITTIMEN KANSSA, OLKAA HYVÄ JA OTTAKAA
YHTEYS ASIAKASPALVELUUMME”
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� Yhteensopivat levytyypit (esitys)

� Video System ( PAL)
Tämä DVD-tallennin hyväksyy PAL-signaalin syötön

� Aspect Ratio (kuvasuhde)

4:3 (Letter Box) Standard

4:3 Pan & Scan

16:9 (laajakuva)

� Others

Audio : Esiintyy sellaisten tallenteiden alussa, jotka on

                         nauhoitettu käyttäen useita audio-kieliä.

Subtitle (tekstitys) : Esiintyy sellaisten tallenteiden alussa,

                         jotka on nauhoitettu käyttäen useita subtitle-kieliä.

Kulma : Esiintyy sellaisten tallenteiden alussa, jotka on

                        nauhoitettu käyttäen useita kulmia.

 Lisätiedot:
DVD-Video/DVD+RW/DVD+R/ logot ovat valmistajiensa

omistamia tuotemerkkejä.
Parhaan tuloksen saamiseksi on suositeltavaa käyttää levyjä,

jotka on varustettu yllä olevalla logolla. Laite ei välttämättä toimi
moitteettomasti muiden levymerkkien kanssa. Älä käytä
muodoltaan vajavaisia (esim. sydämenmuotoisia) levyjä. Laite voi
rikkoutua.

Levyn tyypistä ja nauhoituksen laadusta riippuen CD-R-, CD-
RW-, DVD-R-, DVD-RW-, DVD+R-, DVD+RW –levyt eivät
välttämättä toimi kaikissa tilanteissa.

Yhteensopimattomat levytyypit
Laite ei toimi seuraavien levytyyppien kanssa. Näiden levyjen

soittamisesta voi aiheutua sellaista melua, joka vaurioittaa
kuulokkeita.

1) Muiden DVD -nauhureiden viimeistelemättömät levyt.
2) DVD-VR-, DVD AUDIO-, PHOTO CD-, SACD -levyt

(Kun soittokelvoton levy laitetaan CD-soittimen levyalustalle, DVD-
soittimen näyttöön ilmestyy teksti “Tuntematon levy”
epäonnistuneiden soittoyritysten jälkeen.)

� DVD-Videon maakoodi
Tämä laite toistaa sellaisia DVD-Video –levyjä, jotka ovat
yhteensopivia laitteen takaosaan merkityn maakoodin
kanssa.

Esimerkkejä yhteensopivista DVD-Video –levyistä:

L

isätiedot:

� Audio System

     Dolby Digital                 Linear PCM

         DTS (Digital Theater Systems)

� Yhteensopivat levytyypit (nauhoitus)

LEVYN TIEDOT
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Kaukosäädin

Paristojen asennus

� Avaa paristokotelo ja lisää paristot. Huolehdi siitä,
että paristojen navat (+ ja -) osoittavat oikeisiin
suuntiin (merkitty kaukosäätimeen).

HUOMIO!

� Poistakaa paristot kaukosäätimestä
vain jos ne ovat kuluneet loppun tai
ette käytä sitä pitkään aikaan.

� Älkää sekoittako uusia ja vanhoja
paristoja tai erityyppisiä paristoja
keskenään.

� Paristot sisältävät kemikaaleja, joten
huolehtikaa jätteestä asianmukaisesti.

Kaukosäätimen vastaanottosensori

Kaukosäätimen toimintasäde
on noin 3 m ja se toimii
parhaiten, kun se
kohdistetaan suoraan
yksikköä kohti, laitteen
edestä katsoen korkeintaan
30°

Kaukosäädin

1) Avaa/Sulje -näppäin ( OPEN/CLOSE)

2) Numeronäppäimet (0, 1~9)

3) Ohita-näppäimet  ( PREVIOUS / NEXT)

4) Play -näppäin ( PLAY)

5) Stop -näppäin ( STOP)

6) Navigointinäppäimet(����) Ok-näppäin.

7) Kopiointinäppäin (COPY)

8) Selain (BROWSER)

9) HDD/DVD -näppäin (HDD/DVD)

10) Levytyökalut –näppäin (DISK TOOLS)

11) Ohjelmalähde –näppäin (SOURCE)

12) Nauhoitusnäppäin (RECORD)

13) POWER ON/STANDBY -näppäin ( STANDBY-ON)

14) CH +, CH – buttons (Kanavanvalitsimet) ( , )

15) Näyttönäppäimet (DISPLAY)

16) Levyvalikko -näppäin (DISKC MENU)

17) Järjestelmävalikko -näppäin (SYSTEM MENU)

18) Soittolista/valikko -näppäimet (PLAYLIST/MENU)

19) Eteen-/taaksekelaus -näppäimet ( REW / F.F.)

20) Taukoi/askel -näppäin ( PAUSE/STEP)

21) Flex Timer -näppäin (FLEX TIME)

22) Guide -näppäin ( GUIDE)

23) ShowView® -näppäin (ShowView®)

24) Navigointinäppäin (NAVI)

25) Muokkausnäppäin (EDIT)

26) Ajastinnäppäin (TIMER)

NÄYTTÖ JA NÄPPÄIMET
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1) HDD –tilan indikaattori

2) Pause –tilan indikaattori

3) Play –tilan indikaattori

4) DVD –tilan indikaattori

5) SVCD –tilan indikaattori

6) VCD –tilan indikaattori

7) CDDA –tilan indikaattori

8) TIEDOSTON–tilan indikaattori

Etupaneelin liitännät
(vain viitteeksi)

Näyttöruutu

Osien ja hallintanäppäimien nimet
1) VIRTA ON/OFF

Laite käynnistetään ja sammutetaan POWER ON/OFF –
näppäimen avulla.

2) LEVYKELKKA
DISC TRAY pitää levyt paikallaan nauhoituksen tai toiston
aikana

3) DV-LINK (IEEE-1394) Jack
DV-LINK (IEEE-1394) –liitin yhdistää digital-video-
camcorderit tähän DVD -laitteeseen.

4) DVD-osoitinvalo
syttyy, kun DVD on asetettu kohdelaitteeksi.

5) NÄYTTÖPANELI
Operation –indikaattorit näkyvät  tässä

6) Kovalevyosoitin
syttyy, kun HDD on asetettu kohdelaitteeksi.

7) AVAA/SULJE näppäin
avaa ja sulkee levyaseman.

8) Toistonäppäin
Levyn toisto .

9) Pysäytysnäppäin
Levyn toisto tai nauhoitus lopetetaan.

10) HDD/DVD näppäimellä
Vaihto HDD:n ja DVD:n välillä suoritetaan HDD/DVD –
näppäinten avulla.

11) Nauhoitusnäppäimellä
Nauhoitus aloitetaan.

12) Kohdenäppäimellä
Tulokanavaan liitetty laite valitaan.

13) LINE IN (VIDEO/AUDIO L/R) –liittimellä
Laite yhdistetään ulkoiseen laitteeseen.

NÄYTTÖ JA NÄPPÄIMET

9)  CD–tilan indikaattori

10) DVD+R–tilan indikaattori

11) DVD –tilan indikaattori

12) Nauhoitus –tilan indikaattori

13) Ajastinnauhoitus –tilan indikaattori

14) Lisätietoja -ruutu

15) DVD+RW–tilan indikaattori

16) CD-R/DVD-R –tilan indikaattori

17) CD-RW/DVD-RW –tilan indikaattori
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NÄYTTÖ JA NÄPPÄIMET

Takapaneelin liitännät
(vain viitteeksi)

Osien nimet
1) VHF/UHF IN/OUT–liittimellä

Kytkevät TV/ANTENNIN ulostulevaan ja

sisäänmenevään signaaliin.

   DVD –signaalit eivät siirry tämän kautta.
   Suorita asianmukaiset kytkennät ennen

    käyttöä.

2) SCART – liitin (av-laite)

Yhdistelmäsignaalin (RGB) liitäntä

3) SCART – liitin (TV)

Yhdistelmäsignaalin(RGB/ S-Video)
ulostulo.

4) ULOSTULO liittimet (Oikea / Vasen/

Video (CVBS)

Yhdistelmäsignaalin ulostulo

5) ULOSTULO (kelt/sin/pun) liittimet

Yhdistelmäsignaalin ulostulo

6)
DIGITAALILIITÄNTÄ(KOAKSIAALIKAAPELI)
Liitäntä vahvistimeen tai virittimeen, joissa on
digitaalinen ulostulo.

7) DIGITAALINEN ULOSTULO (OPTINEN)

Liitäntä vahvistimeen tai virittimeen, joissa on
digitaalinen ulostulo.

8) Päävirtajohto

Kytkee laitteen sähköverkkoon

Huomaa:
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LIITÄNNÄT

Suorita asianmukaiset kytkennät ennen käyttöä.

1)   AC-virtajohdon saa kytkeä pistorasiaan vasta sen jälkeen, kun kaikki muut kytkennät on suoritettu.
2)   Kytke laitteen VIDEO OUT –liitin suoraan TV-vastaanottimen videoliitäntään. Jos VIDEO OUT kytketään TV-vastaanottimeen VCR-

laitteen kautta, voi kopiosuojatun levyn esityksessä ilmetä ongelmia.  Samanlaisia ongelmia voi ilmetä myös silloin, kun laite kytketään
integroituun TV/video –järjestelmään.

Kytkentä antenniin (lähtö) ja televisioon
Noudata alla olevia ohjeita kytkiessäsi laitteen antennijohtoon ja televisioon. Suorita kytkennät ennen kuin alat käyttää laitetta

Kytkentä TV-vastaanottimeen SCART-liittimen avulla

Kytke antenni mukana tulevalla RF-kaapelilla laitteeseen ANTENNA IN ulostuloon.

Käytä mukana tulevaa RF-kaapelia kytkeäksesi TV:n ulostulo laitteesta television RF sisäänmenoon.

Käytä SCART –johtoa yhdistäessäsi laitteen SCART OUT –liittimen television SCART IN –liittimeen.

 Lisätiedot:

1.  Älä sijoita tätä laitetta kuumenevien laitteiden yläpuolelle. Ylikuumeneminen voi johtaa siihen, että laite ei toimi
moitteettomasti.

2.  Mikäli katselet digitaalisia kaapeli- tai satelliitti TV –lähetyksiä, on dekoderin pistoke liitettävä tämän laitteen
sisääntuloon.
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VIDEON LAADUN PARANTAMISEKSI

Käyttämällä Component Video (komponenttivideo) –pistokkeita varmistat paremman kuvanlaadun.

Kytkentä TV-vastaanottimeen COMPONENT out –liittimen avulla

Kytkentä TV-vastaanottimeen component-liittimien avulla
Käytä COMPONENT –kaapeleita (ei sisälly toimitukseen) yhdistäessäsi laitteen COMPONENT out –liittimen television COMPONENT
sisääntuloon.

  Lisätiedot:
1. Valitse järjestelmäasetuksista COMPONENT (katso kohta “Pika-asetukset”)
2. Kytke kaikki muut videoliitännät pois siksi aikaa, kun COMPONENT –yhteys on käytössä
3. Tässä yhdistelmässä vaaditaan punainen ja valkoinen kaapeli. (katsokaa luku ”For better Audio Quality”).
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Kytkentä stereo-äänivahvistimeen tai -vastaanottimeen

Käytä audiojohtoa kytkiessäsi laitteen AUDIO OUT –liitännän
stereovahvistimen tai –vastaanottimen liittimeen.

On olemassa kaksi eri audioyhteystapaa: analoginen ja digitaalinen

Kytkentä digitaaliseen audiolaitteeseen

Kytke Dolby Digital –vahvistin DTS –dekoderiin
surround sound –äänen aikaansaamiseksi

Digitaalinen ulostulo, optinen
Käytä optista kaapelia (ei sisälly toimitukseen)
yhdistäessäsi laitteen DIGITAL OUT OPTICAL
(digitaalinen ulostulo, optinen) –liittimen
stereovahvistimen tai –vastaanottimen optiseen
digitaaliliittimeen.

Digitaalinen ulostulo, koaksiaalinen
Käytä koaksiaalikaapelia (ei sisälly toimitukseen)
yhdistäessäsi laitteen DIGITAL OUT COAXIAL
(digitaalinen ulostulo, koaksiaalinen) –liittimen
stereovahvistimen tai –vastaanottimen digitaaliseen
koaksiaaliliittimeen.

ÄÄNEN LAADUN PARANTAMISEKSI
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CONNECTING A DECODER

Connecting a decoder

DEKOODERIN YHDISTÄMINENYhdistä CANAL +
Dekooderi laitteeseen ja TV:hen ohjeen mukaan:

1. Käytä RF-antennikaapelia yhdistääksesi laitteen RF IN
–vivun antennipistorasiaan (        )
Käytä RF-antennikaapelia kytkeäksesi laite RF OUT
liittimestä television RF IN –liittimeen.(         )

2. Käytä SCART –johtoa (ei sisälly toimitukseen)
yhdistäessäsi laitteen SCART IN –liittimen CANAL+ -
dekoderiin. (       )

Käytä SCART –johtoa yhdistäessäsi laitteen SCART
OUT –liittimen television SCART IN –liittimeen. (       )

  Lisätiedot:
Mene kanavaeditori –valikkoon asettaaksesi dekoderin haluamillesi kanaville. (Katso kohta ”Kanavaeditori”)
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Kauko-ohjaus & Järjestelmävalikko

Noudata seuraavia ohjeita asettaessasi henkilökohtaiset asetuksesi
DVD-nauhuriisi. Varmista, että kaikki kytkennät on suojattu kunnolla.

1.   Paina [ STANDBY] käynnistääksesi laitteen.
2.   Paina [SYSTEM MENU] tuodaksesi järjestelmävalikon

näyttöön.
3.   Paina [�] [�] valitaksesi “Järjestelmä”, “Kieli”,

“Toisto”, “Nauhoitus”, “Ääni”, “TV Tuner” tai “EXIT” ja
paina [�] [�] palataksesi edelliseen valikkoon.

4.   Paina [�] [�] valitaksesi sen kohteen, jonka haluat
muuttaa ja paina [�] tai [OK].

Valitse “Järjestelmä”–kuvake asettaaksesi: Video Output,
Päivämäärä ja Aika
Valitse “Kieli” –kuvake asettaaksesi: OSD
Valitse “Toisto,”–kuvake asettaaksesi: Aspect Ratio (kuvasuhde)
Valitse “Nauhoitus,”–kuvake asettaaksesi: Laatu (M1, M2, M2x, M3,
M4 ja M6)
Valitse “Ääni,” –kuvake asettaaksesi: Digital Output  (PCM / Bit
Stream) (Yksityiskohtaiset tiedot valikosta löydät kohdasta
“Käyttöliittymän toiminta”)
5. Paina [OK] vahvistaaksesi asetukset.
6. Paina [SYSTEM MENU] poistuaksesi asetusvalikosta tai

paina [� ] palataksesi edelliseen valikkoon.
 Lisätiedot:
Mikäli haluat nauhoittaa TV-ohjelmia ajastinnauhoitus –
toiminnon avulla, on sinun asetettava kellonaika tarkasti.

Päivämäärän ja kellonajan asettaminen
(JÄRJESTELMÄ –valikossa)

Sähkökatkos voi pyyhkiä päivämäärän / kellonajan laitteen
muistista. Oikea kellonaika on tällöin asetettava uudelleen.

Päivämäärän asettaminen
1.  Paina [SYSTEM MENU] –näppäintä. Järjestelmävalikko

ilmestyy näytölle.

2.  Valitse ”Järjestelmä” painamalla joko[�] [�] ja paina [OK].

3.  Valitse ”Päivämäärä” painamalla joko[�] [�] ja paina [OK].

4.  Muuta päivä/kuukausi/vuosi (muutettava kohta näkyy
kirkastettuna) painamalla joko [�] [�] tai käyttämällä
kaukosäätimen numeronäppäimiä (0~9), ja vahvista asetukset
painamalla [OK].

5.  Kun kaikki asetukset on tehty, paina [�] kunnes olet palannut
päävalikkoon.

6.  Paina [SYSTEM MENU] –näppäintä poistuaksesi
järjestelmävalikosta.

Kellonajan asettaminen
1.  Paina kaukosäätimen [SYSTEM MENU] -näppäintä.

Järjestelmävalikko ilmestyy näytölle.

2.  Valitse ”Järjestelmä” painamalla joko [�] [�] ja paina [OK].

3.  Valitse ”Aika” painamalla joko [�] [�] ja paina [OK].

4.  Muuta tunti/minuutti/sekunti (muutettava kohta näkyy
kirkastettuna) painamalla joko [�] [�] ai käyttämällä
kaukosäätimen numeronäppäimiä (0~9).

5.  Valinta ”AM/PM” (aamupäivä/iltapäivä) –asetusten välillä
suoritetaan painamalla [�] [�]. Asetus vahvistetaan
painamalla [OK].

6.  Kun kaikki asetukset on tehty, paina [�] kunnes olet palannut
päävalikkoon.

7.  Paina [SYSTEM MENU] –näppäintä poistuaksesi
järjestelmävalikosta.

 Lisätiedot:
Varmista, että kellonaika on asetettu oikein ennen kuin alat

Äänen asettaminen (AUDIO –valikossa)

Digitaalinen antosignaali
PCM / Bit Stream
(mahdollistaa digitaalisen äänentoiston yhdessä PCM:n tai
koodatun datan kanssa )

DTS ulos
ON / OFF

Aspect ration asettaminen (PLAYBACK –
valikossa)
Valitse televisiosi mukaan joko “4:3” (normaali) tai “16:9”
(laajakuva). Jos käytössäsi on tavallinen 4:3 –vastaanotin, voit
myös valita joidenkin  videonimikkeiden
esitystavan.

4:3 L.Box (4:3 Letter Box)
Valitse silloin, kun kytket laitteen tavalliseen
(4:3) –televisioon.

Kun toistat laajakuvaformaatilla nauhoitetun DVD-VIDEO –levyn,
kuvaruudun ylä- ja alareunassa näkyy mustat palkit.

4:3 Pan (4:3 Pan & Scan)
Valitse silloin, kun kytket laitteen tavalliseen
(4:3) –televisioon.

Kun toistat laajakuvaformaatilla nauhoitetun
DVD-VIDEO –levyn, kuva on leikattu 4:3 –
ruudulle siten, että se täyttää koko kuvaruudun.
Kuvan vasen ja oikea reuna leikkautuu tällöin pois. Huomaa, että
kuva näkyy 4:3 Letter Box –muodossa, vaikka valitsisit 4:3 Pan &
Scan –esitystavan (esim. käyttämäsi
levyn vuoksi).

16:9 -laajakuva
Valitse silloin, kun kytket laitteen
laajakuvatelevisioon (16:9).

SYSTEEMIVALIKKO

 Lisätiedot:
Jos VIDEO OUTPUT –tavaksi asetetaan “PROGRESSIVE”, vaikka
laitetta ei ole kytketty progressive scan –yhteensopivaan TV-
vastaanottimeen, voi TV –vastaanotin välittömästi lakata
vastaanottamasta videosignaalia. Jotta kuva saataisiin palautettua,
täytyy ensin painaa [�] ja kaukosäätimen numeronäppäimiä ”5”, ”0”,
”2” ja ”0”, ja tämän jälkeen asettaa videoulostulo uudestaan
painamalla [OK].

2. Valitse ”Järjestelmä” painamalla joko [�] [�] ja paina [OK].

3. Aseta ”videoulostulo” toimintoon “SCART S-Video,” “SCART
RGB”, “COMPONENT” tai “PROGRESSIVE” painamalla joko
[�] [�] and ja paina [OK]. (Katso kohdasta “GUI-toiminta”
yksityiskohtia)

4. Kun kaikki asetukset on tehty, paina [�] kunnes olet palannut
päävalikkoon.

5. Paina [SYSTEM MENU] –näppäintä poistuaksesi
järjestelmävalikosta.

Videoulostulon asettaminen
(JÄRJESTELMÄ –valikossa)

1.    Paina [SYSTEM MENU] –näppäintä. Valikko ilmestyy näytölle.

Progressive scan -toiminto
Videoulostulotapa voidaan vaihtaa painamalla ensin
[SYSTEM MENU] –näppäintä ja valitsemalla sitten ”Sys-
tem—> Video Output—>Progressive.”

Videoulostulotapa:
576i: Interlace video 576p: Progressive video

Laitteen komponenttiulostulo on kytkettävä 576p –
yhteensopivaan televisiovastaanottimeen.
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TV KANAVIEN SKANNAUS

TV kanavien skannaus
Kun “scan channel” –toiminto on aktivoitu, niin TV-kanavat
etsitään ja tallennetaan tietyssä järjestyksessä. Jos TV
ohjelmien tuottaja on muuttanut kanavan numeroa tai jos olet
asentamassa tätä DVD-tallenninta uudelleen, voi olla tarpeen,
että käynnistät tämän toiminnon uudelleen. Toiminto korvaa
tallennetut TV-kanavat uusilla.
Valitse “TV-signal” ja “country” ennen kanavien skannausta.

1. Varmista, että antennijohdot ovat tukevasti
kiinnitetty DVD-tallentimeen.

2. Kytke päälle televisio ja DVD-tallennin.

3. Paina [SYSTEM MENU] tuodaksesi
järjestelmävalikon näyttöön, paina [�] [�]
valitaksesi “TV TUNER”- kuvakkeen ja paina [�].

4. Paina [�] [�] valitaksesi “TV-signal” ja paina [�].

5. Paina [�] [�] valitaksesi “cable”, “antenna” tai
“auto” sen mukaan, miten vastaanotat TV-kanavat
ja paina [OK].  Paina [�] palataksesi edelliseen
valikkoon ja tallenna asetukset.

Jos valitset “auto”, niin vastaanotin skannaa automaattisesti
kaapeli- ja antennikanavat Tämä tapa vie enemmän aikaa.

6.  Paina [�] [�] valitaksesi “Maa” ja paina
[�]. Painakaa [�] [�] valitaksenne maa-asetus
listasta ja tallentakaa valinta [OK] -näppäimellä.
[�] -näppäimellä palaatte edelliseen valikkoon.

7. Paina [�] [�] valitaksesi  “Utilities” ja paina [�].

8. Paina [�] [�] valitaksesi “Skannaa kanava” ja
paina [OK] käynnistääksesi skannauksen.

Jos haluat lopettaa skannauksen, valitse “stop scan” ja paina
[OK]. Skannaus keskeytyy.

9. Kanavien skannaus alkaa. Tämä prosessi kestää
jonkin aikaa.

TV-kanavien manuaalinen hienosäätö

Kun olet suorittanut kanavien skannauksen, voit halutessasi
suorittaa TV-kanavien hienosäädön käsin. Suorita hienosäätö
seuraavasti.

1. Paina [SYSTEM MENU] tuodaksesi
järjestelmävalikon näyttöön, paina [�] [�]
valitaksesi “TV TUNER”- kuvakkeen ja paina [�].

2. Paina [�] [�] valitaksesi  “FINE” ja paina [�].

3. Paina [�] [�] kunnes kanavan signaali on
hienosäädetty.

4. Kun olet heinosäätänyt kanavat paina [SYSTEM
MENU] poistuaksisi järjestelmävalikosta.

TV-kanavien manuaalinen muokkaaminen

Kun olet suorittanut kanavien skannauksen, voit halutessasi
muokata TV-kanavia. Tämä toiminto mahdollistaa kanavien
lisäämisen/poiston, kanavien järjestyksen muuttamisen,
kanavan lisäämisen tiettyyn paikkaan, kanavien nimeämisen
uudelleen ja niin edelleen.

1. Paina [SYSTEM MENU] tuodaksesi
järjestelmävalikon näyttöön, paina [�] [�]
valitaksesi “TV TUNER”- kuvakkeen ja paina [�].

2. Valitkaa [�] [�] – näppäimiä painaen “Utilities” ja
painakaa [�].

3. Paina [�] [�] valitaksesi “Edit  Channel” ja
paina [�]. Kanavien muokkausvalikko tulee
näytölle.

Kanavien muokkausvalikon käyttöohjeet on esitetty
yksityiskohtaisesti kohdassa ”Kanavien Muokkaus”.

10. Kun kaikki TV-kanavat on etsitty ja tallennettu,
paina [SYSTEM MENU] päästäksesi pois
toiminnosta.

 Huomaa:
Jos kanavatarjonnan lukumäärä alueellasi ylittää tämän DVD

tallentimen maksimikanavamäärän, haku keskeytyy. Kanavien

maksimimäärät ovat

Antennin kautta: 168

Kaapelin kautta: 104

Automaattisesti: 176



14

KANAVAEDITORI

TV-kanavan siirtäminen ylös- ja alaspäin.

1.Paina [�] [�] valitaksesi TV -kanavien
ja paina [�].

2.Paina  [�] [�] valitaksesi “Ylös,” tai “Siirrä alas”
    ja paina [OK].
TV-kanavan paikka muuttuu.
Joka kerran kun painat [�] [�] kanavan paikka muuttuu
seuraavasti:

TV-kanavan lisääminen.

1. Paina [�] [�] valitaksesi TV-kanavat ja paina [�].

2. Paina [�] [�] valitaksesi “Numeroon” ja paina
[OK].

3. Paina [�] [�][�] [�] syöttääksesi “Channel
number,” ja paina [OK]. Kanava siirtyy haluttuun
paikkaan.

Päästäksesi kanavien muokkausvalikkoon paina [SYSTEM
MENU], valitse “TV TUNER”, “Utilities” tai “Edit channel” ja
paina [OK].  Tai paina [SOURCE] asettaaksesi “TV”
tulosignaalin lähteeksi ja paina [EDIT]. Kummallakin tavalla
tehtynä kanavien muokkausvalikko tulee näytölle.

TV-kanavien paikkojen vaihtaminen.

Tämä toiminto mahdollistaa tallentimen TV-kanavien
järjestyksen muuttamisen käsin vastaamaan television
kanavajärjestystä.

1. Paina [�] [�] valitaksesi sellaisen TV-kanavan ja
paina [�].

2. Paina [�] [�] valitaksesi “Vaihda tähän” ja paina
[OK].

3. Paina [�] [�][�] [�] syöttääksesi “Channel
number,” ja paina [OK] kanavan siirtämiseksi.
Kanavien järjestys vaihtuu annetun
kanavanumeron mukaan.

4. Toista kohta 3 muidenkin kanavien
järjestyksen muuttamiseksi.

5. Paina [�] [�][�] [�] valitaksesi ”EXIT”, paina
[OK] asetusten tallentamiseksi ja poistu ”Channel
Editor” –valikosta.

TV-kanavien nimeäminen uudelleen.

1. Paina [�] [�] valitaksesi sellaisen TV-kanavan ja
paina [�].

2. Paina [�] [�] valitaksesi “Nimeä” ja paina [OK].
Näyttö kanavanimien
syöttämiseen tulee
esille.

3. Valitse haluamasi
merkki
näppäimistön
avulla. Paina [OK]
joka valinnan
jälkeen.

4. Kun olet syöttänyt
kanavan nimen, paina [�] [�] [�] [�] valitaksesi
”Finish” ja paina [OK].

 Lisätiedot:
Nimen pituus voi olla korkeintaan 10 merkkiä.
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ShowView®-järjestelmän säätäminen

1. Paina [SOURCE] –nappulaa valitaksesi TV:n
ohjelmasignaalin lähteetksi

2. Paina [EDIT] saadaksesi näytölle “Channel Editor”
–valikon.

3. Paina [�] [�] kanavan valisemiseen ja paina [OK].
4. Paina [�] [�] [�] [�] siirry kohtaan “ShowView®”

ja paina [OK].
Valikko GCN-numeron syöttämiseen tulee näytölle.

5. Käytä numeroituja näppäimiä (1-9) GCN-numeron
syöttämiseen ja paina [OK] kun numero on
syötetty.

    Paina [�] [�] siirtyäksi taakse- ja eteenpäin, edelliseen tai
seuraavaan/  numeroon.

6. Toista edellinen asettaaksesi GCN-numerot
muille kanaville.

7. Kun olet valmis, paina [�] [�]  siirtyäksesi
kohtaan ”EXIT” ja paina [OK] poistuaksesi
kanavaeditorivalikosta.

Tämän ohjelmoitijärjestelmän ansiosta sinun ei enää tarvitse
hankalasti syöttää päivämäärää, ohjelman numeroa eikä
alkamis- ja päättymisaikoja. Kaikki tieto DVD-tallentimen
ohjelmointiin sisältyy ShowView®-ohjelmointinumeroon. Tämä
9-numeroinen ShowView® -numero löytyy

useimmista TV-ohjelmalehdistä.

Tarkista, että kaikki kaapelit ovat tukevasti kiinnitetty, ennen
dekooderin toimintakuntoon laittamista.

ShowView®-järjestelmä säätäminenKANAVAEDITORI

TV-kanavien lisääminen ja poistaminen käsin.

Sen jälkeen kun olet suorittanut kanavien skannauksen, voit
halutessasi lisätä tai poistaa kanavia käsin. Tämä toiminto
mahdollistaa sellaisen kanavan lisäämisen käsin, joka ei ole
löytynyt skannauksessa, tai käsin löydetyn kanavan
poistamisen.

1. Paina [�] [�] valitaksesi sellaisen TV-kanavan,
joka ei ole öytynyt skannatessa, ja paina sitten
[�].

2. Paina [�] [�] valitaksesi “Turn on” ja paina [OK].
Valittu TV-kanava tulee käyttöön.

Sulkeaksesi TV-kanavan, siirry “Turn off”-kohtaan ja paina [OK].
Valittu TV-kanava sulkeutuu.

3. Toista kohta 2 muidenkin kanavien järjestyksen
muuttamiseksi.

4. Paina [�] [�][�] [�] valitaksesi ”EXIT”, paina
[OK] asetusten tallentamiseksi ja poistu “Chan-
nel Editor” –valikosta.

VPS/PDC

“VPS”:ää (video programming system)/ ja “PDC”: tä
(program delivery control) käytetään TV-kanavien
tallennusten alkamisen ja keston ohjaamiseen. Jos
TV-ohjelma alkaa ilmoitettua aikaisemmin tai
myöhemmin niin DVD-tallennin käynnistyy ja pysähtyy
oikeaan aikaan. Katso tarkemmat ohjeet kohdasta “TV-
ohjelmien tallennus käyttäen ShowView®-
järjestelmää”.
 Huomaa:
1. Ohjelman alkamisajankohta tulee syöttää minuutin

tarkkuudella. Jos haluat ohjelmoida ajan, joka eroaa VPS/
PDC –ajasta, sinun pitää kytkeä VPS/PDC pois toiminnasta.

2. Vain yhtä TV-kanavan ohjelmaa kerrallaan voidaan
ohjata “VPS/PDC”:tä käyttäen. Jos haluat tallentaa kaksi tai
useampia yhden TV-kanavan ohjelmia, niin sinun pitää
ohjelmoida ne kahtena tai useampana eri tallennuksena.

3. Koska DVD-tallennin tarvitsee tietyn käynnistymisajan
ennenkuin DVD-levy saavuttaa oikean nopeuden ja laser
saadaan kohdistettua, voi sattua, että muutama sekunti
ohjelman alusta jää tallentamatta VPS/PDC tä käytettäessä.
Kytke tällaisessa tapauksessa VPS/PDC pois päältä ja syötä
minuuttia aikaisempi aloitusaika.

Dekooderin laittaminen käyttökuntoon.

Laitat dekooderin käyttökuntoon seuraavasti:

1. Paina [�] [�] valitaksesi sellaisen TV-kanavan ja
paina [�].

2. Paina [�] [�] valitaksesi “Dekood.aset.” ja paina
[OK]. Dekooderiin asetaan valitut kanavat.
Dekooderin asettamiseksi siirry kohtaan  “Set decoder” ja

paina [OK]. Dekooderi asettuu kanavalle.

3. Muiden kanavien asettamiseksi dekooderiin
toista kohta muillakin kanavilla.

4. Paina [�] [�] [�] [�] valitaksesi ”EXIT”, paina
[OK] asetusten tallentamiseksi ja poistu “Chan-
nel Editor” –valikosta.
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OPASVALIKKO: TOISTO

Videotiedostojen toistaminen

1. Paina [  GUIDE] saadaksesi näytölle opasvalikon.

2. Paina  [�] [�] valitaksesi “Playback” ja paina [OK].

3. Paina [�] [�] valitaksesi DVD:n tai HDD:n ja paina [OK].

4. Paina [�] [�] valitaksesi“Video” ja paina sitten [OK].

    Selainvalikko tulee näytölle.

5. Paina [�] [�] [�] [�] valitaksesi ohjelman nimen

    jonka haluat toistaa, ja paina sitten [OK].
Jos haluat siirtyä seuraavalle sivulle tai haluat palata edelliselle

sivulle voit valita joko [  ] [  ] -kuvakkeet tai sivunumero –
kuvakkeen.

Toista musiikkitiedostoja

1. Paina [ GUIDE] saadaksesi näytölle opasvalikon.

2. Paina [�] [�] valitaksesi “Playback” ja paina [OK].

3. Paina [�] [�] tvalitaksesi DVD:n tai HDD:n ja paina

    [OK].

4. Paina [�] [�] valitaksesi “Music” ja paina [OK].

    Selainvalikko tulee näytölle.

5. Paina [�] [�] [�] [�] valitaksesi musiikkitiedoston,
    jonka haluat kuunnella, ja paina sitten [OK].
   Jos haluat siirtyä seuraavalle sivulle tai haluat palata

   edelliselle sivulle voit valita joko [  ] [  ]-kuvakkeet tai

   sivunumero –kuvakkeen.

6. Paina [  PAUSE]  keskeyttääksesi toiston.
    Paina uudelleen [ PAUSE]  jatkaaksesi toistoa.
    Paina [  STOP] lopettaaksesi toiston.

Toista kuvatiedostoja

1. Paina [ GUIDE] saadaksesi näytölle opasvalikon.

2. Paina [�]  [�] valitaksesi “Playback” ja paina [OK].

3. Paina [�]  [�] valitaksesi DVD:n tai HDD:n ja paina [OK].

4. Paina [�] [�] valitaksesi “Kuvia” ja paina  [OK].

5. Paina [�] [�] [�] [�] valitaksesi kuvatiedoston,
    jonka haluat katsella, ja paina sitten [OK].
   Jos haluat siirtyä seuraavalle sivulle tai haluat palata
   edelliselle sivulle voit valita joko [  ] [  ] -kuvakkeet tai
   sivunumero –kuvakkeen.
6. Paina [ PAUSE] keskeyttääksesi toiston.
    Paina uudelleen [ PLAY] jatkaaksesi toistoa.
    Paina [ STOP] lopettaaksesi toiston.

Opasvalikko on ainutlaatuinen käyttöliittymä opastamaan
sinut tämän tallentimen perustoimintoihin. Tämän
järjestelmän käyttämiseen kuluu vähemmän aikaa
käyttämällä opasvalikkoa. Käyttäjien ei tarvitse enää
käyttää kaikkia aikaa vieviä normaalitoimenpiteitä, jotka
ovat useampivaiheisia ja sisältävät vaikeaselkoisia
käyttövaiheita.

6. Paina [ PAUSE] keskeyttääksesi toiston.

    Paina uudelleen [ PLAY] jatkaaksesi toistoa.

    Paina [ STOP] lopettaaksesi toiston.
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Kuvien ja musiikin toisto

1. Paina [ GUIDE] saadaksesi näytölle opasvalikon.

2. Paina [�] [�] valitaksesi “Playback” ja paina [OK].

3. Paina [�] [�] valitaksesi joko DVD:n tai HDD:n ja
   paina  [OK].

4. Paina [�] [�] valitaksesi “Kuvien ja musiikin” ja paina
    [OK].
Kuvatiedostojen selainvalikko tulee näytölle.

5. Paina [�] [�][�] [�]  valitaksesi kuvatiedoston, josta
    haluat aloittaa katselun, ja paina sitten [OK].
    Äänitiedostojen selainvalikko tulee näytölle.

6. Paina [�] [�] [�] [�] valitaksesi musiikkitiedoston,
    haluat aloittaa toiston, ja paina sitten [OK].
    Toisto alkaa.

7. Paina [�] [�] valitaksesi selaussuunnan.
   “Rotate RIGHT” tai “Rotate LEFT” ja “Rotate UP”

“Rotate down.”
    Paina [�] [�] hypätäksesi kuvan yli.

     Paina [  NEXT] tai [ PREVIOUS] hypätäksesi
MP3-tiedoston yli.

8. Paina [ PAUSE] keskeyttääksesi toiston.
    Paina uudelleen [  PLAY] jatkaaksesi toistoa.
    Paina [ STOP] lopettaaksesi toiston.

OPASVALIKKO: TOISTO, TALLENNUS

Toista viimeiseksi tallennettu tiedostonimike
(vain kovalevyllä)
1.   Paina [ GUIDE] saadaksesi näytölle opasvalikon.

2. Paina [�] [�] valitaksesi “Playback” ja paina [ENTER].

3. Paina [�] [�] valitaksesi HDD ja paina [OK].

4. Paina [�] [�] valitaksesi “Viime tallennus” ja paina
[OK].

Viimeksi tallennetun tiedostonimikkeen toisto kovalevyllä alkaa.

5. Paina [ PAUSE] keskeyttääksesi toiston.

Paina uudelleen [ PLAY] jatkaaksesi toistoa.

Paina [ STOP] lopettaaksesi toiston.

Tallenna kovalevylle

1. Paina [ GUIDE] saadaksesi näytölle opasvalikon.

2. Paina [�] [�] valitaksesi “Nauhoitus” ja paina [OK].

3. Paina [�] [�] valitaksesi Signal Input ( TV, Front AV,
    SCART, DV) ja paina [OK].
Jos valitset “TV” niin paina [�] [�] valitaksesi kanavan, jolta
haluat tallentaa, ja paina [OK].

4. Paina [�] [�] valitaksesi “HDD” ja paina [OK].

5. Paina [�] [�] valitaksesi “Recording mode” ja
paina [OK].

Jos valitset “TV” kohdassa 3, paina  [�] [�] valitaksesi TV
audio ja paina  [OK].

6. Paina [OK] aloittaaksesi tallennuksen.

Paina [  STOP] lopettaaksesi tallennuksen.
Paina [  PAUSE] keskeyttääksesi tallennuksen.

Huomaa:
Voit painaa [GUIDE]-painiketta poistuaksesi Opasvalikosta.
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OPASVALIKKO: TALLENNUS, AJASTINTALLENNUS

Tallenna DVD-levylle

1. Paina [ GUIDE] saadaksesi näytölle opasvalikon.

2. Paina [�] [�]  valitaksesi “Nauhoitus” ja paina
     [OK].

3. Paina [�] [�] valitaksesi signaalin sisääntulo
(TV, Front  AV, SCART, DV) ja paina [OK].

Jos valitset “TV” niin paina [�] [�] valitaksesi kanavan, jolta
haluat tallentaa, ja paina [OK].

4. Paina [�] [�] valitaksesi “HDD” ja paina [OK].

5. Paina[�] [�] alitaksesi Tallennusmuoto
“Recording mode” ja paina [OK].

Jos valitset “TV” kohdassa 3, paina [�] [�] valitaksesi TV audio

ja paina  [OK].

6. Paina [OK] aloittaaksesi tallennuksen.
Paina [ STOP] lopettaaksesi tallennuksen.
Paina [ PAUSE] keskeyttääksesi tallennuksen.

 Huomaa:
Kun asetat tallentavan DVD-levyn levykelkalle, levyn
valmisteluprosessi alkaa taustalla. Tämä prosessi kestää
jonkin aikaa.

Ajastintallennus (päivämäärän ja ajan asetus)

1. Paina [ GUIDE] saadaksesi näytölle opasvalikon.

2. Paina [�] [�] valitaksesi  “Ajastintallennus” ja paina
      [OK].

3. Paina [�] [�] valitaksesi “Pvm/ajan asetus” ja paina
      [OK].

4. Paina [�] [�] valitaksesi signaalin sisäänmenon
 (TV, Front AV, SCART, DV) ja paina [OK].

Jos valitset TV, paina [�] [�] valitaksesi kanavan, jolta haluat

nauhoittaa ja paina [OK]. Paina [�] [�] asettaaksesi PDC –

asetuksen päälle tai pois ja paina [OK].

Jos valitset AV tai SCART, paina [�] [�] saadaksesi PDC-

vaihtoehdon päälle tai pois päältä.

5. Paina [�] [�] valitaksesi “Kerran”, “Päivittäin” tai
“Viikottain”.
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OPASVALIKKO: AJASTINTALLENNUS

6. Paina [�][�] [�] [�] tai numeronäppäimiä (0-9)
     asettaaksesi ajan ja paina sitten.

7. Paina [�][�] [�] [�] tai numeronäppäimiä (0-9)
     asettaaksesi ajan ja paina sitten [OK].

8. Paina [�] [�] asettaaksesi  tallennuskesto
 ja paina [OK] .

9. Paina [�] [�] valitaksesi “Device” ja paina sitten
 [OK].

10. Paina[�] [�] valitaksesi tallennusmuodon
“Recording mode” ja paina [OK].

11.  Kun näytölle tulee “Timer Record information”,
       paina [OK] hyväksyäksesi asetukset.

12. Paina  [�] ja [OK] poistuaksesi
      ajastintallennuksen asetustilasta.

13. Paina [ STANDBY] asettaaksesi tallennuksen
      valmiustilaan ja aktivoidaksesi Ajastitallennus –
      toiminnon.

 Huomaa:
Huomautus: Ajastintallennukseen on olemassa seitsemän
erityyppistä tallennusmuotoa DVD-levylle: M1, M2, M2x, M3, M4,
M6 and Just Fit.“Just Fit” tallennusmoodia voidaan käyttää vain
tallennettaessa DVD-levylle. Kun tallennusmoodiksi on asetettu
“Just Fit”, tallennusmoodi säädetään automaattisesti levyllä
olevan vapaan tilan mukaiseksi.

Ajastitallennus (ShowView® -asetukset)

1. Paina [ GUIDE] saadaksesi näytölle opasvalikon.

2. Paina [�] [�]  valitaksesi “Ajastintallennus” ja
paina [OK].

3. Paina [�] [�] valitaksesi “ShowView®-asetukset”
ja paina [OK].

4. Paina [�][�] valitaksesi kerran, päivittäin tai
     viikottain ja paina [OK].

Jos valitset “TV” kohdassa 4, paina [�] [�] valitaksesi TV audio

ja paina  [OK].
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5. Käytä numeronäppäimiä asettaaksesi ShowView®

iä osoittava numero ja paina [OK]. Paina [�] [�]
asettaaksesi PDC –asetuksen päälle tai pois ja
paina [OK].

6. Kun olet syöttänyt ShowView® -numeron, näytölle
tulee “G Channel No”- ja “PR Channel No” –numerot.
Paina [OK] käynnistääksesi kanavan ajastimen.

7 . Paina [�][�]valitaksesi ”DVD” tai ”Kovalevy” ja
paina [OK].

8. Paina [�][�]valitaksesi tallennusmuoto ja
paina [OK].

“Just Fit” tallennusmoodia voidaan käyttää vain
tallennettaessa DVD-levylle.

9. Paina [�] [�] ja valitse TV audio ja paina [OK].

10. “Timer Record information” tulee näytölle.
Paina [OK] hyväksyäksesi asetukset.

11. Paina  [�] ja [OK] poistuaksesi
ajastintallennuksen  asetustilasta ShowView® -
tilaan.

12. Paina [STANDBY] asettaaksesi tallennuksen
valmiustilaan ja aktivoidaksesi Ajastintallennus
toiminnon.

OPASVALIKKO: AJASTINTALLENNUS, KOPIOINTI

3.  Paina  [�][�] valitaksesi “Kovalevyltä DVD-
     levylle” ja paina [OK].

4. Paina [ OPEN/CLOSE] avataksesi levykelkka ja
aseta sille DVD-levy. Paina painiketta
uudelleen sulkeaksesi levykelkan.

DVD-levyn valmisteluprosessi alkaa taustalla. Tämä prosessi
kestää jonkin aikaa.

5. Paina [�][�][�] [�]  valitaksesi tiedoston,
josta haluat kopioida ja paina [OK].

6. Kun olet valinnut tiedoston, siirry kohtaan “EXIT”
      ja paina [OK].

Kopioi (Kovalevyltä DVD-levylle)

1. Paina [ GUIDE] saadaksesi näytölle opasvalikon.

2. Paina [�] [�] valitaksesi “Kopioi “ ja paina [OK].

3.  Paina  [�] [�] valitaksesi “Kovalevyltä DVD-
     levylle” ja paina [OK].

4. Paina [ OPEN/CLOSE] avataksesi levykelkan ja
aseta sille DVD-levy. Paina painiketta uudelleen
sulkeaksesi levykelkan.

5. Paina [�] [�[�] [�]  valitaksesi tiedoston, josta
haluat kopioida ja paina [OK].

6. Kun olet valinnut tiedoston, siirry kohtaan “EXIT” ja
paina [OK].

 Huomaa:

Voit kopioida vain kuvatiedostoja (JPEG- tai BMP-formaatissa),

audio-tiedostoja (MP3-formaatissa) ja nauhoitettuja videoita.

Kopioi (Kovalevyltä DVD-levylle)

1. Paina [ GUIDE] saadaksesi näytölle opasvalikon.

2. Paina [�] [�] valitaksesi “Kopioi “ ja paina [OK].

 Huomaa:
Voit kopioida vain kuvatiedostoja (JPEG- tai BMP-formaatissa),

audiotiedostoja (MP3-formaatissa) ja nauhoitettuja videoita.
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Televisio-ohjelmien nauhoittaminen

5.Paina [RECORD] aloittaaksesi tallennuksen.
Painettuasi [RECORD] järjestelmältä kuluu hetki
toimintojen valmisteluun. Kun tallennus on valmis,

    toiminnon päättyminen kestää vielä hetken.

Tallennus jatkuu kunnes sinä lopetat tallennuksen tai kun DVD-
levy tai kovalevy tulee täyteen.

Tallennuksen lopettaminen
Kun painat [ STOP], voi kestää vielä hetken ennen kuin
tallennus loppuu ja toiminto päättyy.

Tallennuksen keskeyttäminen
Paina [ PAUSE] keskeyttääksesi tallennuksen, ja paina

uudelleen [ PAUSE] tallennuksen jatkamiseksi.

Tallennusmoodin vaihtaminen ennen tallennusta:
Paina [SYSTEM MENU] –näppäintä.

  Lisätiedot:
Uudet asetukset eivät muuta meneillään olevaa tallennusta,
ne aktivoituvat seuraavassa tallennuksessa.

Levyn tilan tarkistaminen tallennuksen aikana
Paina [DISPLAY], tallennustiedot tulevat näytölle.

Ennen tallennusta

1. Tämä DVD-tallennin tallentaa sekä DVD+R/+RW –levyille,
että kovalevylle.

2. Käytä vain suositeltuja tallentavia DVD+R/RW –levyjä
varmistaaksesi parhaan tallennuslaadun. Katso WEB-
sivustoltamme suositeltujen levyjen luettelo§.

3. DVD+R on kerran tallennettava DVD-levy.

4. DVD+RW on uudelleentallennettava DVD-levy.

5. DVD+R-levylle ei voi lisätä uusia tallennuksia levyn

viimeistelyn jälkeen.

6. Joissakin tapauksissa ei ehkä voi lisätä uutta tallennusta
tallentaviin DVD-levyihin, joiden sisältö on kirjoitettu toisella
DVD-tallentimella

NAUHOITUS

1.Paina [  STANDBY] käynnistääksesi laitteen.

2.Paina [HDD/DVD] –näppäintä asettaaksesi
kohdelaitteeksi “HDD”:n tai “DVD”:n.

Jos kohdelaitteeksi on asetettu “DVD”, paina [ OPEN/CLOSE]
avataksesi levykelkan ja aseta sille DVD-levy.
Paina painiketta uudelleen sulkeaksesi levykelkan.
Kun asetat uuden tallentavan DVD-levyn levykelkkaan, DVD-
tallennin aloittaa automaattisesti levyn valmisteluprosessin.

3.Paina [SOURCE] ja paina [�] [�] valitaksesi ”TV”
tulosignaalin lähteeksi.

4.Paina [ CH + ] [ CH - ]  tai paina [�] [�] valitaksesi
tallennettavan TV-kanavan.

 Lisätiedot:
Voit käyttää myös numeronäppäimiä kanavan valisemiseen.

 Varoituksia:
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Uusien tallennusten lisääminen toisten
tallennusten jälkeen.

Paina [RECORD] aloittaaksesi tallennuksen,
ja paina [ STOP] silloin kun haluat lopettaa
tallennuksen.

  Huomaa:
Jokainen uusi tallennus asetetaan edellisen tallennuksen
perään, jollei jotain jo tallennettua nimikettä ole asetettu
päällekirjoitettavaksi. (Katso tarkemmat ohjeet kohdasta
“Overwrite”-toiminto kappaleessa “Editing”)

Kappaleiden luonti tallennuksen aikana
DVD-tallennin voi automaattisesti ja tallennuksen kappaleisiin
lisäämällä kappalemerkkejä 5/10/15/20/25/30 minuutin välein
tallennusprosessin aikana.

1. Paina [SYSTEM MENU] tuodaksesi
    järjestelmävalikon –valikon.

2. Paina [�] [�]  valitaksesi “RECORD” ja paina [�].

3. Paina  [�] [�] valitaksesi “CHAPTER MARK”
asettaksesi kappalemerkkien välisen ajan.

4. Paina [SYSTEM MENU] poistuaksisi
järjestelmävalikosta.

  Lisätiedot:
1. Nauhoituksen aikana paina [EDIT] lisätäksesi manuaalisesti

kappalemerkkejä nauhoitustapahtumaan.
2. Voit aloittaa tallentamisen myös “Guide Menu”:a

(Opasvalikko) käyttäen. Paina [GUIDE] valitaksesi ”RECORD]
ja paina [OK]. Tallennusmoodin asettaminen.

3. Ennenkuin käynnistät tallennuksen, tarkista, että DVD-
levyllä tai kovalevyllä on tarpeeksi tilaa tallennukselle.

4. Et voi vaihtaa kanavaa tai tallennusmoodia tallennuksen
aikana.

NAUHOITUS

Lukuvälien vaihtaminen

Uusien nauhoitusten lisääminen Toista viimeiseksi tallennettu tiedostonimike
(vain kovalevyllä)

Paina [�PLAY] tai [ GUIDE] käynnistääksesi
viimeksi tallennetun tiedoston toiston.

Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos haluttu nimike on
kovalevyllä.

[ PLAY]-näppäimen käyttäminen
1. Paina [ PLAY] niin viimeiseksi tallennetun
    kappaleen toisto käynnistyy.

[ GUIDE]-näppäimem käyttäminen
1. Paina [ GUIDE] ja valitse “PLAYBACK” –
    kuvakkeen.

2. Vahvista, että toistolaite on kovalevy.

3. Paina [�] [�] siirtyäksesi “Last Record”-
    kuvakkeelle ja paina [OK]. Toisto alkaa.

  Lisätiedot:
1. Sähköhäiriön sattuessa on mahdollista, että ohjelma,
    jota olet tallentamassa, tuhoutuu.
2. Ennenkuin käynnistät tallennuksen, tarkista, että DVD-

levyllä tai kovalevyllä on tarpeeksi tilaa tallennukselle.
3. Tallennustilaa ei voi muuttaa tallennuksen aikana.
4. Ennen DVD+R-levyn toistamista toisella soittimella,
    levy on viimeisteltävä.
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NAUHOITUS

Nauhoittaminen VCR:ltä tai Camcorderilta

Ennen tallennuksen käynnistämistä
Tässä DVD-tallentimessa voidaan käyttää standardin CVBS
(RCA) mukaista audio/video –kaapelia tai IEEE-139 -kaapelia
videokameran kuvan ja äänen tallentamiseen DVD-levylle
haluamallasi videoformaatilla. Tämä toiminto on ikäänkuin
digitaalinen videonauhuri. Käyttöesimerkkejä ovat:
videonauhojen arkistointi tai siirto videokasettinauhurilta tai
videokameralta tallentavalle DVD-levylle tai kovalevylle.
Tämä DVD-tallennin mahdollistaa DV-perusohjauksen DVD-
tallentimen kauko-ohjaimella silloin kun videokamera on
kytketty tallentimeen DV Link:n välityksellä.

Liitännät etu- ja takapaneelissa
Kytke videoneuhuri tai videokamera DVD-tallentimen
tuloliitäntään.

Tallennuksen aloittaminen

1. Paina [HDD/DVD] –näppäintä asettaaksesi
kohdelaitteen tallennustilaan.

Jos kohdelaitteeksi on asetetu “DVD”, paina [ OPEN/CLOSE]
avataksesi  levykelkan ja aseta sille tallentava DVD-levy
nimilappu ylöspäin.

2. Paina  [SOURCE] valitaksesi Signal Input (TV,
    FRONT AV, SCART, DV).

3. Käynnistä videonauhurin tai videokameran toisto.

4. Valitkaa [RECORD] tallentaaksenne video/audio
signaali videonauhalta tai videokamerasta DVD-
levylle tai kovalevylle.

5. Paina [  STOP] lopettaaksesi tallennuksen.

Tallennuksen keskeyttäminen
Paina [  PAUSE] keskeyttääksesi tallennuksen. Jos haluat

aloittaa nauhoituksen uudelleen, paina [ PAUSE]-näppäintä
jatkaaksesi tallennusta.
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NAUHOITUS

Yhden näppäimen tallennus

Käytä “one-touch recording” aloittaaksesi
tallennuksen välittömästi 30 minuutin jaksoissa.
Joka kerran kun painat [RECORD]-näppäintä,
tallennusaika lisääntyy 30 minuutilla.

DV -nauhoitus
Ennen kuin aloitat DV-sisällön tallentamisen
Tämä DVD-tallennin mahdollistaa DV-perusohjauksen kauko-
ohjaimen avulla. Tämä DVD-tallennin on varustettu videokameran
ohjauksella (Play, Stop, FF or REW) DV link –liittymän välityksellä.
Siirrä yksinkertaisesti kursori halutun toiminnon kohdalle DV input –
näytöllä ja paina [OK] kauko-ohjaimella.

1. Käynnistä televisio ja DVD-tallennin.

2. Kytke DV-kaapeli (nelinastainen IEEE-1394–
    kaapeli) DV-videokameraan ja DVD- tallentimeen.

3. Käynnistä DV-videokamera Käynnistä
    DV-videokameran “Playback”.

4. Paina DV-videokameran “Pause”-näppäintä
    kohdassa, josta haluat aloittaa tallennuksen.

5. Paina kaukosäätimen [ GUIDE] -näppäintä.
Tämä aktivoi Opasvalikon.

6. Paina [�] [�]  valitaksesi “RECORD”-kuvakkeen
    ja Paina [OK] aloittaaksesi tallennuksen.

7. Valitkaa [�] [�] –näppäimille “DV” ja vahvistakaa
valinta [OK]-näppäimellä.

8. Paina [�] [�] valitaksesi kohdelaitteen.

9. Paina [�]  [�]  asettaaksesi tallennuslaadun,
    ja paina [OK] asetuksen vahvistamiseksi.

10.Paina [OK] aloittaaksesi tallennuksen.

  Lisätiedot:
DVD-tallennin on “Pause”-tilassa jos DV-signaali ei ole
tunnistettavissa.

11.Tallennuksen keskeyttäminen.
Paina kauko-ohjaimen [ PAUSE]-näppäintä kun haluat
keskeyttää tallennuksen. Kun haluat jatkaa tallennusta,
paina uudelleen [ PAUSE]-näppäintä.

12.Tallennuksen lopettaminen.
Lopettakaa tallennus painamalla [ ].

  Huomaa:
Sinun pitää viimeistellä DVD+R-levy ennen kuin voit toistaa
sitä toisella toistimella. Katso tarkemmat tiedot viimeistelystä
”Levytyökalut”-kohdasta.

“Guide Menu”:n käyttö DV-signaalin
tallentamiseen



25

Kun tallennus on päättynyt, DV-ohjauspalkki tulee näytölle.
Tämä mahdollistaa DV-perusohjauksen DVD-tallentimen
kauko-ohjaimen avulla.

1. Paina [�] [�] valitaksesi ( ), kun haluat siirtyä
    eteenpäin DV-videokamerassa.

2. Paina [�] [�] valitaksesi ( ), kun haluat siirtyä
    taaksepäin DV-videokamerassa.

3. Paina [�] [�] valitaksesi ( ), kun haluat pysäyttää
DV-videokameran toiston.

4. Paina [�] [�] valitaksesi ( ), kun haluat aloittaa
    DV-videokameran toiston.

5. Paina [�] [�] valitaksesi ( ), kun haluat
    keskeyttää DV-videokameran toiston.

  Lisätiedot:

1.DV-Link –tuloliitin on tarkoitetu vain DV-yhteensopivien
videokameroiden littämiseen.

2.Tämän DVD-tallentimen DV-Link –liittimelle voidaa tuoda
vain DV-signaali.

3. Älä kytke MICRO MV –formaatin mukaista videokameraa
tähän DV-Link(IEEE-1395) –mukaiseen liittimeen.

DV -kontrolli

NAUHOITUS

DV -nauhoitus (jatkuu)

Ennen kuin aloitat DV-sisällön tallentamisen

Tämä toiminto mahdollistaa näytöllä tapahtuvan
DV-perusohjauksen. Näytöllä olevia toimintoja käytetään
DVD-tallentimen kauko-ohjaimen avulla.

1. Käynnistä televisio ja DVD-tallennin.

2. Paina [HDD/DVD] –näppäintä asettaaksesi
kohdalaitteen tallennustilaan.

Jos kohdelaitteeksi on asetetu “DVD”, paina [ OPEN/CLOSE]
avataksesi  levykelkan ja aseta sille tallentava DVD-levy
nimilappu ylöspäin.

3. Kytke DV-kaapeli (nelinastainen IEEE-1394
–kaapeli) DV-videokameraan ja DVD-
tallennuksen.

4. Käynnistä DV-videokamera Käynnistä
DV-videokameran “Playback”.

5. Paina DV-videokameran “Pause”-näppäintä
     kohdassa, josta haluat aloittaa tallennuksen.

6. ”Signal Input source”:n vaihtamiseksi paina
     [SOURCE] ja valitse “DV”-tulo.

7. Paina videokameran [Resume]-näppäintä ja DVD-
tallentimen [RECORD]-näppäintä tallennuksen
aloittamiseksi.

8. Tallennuksen keskeyttäminen.
Paina kauko-ohjaimen [ PAUSE]-näppäintä kun haluat
keskeyttää tallennuksen. Kun haluat jatkaa tallennusta, paina
uudelleen [ PAUSE]-näppäintä.

9. Tallennuksen lopettaminen.
Lopettakaa tallennus painamalla [ ].
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Ajastimen säätö

1. Paina [  STANDBY] käynnistääksesi laitteen.

2. Paina [TIMER] saadaksesi “Timer-Record”
    –valikon.

3. Paina [�][�] valitaksesi kohteen ajastimen
asetuslistalla ja paina [OK] aktivoidaksesi
Ajastintallennus–toiminnon asetusvalikon.

4.  Paina [�] [�] [�][�] valitaksesi “Signaalilähde
(Signal Source)” ja paina sitten [OK] saadaksesi
valikon näytölle.

Paina [�] [�] [�] [�] ja paina [OK] tehdäksesi valinnan.

5. Paina [�] [�] [�][�] valitaksesi  the “Kanava
(TV “Channel (TV Channel)” ja paina sitten [OK]
saadaksesi valikon näytölle. Tämä kohta toimii
vain silloin, kun “TV” on valittu lähteeksi.

Paina [�] [�] [�] [�] ja paina [OK] tehdäksesi valinnan.

6. Paina [�] [�] [�][�] valitaksesi “Kohde (Target
Device)”, ja paina sitten [OK] saadaksesi valikon
näytölle.

Paina [�] [�] [�] [�] ja paina [OK] tehdäksesi valinnan.

Jos kohdelaitteeksi on asetetu “DVD”, paina [ OPEN/CLOSE]
avataksesi levykelkan ja aseta sille DVD-levy.

7. Paina [�] [�] [�][�] valitaksesi “Laatu
(Recording Quality)” ja paina sitten [OK]
saadaksesi valikon näytölle.

Paina [�] [�] [�] [�] ja paina [OK] tehdäksesi valinnan.

Ennen ajastintallennusta
Varmista, että tallentavalla DVD-levyllä tai kovalevyllä on
tarpeeksi tilaa Ajastintallennus –toiminnolle. Ennen kuin aloitat
tallennuksen, aseta päivämäärä, aika, kuvanlaatu ja
ohjelmakanava tai tulolähde käsin. Voit asettaa 16 eri
tallennusta Ajastintallennus –toimintoon.

AJASTITALLENNUS

8. Paina [�] [�] [�][�] valitaksesi “Toisto (once,
     daily or weekly)” ja paina sitten [OK] saadaksesi
     valikon näytölle.
Jos valitset “Once”, sinun on annettava päivämäärä. Siirrä
kursoria saadaksesi “date” –kohdan korostumaan ja paina
[OK]. Käytä numeronäppäimiä (0~9) tai [�] [�] [�] [�]
päivämäärän syöttämiseen.

Jos valitset “daily” sinun ei tarvitse antaa päivämäärää, koska
Ajastintallennus toimii joka päivä kunnes se on joko peruutettu
tai tallennusmedia on täynnä.

Jos valitset “weekly”, näytölle tulee viikkokalenteri viikonpäivän
valitsemiseen. Paina [�] [�] [�] [�] siirtääksesi kursorin
korostamaan haluttu viikonpäivä ja paina [OK] tehdäksesi
valinnan. Kun olet valmis, siirrä kursori kohtaan “EXIT” ja paina
[OK] tallentaaksesi halutut asetukset.

Lisätiedot:
Jos mode on “Daily” tai “weekly”, paina [�] [�] [�] [�]

liikuttaaksesi kirkastettua kursoria “advanced” ikoniin ja paina
[OK]. Voit valita asetuksen “without restriction” tai “with
restriction”. Kun “with restriction” on valittu, laita START-
päivämäärä ja END-päivämäärä saadaksesi ajanjakson
voimassaolevalle asetukselle. Siirrä kirkastettu kursori OK-
kohtaan ja paina [OK] vahvistaaksesi asetuksen tai ?CANCEL ja

paina  [OK] nollataksesi.
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9. Paina [�] [�] [�][�] valitaksesi “Aloitus(Start
Time),” ja paina [OK] .

Käytä numeronäppäimiä (0~9) tai paina [�] [�] [�] [�]
päivämäärän syöttämiseen.

10. Paina [�] [�] [�][�] valitaksesi “Lopetus (End
Time),” ja paina [OK] .

Käytä numeronäppäimiä (0~9) tai paina [�] [�] [�] [�]
päivämäärän syöttämiseen.

Jos valitsit väärin
Paina [�] [�]  valitaksesi uudestaan kohdan, jonka haluat
muuttaa.
11. Paina [�] [�] [�][�] valitaksesi “PDC” ja laita

se sitten päälle tai pois painamalla [OK].

12. Valittuanne TV, painakaa [�] [�] [�][�]
valitaksenne “SOUND (TV AUDIO)” ja valitkaa
[OK] siirtyäksenne listaan.

Paina [�] [�] [�] [�] ja paina [OK] tehdäksesi valinnan.

13. Paina [�][�] valitaksesi “OK” tallentaaksesi
ajastetun tallennuksen ja palaa takaisin listaan
Ajastintallennus.

Paina [�] [�] [�] [�] jos haluat [RESET] asettaaksesi
ajastimeen uuden tallennusajan.

14. Paina [�] [�] siirtyäksesi listan toiseen
kohtaan, ja paina [OK], jos haluat ohjelmoida
lisää ohjelmia ajastimen avulla tallennettaviksi.

Ellet, siirry kuvakkeeseen “POISTU” ja poistu listalta
Ajastintallennus painamalla [OK].

15.Paina [ STANDBY] katkaistaksesi virta laitteesta

AJASTITALLENNUS

Ajastintallennus käyttäen ShowView® -järjestelmää

1. Paina [   STANDBY] käynnistääksesi laitteen.

2. Paina [TIMER] saadaksesi “Timer-Record”
-painikkeella.

3. Paina [�][�] valitaksesi kohteen ajastimen
asetuslistalla ja paina [OK] aktivoidaksesi

    Ajastintallennus –toiminnon asetusvalikon.

4. Paina [�] [�] [�][�] valitaksesi “ShowView®” ja
paina sitten [OK] saadaksesi valikon esiin.

Tai paina [ShowView®] saadaksesi esiin ShowView®-valikon.

5. Paina [�] [�] [�][�] valitaksesi “Repeat
(once, daily or weekly)” ja paina sitten [OK]
saadaksesi valikon näytölle.

Paina [�] [�] [�] [�] ja paina [OK] tehdäksesi valinnan.

6. Paina [�] [�] [�][�] valitaksesi “ShowView®

(ShowView®-numero) ja paina sitten [OK]
syöttääksesi numeron.

Paina [�] [�] [�] [�] ja paina [OK] tehdäksesi valinnan.

ja aktivoidaksesi toiminto “Ajastintallennus”.
Tallennuksen keskeytys ajastintallennuksen aikana
Kun painat [ STOP ], voi mennä muutama sekunti, ennen kuin
tallennus lakkaa.

Tallennuksen tilanteen tarkistus ajastetun
tallennuksen ollessa aktiivinen
Kun painat [DISPLAY], ajastetusta tallennuksesta kertovat tiedot
ilmestyvät näytölle.

 Lisätiedot:
1. Kun ajastettu tallennus on aktiivinen, DVD-soittimen
etupaneelissa oleva merkkivalo “Timer LED” palaa.
2. DVD-soittimen tulee olla pois päältä, jotta toiminto

“Ajastintallennus” voidaan aktivoida.
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7. Paina [�] [�] [�][�] valitaksesi “Kohde(Target
Device)”, ja paina sitten [OK] saadaksesi valikon
näytölle.

Paina [�] [�] [�] [�] ja paina [OK] tehdäksesi valinnan.

Jos kohdelaitteeksi on asetetu “DVD”, paina [ OPEN/CLOSE]
avataksesi levykelkan ja aseta sille DVD-levy.

8. Paina [�] [�] [�][�] valitaksesi “Laatu
(Recording Quality)” ja paina sitten [OK]
saadaksesi valikon näytölle.

Paina [�] [�] [�] [�] ja paina [OK] tehdäksesi valinnan.
Valitse [�] [�]  painamalla [x] [x] uudelleen se kohta, jonka
haluat muuttaa..

9. Paina [�] [�] [�][�] valitaksesi “PDC” ja laita
se sitten päälle tai pois painamalla [OK].

10. Paina [�] [�] [�] [�] valitaksesi “ÄÄNI (TV

AUDIO)” ja sitten paina [OK] saadaksesi lista

näkyviin.
Paina [�] [�] [�] [�] ja valitse painamalla [OK].

11. Paina [�][�] valitaksesi “OK” tallentaaksesi
ajastetun tallennuksen ja palaa takaisin listaan
Ajastintallennus.

12. Paina [�] [�] siirtyäksesi listan toiseen
kohtaan, ja paina [OK], jos haluat ohjelmoida
lisää ohjelmia ajastimen avulla tallennettaviksi.

Ellet, siirry kuvakkeeseen “POISTU” ja poistu listalta
Ajastintallennus painamalla [OK].

13. Paina [  STANDBY] katkaistaksesi virran
laitteesta ja aktivoidaksesi toiminto
“Ajastintallennus”.

AJASTINTALLENNUS

  Lisätiedot:
1.   Jos haluat palata normaaliin Ajastintallennus-valikkoon,

siirry kuvakkeeseen “Pvm/ajan asetus” ja paina [OK].
2.   DVD-soittimen tulee olla pois päältä, jotta toiminto

“Ajastintallennus” voisi aktivoitua.

ShowVIEW® on Gemstar Development Corporationin
omistama tavaramerkki. ShowVIEW®

  
-järjestelmä on

valmistettu Gemstaar Development Corporationin
myöntämällä lisenssillä.
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LIUKUMA

Timeshift (“Flex Time”) on toiminto, jonka avulla voit
“pysäyttää” parhaillaan lähetettävän olevan TV-ohjelman ja
palata katsomaan sitä myöhemmin kun sinulle sopii.

Huomaa: Toiminto on nimeltään “Pause Live TV”, ja siirto on
rajoitettu 3 tuntiin.

TV-ohjelman pysäyttäminen

1. Paina [ STANDBY] käynnistääksesi laitteen.

2. Kytke virta televisioon ja ohjaa videotulo tähän
soittimeen.

3.   Valitse haluamasi kanava painamalla
soittimen kaukosäätimen näppäintä

      [ CH + ] [ CH - ].

Koska television videotuloksi on asetettu tämä DVD-soitin,
kanava PITÄÄ valita tämän soittimen kaukosäätimellä.
Äänenvoimakkuutta säädetään television kaukosäätimellä.

4. Kun sinun on poistuttava television äärestä
paina [FLEX TIME].

Kun painetaan [FLEX TIME], TV:n kuvaruudulla näkyvä
lähetys pysähtyy. Ruudulle jää näkyviin se kuva, joka sillä oli
kun näppäintä [FLEX TIME] painettiin.

5. Kun palaat TV:n luo ja olet valmis jatkamaan
       katselua, paina [�PLAY] jolloin ohjelma jatkuu
     keskeytyskohdasta.

6.  Voit pikakatsella eteenpäin painamalla [ F.F.]
taipalata taaksepäin (enintään kohtaan, josta
[TIME SHIFT] alkaa) painamalla [ REW ].
Valitse [ PAUSE] pysäyttääksesi katselun.
Jos haluat [aloittaa taas katselun, paina taas

     [ PAUSE ].

7. Paina [FLEX TIME], kun haluat siirtotoiminnon

Tallennus ja toisto

Seuraa alla olevia ohjeita aloittaaksesi tallennetun ohjelman
toisto ennen kuin varsinainen tallennusvaihe päättyy.

1. Tallennuksen aikana, paina [�PLAY].
Toisto alkaa tallennettavan ohjelman alusta.

2. Voit pikakatsella eteenpäin painamalla [  F.F.]
tai palata taaksepäin painamalla [  REW ].
Paina [ PAUSE] keskeyttääksesi toiston.  Jos
haluat  aloittaa taas katselun, paina jälleen
[ PAUSE ].

Lopeta toisto/katselu painamalla [ STOP].

 Varoitus:
Jos painat [STOP] toisen kerran, tallennus loppuu.

3. Jos haluat lopettaa tallennuksen paina toisen
kerran [  STOP].
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TOISTO

Perustoisto

Kytke TV päälle ja valitse televisiosta se videotulo, joka sopii
DVD-soittimelle.

�Paina [ STANDBY] käynnistääksesi laitteen.
Kytke laite päälle tai pois (on tai off) painamalla.

�Paina [ OPEN/CLOSE] avataksesi levykelkan.

Aseta levy kelkkaan etiketti ylöspäin.

�Aloita toisto painamalla [ PLAY ].

�Voit hakea haluamasi kohdan pikavauhdilla

painamalla [ F.F. ].
Kun painat ensimmäinen, toisen, kolmannen tai neljännen
kerran, pikakatselu tapahtuu nopeudella  2x, 4x, 8x  tai 16x.

�Taaksepäin voit hakea pikavauhdilla painamalla  [

REW ].
Kun painat ensimmäinen, toisen, kolmannen tai neljännen
kerran, pikakatselu tapahtuu nopeudella  2x, 4x, 8x  tai 16x.

�Seuraavaan jaksoon (chapter) tai kappaleeseen
voit siirtyä painamalla [ NEXT] ([SEURAAVA]).
Toistamiseen painamalla voit hypätä seuraavaan jaksoon
toiston aikana.

�Edelliseen jaksoon voit peruuttaa painamalla [
PREVIOUS] ([EDELLINEN]).
Uudelleen painamalla voit hypätä edellisten jaksojen
alkukohtiin toiston aikana.

�Paina [ PAUSE/STEP] keskeyttääksesi toiston.

�Kuva kuvalta -katselutapaan pääset painamalla
uudelleen [ PAUSE/STEP].
Paina toistuvasti, kun haluat edetä DVD:llä ja video-CD:llä
kuva kuvalta toiston aikana taukotilassa.
Aloita normaali toisto painamalla [ PLAY ].

�Paina [BROWSER] selataksesi DVD-levyn tai
kiintolevyn sisältöä.

�Valitse [kiintolevy (HDD) tai DVD-levy] painamalla
[HDD/DVD] toistaaksesi sille tallennettuja
tallenteita.

DVD/VCD/SVCD-videolevyn toisto
Ennen kuin alat nauttia audio- ja video-DVD-levyjen digitaalisesta maailmasta, varmista, että ole tehnyt oikeat asetukset
asetusvalikoissa. Näiden asetusten tulee vastata kotijärjestelmäsi ominaisuuksia. Kun olet tehnyt asetukset oikein, olet valmis
käyttämään DVD-soitinta ja nauttimaan DVD-levyistä, CD-videolevyistä ja CD-äänilevyistä.

�Näytä levyn tilanne toiston aikana painamalla

[DISPLAY].

�Katso pikkukuvakkeet  television näytöllä
painamalla [ DISC MENU ].

     Paina palataksesi DVD:n otsikkoon tai levyn nykyisen
otsikon juurivalikkoon toiston aikana.

       VCD             SVCD

Valitse kohta otsikkovalikoista painamalla numeropainikkeita
[0,1~9].

       DVD

     Paina  [�] [�] [�] [�] valitaksesi kohdan ja paina
[ENTER].

�Painamalla [PLAYLIST/MENU] saatte esille valikon

TV-ruudussa.
Paina [�] [�] [�] [�] valitse kohta painamalla [OK].

� Paina [  STOP] kun haluat lopettaa playback-

toiminnon merkittyyn kohtaan.

Merkityssä kohdassa, paina [  PLAY]
aloittaaksesi uudelleen playback-toiminnon.
Paina [  STOP] kahdesti pysäyttääksesi play-
back-toiminnon kokonaan.
Paina [  PLAY] alkaaksesi playback-toiminnon
levyn alusta.

Pikkukuvanäyttö

 Lisätiedot:
[PLAYLIST/MENU]-painike toimii vain, kun laite on toistotilassa.
Muiden toimintojen aikana tämä painike ei toimi tässä
laitteessa.
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 Navigointitoiminto
Toiston aikana saat näkyviin valikon “Navigation” painamalla
näppäintä [ Navi.].

TOISTO Toisto. Siirrä kursori “REPEAT” –kohtaan ja paina

(OK) toistuvasti valiten toistomuodon.
Levytyypistä riippuen voit valita toistettavaksi

raidan, nimen, tiedoston tai levyn yhä uudellen.

 Huomaa:
DVDtä varten toistomahdollisuudet ovat: toista yksi <-> toisto

pois.
VCD ja SVCD-levyjä varten toistomahdollisuudet ovat: toista yksi

<-> toista kaikki <-> toisto pois.
CDDA (audio CD) ja tiedostolevyt – toistomahdollisuudet ovat:

toista yksi (paitsi jpg-muodot) <-> toista kaikki <-> shuffle
/ sekoitus <-> toisto pois.

ZOOM Valitun kuvan zoomaus 1x, 2x, 3x ja 4x. Paina
[�] [�][�] [�] siirtääksesi korostetun
kohdistimen halutun valinnan kohdalle
kuvaruudulla ja paina [OK].

HIDASTETTU TOISTO
Mahdollistaa hidastetun nopeuden valinnan.
Voit valita levyn toiston seuraavilla nopeuksilla
: +1/2x, +1/ 4x tai -1/2x, -1/4x.

HAKUKäynnistää haun: voit etsiä haluamasi kohdan
nykyisessä tallenteessa (title) tai kappaleessa
(raidassa) (aikahaku).
Anna haluttu aika tai otsikko numeronäppäimillä
(0 - 9).

Esimerkki (DVD-videolle)

Toisto kohdasta
      OTSIKKO:JAKSO : 001/001
tai   AIKA:0 1 : 2 7 : 3 3   (H:M:S)

Esimerkki (SVCD/VCD)

Toisto kohdasta
    AIKA:0 1 : 2 7 : 3 3

Korjaa [�] virhe painamalla.
Siirry [�] väärän numeron kohdalle
painelemalla  ja syötä sitten oikean numero.
Aloita toisto valitsemastasi ajankohdasta
painamalla [OK].

 Lisätiedot:
Edelliselle tasolle pääset siirtämällä kohdistinta vasemmalle
kunkin valikon läpi. Kun siirrät kohdistimen vasemmalle
ensimmäisen valikkokohdan kohdalla, valintataulu sulkeutuu.

TOISTO

TEKSTITYS Toiston aikana voit valita tekstityskielen niistä
                         kielistä, jotka levyllä ovat käytettävissä.

 Lisätiedot:
Joillain DVD-levyillä on tekstitys eri kielillä. Jos haluat valita
tekstityksen, menettele näin.

AUDIO Eri kielen tai ääniraidan valinta DVD-levyä

katseltaessa.

 Lisätiedot:

Silloin DVD-levyllä tulee olla useita kieliä tai ääniraitoja.

KUVAKULMA Eri kuvakulman valinta DVD-levyä
              katseltaessa.

No

 Lisätiedot:
Tällöin DVD-levyllä tulee olla eri kuvakulmia tarjoava. Multiple
Angles –toiminto.

TIEDOT

DVD/VCD/SVCD-levytietojen ottaminen käyttöön
tai poistaminen käytöstä.

NAVIGOINNISTA POISTUMINEN

Painakaa [Navi.] –näppäintä tai toistamiseen [�]
poistuaksenne ”Navi”-valikosta tai painakaa
”EXIT” jonka jälkeen [OK].

A-B Halutun osan toistaminen.
TOISTA Valitse “Kohta A” (“Point A”) sen kohdan

alussa, jonka haluat toistaa.
Valitse “Kohta B” (“Point B”) sen kohdan
lopussa, jonka haluat toistaa.
Laite etsii kohdan “A” ja aloittaa toistaa kohtien
“A” ja “B” välistä osuutta.
Valitse [Peruuta]. Kertaustila A-B menee pois
päältä, ja sen jälkeen normaali toisto jatkuu.
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VIDEOTALLENTEIDEN TOISTO (SELAIMELLA)

Tällä laitteella voi toistaa kiintolevylle tai kirjoitettavalle DVD-
levylle  tehtyjä videotallenteita.

Videotallenteen toistaminen

1.  Aseta videotallenteet sisältävä levy
levykelkkaan tai varmista, että ne on tallennettu
kiintolevylle.

2.  Valitse kiintolevy (HDD) tai DVD-levy painamalla
[HDD/DVD].

3.  Paina näppäintä [BROWSER]. Kuvaruudulle
ilmestyy selainvalikko pikkukuvineen.

Jos haluat katsella tekstivalikkoa, siirrä kohdistin kuvakkeen
“Tekstikuva” päälle ja paina [OK].

Jos haluat vaihtaa toiselle toistolaitteelle, painamalla [�] [�]
siirrä kohdistin kuvakkeen “HDD” (kiintolevy) tai “DVD” päälle
(siitä riippuen, kumman haluat valita) ja muuta asetus painamalla
[OK].

4. Siirrä kohdistin “Video”-kuvakkeen päälle
painamalla [�] [�]  ja paina [OK] katsoaksesi
pikkukuvina esitettyä tiedostovalikkoa.

Jos haluat katsella tekstivalikkoa, siirrä kohdistin kuvakkeen
“Tekstikuva” päälle ja paina [OK].

5. Siirrä kohdistin sen tiedoston päälle, jonka haluat
toistaa, painamalla ensin [�] [�][�] [�] ja sitten
[OK].

6. Keskeytä kuvan toisto painamalla  [ PAUSE].
Valitkaa [  STOP]pysäyttääksenne toiston
tietyssä kohdassa.

Painakaa [  STOP] kahdesti lopettaksenne toiston kokonaan.

  Huomaa:

Indeksisivujen numerot selaimen alareunassa vaihtelevat sen

mukaan, montako nimikettä tai tiedostoa on talletettu HDD/DVD-

levylle eikä aina noudata numerojärjestystä. Tämä takaa

helpomman pääsyn kullekin sivulle, vaikka tiedostoja olisi

enemmänkin.
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MUSIIKKITIEDOSTON TOISTAMINEN JA KUVATIEDOSTON TOISTAMINEN (SELAIMELLA).

Musiikkitiedostojen toistaminen

MP3-tiedostojen toistaminen

1.   Aseta MP3-levy levykelkkaan tai tallenna MP3-
tiedostot kiintolevylle.

2.  Kiintolevyllä (HDD) olevia MP3-tiedostoja voi
soittaa kiintolevyltä.

3.   Valitse kiintolevy (HDD) tai DVD-levy painamalla
[HDD/DVD.

Jos haluat vaihtaa toiselle toistolaitteelle, siirrä kohdistin
kuvakkeen “HDD” (kiintolevy) tai “DVD” päälle[�] [�] [�] [�]
(siitä riippuen, kumman haluat valita) ja muuta asetus painamalla
[OK].

4.  Siirrä kohdistin “Musiikki”-kuvakkeen päälle
painamalla [�] [�] ja paina [OK] katsoaksesi
pikkukuvina esitettyä tiedostovalikkoa.

Jos haluat katsella tekstivalikkoa, siirrä kohdistin kuvakkeen
“Tekstikuva” päälle ja paina [OK]

5.  Siirrä kohdistin sen tiedoston päälle, josta
haluat aloittaa toiston, painamalla ensin [�] [�]
[�] [�] ja sitten [OK].

6.  Toiston aikana voit siirtyä seuraavaan tai
edelliseen tiedostoon painamalla [ NEXT]
([SEURAAVA]) tai [ PREVIOUS]
([EDELLINEN]).

7. Paina [  PAUSE] keskeyttääksesi toiston

8. Valitkaa [  STOP]pysäyttääksenne toiston
tietyssä kohdassa.

Painakaa [  STOP] kahdesti lopettaksenne toiston kokonaan.

Kuvatiedostojen toistaminen

PEG/BMP-tiedostot

1.    Aseta JPEG/BMP-levy levykelkkaan tai tallenna
JPEG/BMP-tiedostot kiintolevylle.

2.    Kiintolevyllä (HDD) olevia JPEG/BMP tiedostoja voi
soittaa kiintolevyltä.

3.  Paina painiketta [BROWSER]. Kuvaruudulle
ilmestyy selainvalikko pikkukuvineen.

Jos haluat vaihtaa toiselle toistolaitteelle, siirrä kohdistin
kuvakkeen “HDD” (kiintolevy) tai “DVD” päälle[�] [�] [�] [�]
(siitä riippuen, kumman haluat valita) ja muuta asetus painamalla
[OK].

4.  Siirrä kohdistin “Musiikki”-kuvakkeen päälle
painamalla [�] [�] ja paina [OK] katsoaksesi
pikkukuvina esitettyä tiedostovalikkoa.

Jos haluat katsella tekstivalikkoa, siirrä kohdistin kuvakkeen
“Tekstikuva” päälle ja paina [OK]

5.  Siirrä kohdistin sen tiedoston päälle, josta
haluat aloittaa toiston, painamalla ensin [�] [�]
[�] [�] ja sitten [OK].

6.  Toiston aikana voit siirtyä seuraavaan tai
edelliseen tiedostoon painamalla [ NEXT]
([SEURAAVA]) tai [ PREVIOUS] ([EDELLINEN]).

7.  Paina  [�] [�] valitaksesi “Rotate RIGHT” tai
“Rotate LEFT” ja “Rotate UP” “Rotate down.”

8.Paina [  PAUSE] keskeyttääksesi toiston.

9. Valitkaa [  STOP]pysäyttääksenne toiston
tietyssä kohdassa.

Painakaa [  STOP] kahdesti lopettaksenne toiston kokonaan.

Laitteella voi soittaa CD-äänilevyjä sekä JPEG- ja MP3-tiedostoja

levyltä tai kiintolevyltä.

 Lisätiedot:
1. Jos MP3-tiedoston nimessä on 2-tavuinen merkki, laite ei

ehkä pysty näyttämään tiedoston nimeä oikein.
2. Laite ei tue ID3-tageja.
3. Laite ei tue MP3-Pro- eikä WMA-tiedostoja.
4. Laite tukee levyjä, joille on tallennettu useita sessioita.
5. Laite osaa  toistaa vain sellaisia raitoja tai kuvia, joiden

tiedostonimen tunnisteosa on  JPG tai jpg, BMP tai bmp ja
MP3 tai mp3 jn.

6. Levyn sisällön lukemiseen tarvittava aika voi vaihdella eri
levyillä. Aika riippuu tallennettujen ryhmien (kansioiden) ja
raitojen (tiedostojen) määrästä yms.

7. JPEG/MP3/BMP-levyjä toistettaessa pikanäppäimet  F.F. ja
REW. eivät ole käytettävissä.

8. MP3-levyä kuunneltaessa audioraitaa ei voi valita
numeronäppäimillä.

9. Tämä laite tukee MP3-tiedostojen bittinopeuksia 32Kbps ~
320Kbps.
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Audio CD:n toisto

CD-äänilevyjen toisto

1. Aseta CD-äänilevy kelkkaan.
Levy alkaa soida automaattisesti.
2. Siirry seuraavaan tai edelliseen kappaleeseen

(raitaan) painamalla [ NEXT] ([SEURAAVA])
     tai [ PREVIOUS] ([EDELLINEN]).

3. Paina [ PAUSE] keskeyttääksesi toiston.

4.  Valitkaa [  STOP]pysäyttääksenne toiston
tietyssä kohdassa.

Painakaa [  STOP] kahdesti lopettaksenne toiston kokonaan.

5. Valitse haluamasi kappale numeronäppäimillä
(0~9) ja paina sitten [OK].

Soitto (toisto) alkaa valitusta kappaleesta.

Diaesitys (kuvia ja musiikkia)

Kuvien esittäminen ja musiikin soittaminen yhtä
aikaa samalta levyltä.

1. Aseta äänitiedostot (MP3) ja kuvatiedostot
(JPEG/BMP) sisältävä levy levykelkkaan tai
varmista, että ne on tallennettu kiintolevylle.
Tallennettuja audio- ja musiikkitiedostoja voi

soittaa kiintolevyltä.

2. Ota Guide-valikko esiin painamalla [GUIDE].

3. Paina [�] [�] siirtyäksesi “PLAYBACK”-
kuvakkeelle ja paina [OK].

4. Paina  [�] [�] valitaksesi “Kovalevyltä DVD-
levylle” ja paina [OK].

 Huomaa:
Musiikki- ja kuvatiedostoja voi toistaa samanaikaisesti, kun
nämä tiedostot on tallennettu samaan tallennusvälineeseen.

5. Paina [�] [�] siirtyäksesi “Kuvien ja musiikin”-
kuvakkeelle ja paina [OK].

Ensin näytetään kuvatiedostojen selailuvalikko.

6. Paina [�] [�][�] [�] valitaksesi kuvatiedoston,
josta haluat aloittaa katselun, ja paina sitten [OK].

Äänitiedostojen selainvalikko tulee näytölle.

AUDIO CD TOISTO, TOISTA KUVATIEDOSTOJA JA MUSIIKKIA

7. Paina [�] [�][�] [�] valitaksesi
musiikkitiedoston, haluat aloittaa katselun,

     ja paina sitten [OK].
Toisto alkaa.

8.  Toiston aikana voit siirtyä seuraavaan tai
edelliseen  tiedostoon painamalla [ NEXT]
([SEURAAVA]) tai [ PREVIOUS]
([EDELLINEN]).

9.  Paina [�] [�] jatkaaksesi seuraavaan tai
palataksesi edelliseen JPEG-tiedostoon.

 Paina [�][�] valitaksesi “Rotate RIGHT” tai
 “Rotate LEFT” ja “Rotate UP” “Rotate DOWN.”

10. Paina [ PAUSE] keskeyttääksesi toiston.
Valitkaa [  STOP]pysäyttääksenne toiston
tietyssä kohdassa.

Painakaa [  STOP] kahdesti lopettaksenne toiston kokonaan.
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KOPIOINTI

Tässä DVD-soittimessa on “One Touch Copy” -toiminto, jonka
avulla voit kopioida tallennettuja tiedostoja kiintolevyltä DVD-
levylle tai päinvastoin. Tämä toiminto koskee vain JPEG-, BMP- ja
MP3-tiedostoja ja videotallenteita.

Kopioi kovalevyltä DVD-levylle

1. Kytke soitin ja TV päälle painamalla [ STANDBY].

2. Paina [ OPEN/CLOSE] avataksesi levykelkan ja
aseta levy kelkkaan etiketti ylöspäin.

3. Valitse kiintolevy (HDD) tai DVD-levy painikkeilla.

4. Selaa tiedostoja  [BROWSER]-painikkeella.

5. Siirrä [�] [�] [�] [�] kohdistin sen  tiedoston
      päälle, jonka haluat toistaa, painamalla ensin ja
       sitten [COPY].
Tiedosto kopioidaan nyt kiintolevylle.

Kopioi kovalevyltä DVD-levylle

1. Kytke soitin ja TV päälle painamalla [ STANDBY].

2. Paina [ OPEN/CLOSE] avataksesi levykelkan ja
aseta levy kelkkaan etiketti ylöspäin.

Varmista, että laitat levykelkkaan kirjoitettavan DVD-levyn.
Paina painiketta uudelleen sulkeaksesi levykelkan.
Kun asetat uuden tallentavan DVD-levyn levykelkkaan, DVD-
tallennin aloittaa automaattisesti levyn valmisteluprosessin.

3. Valitse kiintolevy DVD-levy tai [HDD/DVD]
painamalla.”

4. Selaa tiedostoja  [BROWSER]-painikkeella.

5. Siirrä  [�] [�] [�] [�] kohdistin sen tiedoston
päälle, jonka haluat toistaa, painamalla ensin ja
sitten [OK].

Tiedosto kopioidaan nyt DVD-levylle.

Huomaa:

  Huomaa:

1.   Myös tallenteiden (title) nimet, jaksomerkit (chapter
marker) ja selaimessa näkyvät pikkukuvat kopioidaan.

2.   Kopion jaksomerkit eivät välttämättä ole tarkasti samoilla
kohdin kuin alkuperäisessä, kun tallennetaan videolevylle.

3.   One Touch Copy -toimintoa ei voi käyttää, jos mikä tahansa
tietyn tallenteen osa on suojattu vain kerran kopioitavaksi
(copy-once protection).

4.   Tällä tuotteella saa kopioida  tai reprodusoida vain sellaista
materiaalia, jonka tekijänoikeudet omistat tai jonka
kopiointiin olet hankkinut luvan tekijänoikeuksien
omistajalta tai jonka kopiointiin tai reprodusointiin sinulla on
muutoin laillinen oikeus.  Ellet omista tekijänoikeuksia tai ole
hankkinut lupaa tekijänoikeuksien omistajalta tai ellei sinulla
ole muuten laillista oikeutta reprodusoida tai kopioida, voit
rikkoa lakia, mukaan lukien tekijänoikeuksia koskevaa lakia,
ja voit joutua maksamaan vahingonkorvauksia.
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EDIT

Ennen editoinnin aloittamista
Tässä luvussa selostetaan perusasiat laitteen
editointitoiminnoista.
Tee kaikki editointi loppuun ennen kuin teet lopullisen levyn.
Valmiin levyn sisältöä ei voi editoida.
Editoinnin voi suorittaa vain yksittäisille videotallenteille (titles).

Selausvalikko
1. Valitse selauksen kohteena oleva kiintolevy

(HDD) tai  DVD-levy painamalla ensin
[ STANDBY] ja sitten [HDD/DVD].

2. Ota selausvalikko esiin [BROWSER]-painikkeella.

3. Valitse editoitava tallenne painamalla [�] [�]
[�] [�] ja siirry editointinäyttöön painamalla
[MUOKK].

Tallenteen nimeäminen (HDD ha DVD)

1. Paina [�] [�] valitaksesi “Rename” ja paina
[OK].

2. Nimeämisvalikko on nyt näytössä.

3. Paina [�] [�]  valitaksesi “Clear”-kuvakkeen ja
paina sitten [OK], ennen kuin alat syöttää uuttaa
tallennetta. Valitse “Taakse” painamalla  [�] [�]
[�] [�] poistaaksesi merkkejä.

4. Valitse haluamasi merkit käyttäen
kaukosäätimen painikkeita [�] [�] [�] [�] ja
[OK].

5.  Kun olet syöttänyt kanavan nimen, paina [�] [�]
[�] [�] valitaksesi “Finish” ja paina [OK].

 Lisätiedot:

Nimessä voi olla korkeintaan 30 merkkiä. Otsikkokohtaa ei voi

jättää tyhjäksi.

Tallenteen suojaaminen (HDD ha DVD)

Suojaustoiminnon aktivoimalla voit suojata  tietyn tallenteen
(title) vahingossa pyyhkimiseltä tai editoinnilta.
Kun suojaus on päällä, kyseistä tallennetta ei voi editoida eikä
pyyhkiä.
Jos haluat kuitenkin editoida sitä, lukitus on ensin avattava.

1. Ota selausvalikko esiin
      [BROWSER]-painikkeella.

2.  Valitse editoitava tallenne painamalla [�] [�]
[�] [�] ja siirry editointinäyttöön painamalla
[MUOKK].

3. Paina [�] [�] valitaksesi “Protection” ja paina
[OK].

4. Paina [ OK] valitaksesi “On” tai “Off”.

5. Paina [�] [�] valitaksesi “EXIT” ja [OK].

 Huomaa:
Kun DVD+R -levy on tehty valmiiksi, sille tallennettuja tallenteita
EI voi suojata.

Tallenteen päälle tallennus (vain kovalevyllä)

1. Paina [HDD/DVD] valitaksesi “DVD.”

2. Ota selausvalikko esiin [BROWSER]-
painikkeella.

3.   Valitse editoitava tallenne painamalla [�] [�]
[�] [�] ja siirry editointinäyttöön painamalla
[MUOKK].

4. Paina [�] [�] valitaksesi “Protection” ja
laita se sitten päälle tai pois painamalla [OK].
“Kirjoita yli” -toiminto on asetettu.

5.  Paina [�] [�] valitaksesi “EXIT” ja [OK].
Lisätiedot:

“Kirjoita yli” -toiminto on asetettu. Tämä toiminto ei koske
kiintolevylle eikä lopulliselle DVD+R-levylle tallennettuja
videotallenteita.
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EDIT

Nimikkeen osiointi (HDD- ja DVD+RW –levyt)

Käytä tätä toimintoa osioidaksesi nimikkeen kahdeksi erilliseksi
jaksoksi joko levylle tai HDD:lle.
Uudet nimikkeet voidaan osioinnin jälkeen vielä yhdistää.

1. Ota selausvalikko esiin  [BROWSER]-
painikkeella.

2. Paina [�] [�] [�] [�]  valitaksesi sen kohteen,
jonka haluat siirry editointinäyttöön painamalla
[MUOKK].

3. Paina [�PLAY] aloittaaksesi kyseisen otsikon
playback-toiminto.
Siirry seuraavaan tai edelliseen jaksoon
(chapter)painamalla [ NEXT] ([SEURAAVA])
tai [ PREVIOUS] ([EDELLINEN)].
Voit pikakatsella eteenpäin painamalla [ F.F.]
tai palata taaksepäin painamalla [ REW ].

4. Siirrä korostettuna näkyvä kursori kohtaan “split”
ja vahvista painamalla [OK].

Nimike on osioitu kahdeksi nimikkeeksi, joissa voit painaa [OK]
toiston aikana.

5. Kun valmistelu on suoritettu, selainvalikko tulee
–näytölle.

6. Osioidaksesi lisää
nimikkeitä,  toista
vaihe 2 - 4. Tai paina
[�] [�]  valitaksesi
“EXIT” ja paina sen
jälkeen OK]
poistuaksesi valikosta.

 Huomaa:
DVD-R –levylle tallennettua video-nimikettä ei voi osioida.

Kahden nimikkeen yhdistäminen yhdeksi
nimikkeeksi (HDD- ja DVD+RW –levyt)
Käytä tätä toimintoa yhdistääksesi kaksi nimikettä.
Uusi nimike voidaan yhdistämisen jälkeen osioida uudestaan.
1. Ota selausvalikko esiin  [BROWSER]-

painikkeella.

2. Paina [�] [�] [�] [�]  valitaksesi sen kohteen,
jonka haluat siirry editointinäyttöön painamalla
[MUOKK].

3. Paina [�] [�] valitaksesi “Yhdistä “ ja paina
[OK].

Valikko osoittaa kaikki tämän toiminnan vaihtoehdot, jotka sopivat
tähän tallennusmuotoon kuten valittu muoto osoittaa.

4. Paina [�] [�] [�] [�]  valitaksesi yhdistettävät
nimikkeet ja paina sen jälkeen [OK].

5. Yhdistääksesi  lisää nimikkeitä, paina [�] [�]
valitaksesi “EXIT” ja paina [OK] poistuaksesi
asetustilasta.

Pienen näytekuvan asettaminen (HDD ja DVD)

Tavallisesti nauhoitteen ensimmäistä kuvaa käytetään nimikkeen
luettelointikuvana. Nauhoitteen mikä tahansa kuvaa voidaan silti
käyttää nimikkeen luettelointikuvana.

1. Ota selausvalikko esiin  [BROWSER]-painikkeella.

2. Käytä [�] [�] [�] [�] valitaksesi muokattava
nimike, ja paina sen jälkeen [EDIT] päästäksesi
editointinäyttöön.

3. Paina [�PLAY] aloittaaksesi kyseisen otsikon
playback-toiminto.
Siirry seuraavaan tai edelliseen jaksoon (chap-
ter) painamalla [ NEXT] ([SEURAAVA]) tai
[ PREVIOUS] ([EDELLINEN)].
Voit pikakatsella eteenpäin painamalla [ F.F.]
tai palata taaksepäin painamalla [ REW ].

Paina useita kertoja selataksesi  nimikettä kuva kerrallaan
(eteen/taakse).

Nimikkeen pois pyyhkiminen (HDD ja DVD)

Käytä tätä toimintoa nimikkeen poistamiseen.

Huomaa, että kerran pois pyyhittyä nimikettä ei voida enää palauttaa.

1. Ota selausvalikko esiin  [BROWSER]-painikkeella.

2. Käytä [�] [�] [�] [�] valitaksesi muokattava
nimike, siirry editointinäyttöön painamalla
[MUOKK].

3. Paina [�] [�] valitaksesi “Pyyhi.”

4. Paina [OK] vahvistaaksesi asetukset. Valittu
nimike on poistettu.

5. Tyhjennä tai  lisää nimikkeitä, toista vaiheesta 2
alkaen 4. Tai paina [�] [�] valitaksesi “EXIT” ja
paina [OK] poistuaksesi asetustilasta.

 Huomaa:
DVD+R –levylle tallennettua nimikettä EI voida pyyhkiä pois, jos
levy on viimeistelty.

 Huomaa:
1. DVD-R –levylle tallennettua video-nimikettä ei voida yhdistää.
2. DVD-RW –levylle tallennettu nimike voidaan yhdistää vain

sitä edeltävään tai sitä seuraavaan nimikkeeseen.
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4. Paina [�] [�] valitaksesi “Miniatyyriaset.”

5. Paina [ OK] valitaksesi kuva toiston aikana ja
aseta se videonimikkeen näytekuvaksi.

6. Asettaaksesi näytekuvia muille nimikkeille,
toista vaiheesta 2-5 alkaen. Tai paina [�] [�]
valitaksesi “EXIT” ja paina sen jälkeen [OK]
poistuaksesi valikosta.

  Huomaa:
DVD+R –levylle tallennetulle nimikkeelle EI voida asettaa
näytekuvaa, jos levy on viimeistelty.

EDITOINTI

Kirjanmerkkien lisääminen

Voit asettaa  nimikkeeseen kirjanmerkkejä (ja poistaa niitä) toiston
aikana.

1. Ota selausvalikko esiin  [BROWSER]
-painikkeella.

2. Paina [�] [�] [�] [�]  valitaksesi sen kohteen,
jonka haluat siirry editointinäyttöön painamalla
[MUOKK].

3. Paina [�] [�] valitaksesi “Kirjanmerkkien
lisääminen”.

4. Paina [�PLAY] aloittaaksesi kyseisen otsikon
playback-toiminnon.
Siirry seuraavaan tai edelliseen jaksoon (chap-
ter) painamalla [ NEXT] ([SEURAAVA]) tai
[ PREVIOUS] ([EDELLINEN)].
Voit pikakatsella eteenpäin painamalla [  F.F.]
tai palata taaksepäin painamalla [ REW ].

Paina useita kertoja selataksesi nimikettä kuva kerrallaan
(eteen/taakse).

5. Paina [OK] lisätäksesi kirjanmerkkejä haluamiisi
kohtiin toiston aikana.

6. Jos haluat laittaa chapter marks useampaan
otsikkoon, toista toiminnot kohdasta 2 kohtaan 5.
Tai paina [�] [�] valitaksesi “EXIT” ja sitten
paina [OK] poistuaksesi asetuksista.

 Huomaa:
DVD+R –levylle tallennettuun nimikkeeseen EI voida lisätä
kirjanmerkkejä, jos levy on viimeistelty.

Kirjanmerkkien poistaminen

Voit asettaa  nimikkeeseen kirjanmerkkejä (ja poistaa niitä) toiston
aikana.

1. Ota selausvalikko esiin  [BROWSER]
-painikkeella.

2. Paina [�] [�] [�] [�]  valitaksesi sen kohteen,
jonka haluat siirry editointinäyttöön painamalla
[MUOKK].

3. Paina [�] [�] valitaksesi “Poista kapple”.

4. Paina [�PLAY] aloittaaksesi kyseisen otsikon
playback-toiminnon.
Siirry seuraavaan tai edelliseen jaksoon (chap-
ter) painamalla [  NEXT] ([SEURAAVA]) tai [
PREVIOUS] ([EDELLINEN)].
Voit pikakatsella eteenpäin painamalla [ F.F.]
tai tai palata taaksepäin painamalla [ REW ].

Paina useita kertoja selataksesi  nimikettä kuva kerrallaan
(eteen/taakse).

5. Voita poistaa kirjanmerkin toiston aikana
painamalla [OK].

6. Poistaaksesi jaksomerkinnät monista otsikoista

toista vaiheet 2 kohtaan 5. Tai paina [�]  [�]

valitaksesi “POISTU / EXIT” ja paina [OK]
poistuaksesi.

Huomaa:

1) Kirjanmerkkejä nauhoitettujen jaksojen välistä EI

voi poistaa päätetyltä DVD-R -levyltä.

2) Tätä toimintoa ei voi soveltaa tiedostoihin, joissa

ei ole mitään jaksomerkintöjä.
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Jakson piilotus

Toiston aikana voit asettaa ja piilottaa jaksoja päänimikkeen alle.

1. Ota selausvalikko esiin  [BROWSER]
-painikkeella.

2. Paina [�] [�] [�] [�]  valitaksesi sen kohteen,
jonka haluat siirry editointinäyttöön painamalla
[MUOKK].

3. Paina [�] [�] valitaksesi “Piilota kpl”.

4. Paina [�PLAY] aloittaaksesi kyseisen otsikon
playback-toiminto.
painamalla [ NEXT] ([SEURAAVA]) tai [ PRE-
VIOUS] ([EDELLINEN)].
Voit pikakatsella eteenpäin painamalla [ F.F.] tai
tai palata taaksepäin painamalla [ REW ].

Paina useita kertoja selataksesi nimikettä kuva kerrallaan
(eteen/taakse).

5. Toiston aikana voitte painaa [OK] piilottaaksenne
jakson.

6. Piilottaaksenne useampia jaksoja, toistakaa
vaiheet 2 – 5. Tai paina [�] [�] valitaksesi ”EXIT”

ja hyväksy painamalla OK jolloin poistut

asennustilasta.

  Huomaa:
1. Jaksoja ei voi piilottaa, mikäli ne on jo tallennettu DVR+R -

levylle jos levy on päätetty.
2. Tämä toiminto ei ole käytössä sellaisilla nimikkeillä, joissa ei

ole lainkaan kirjanmerkkejä.
3. Tämän toiminnan jälkeen, otsikon alla olevat jaksot ovat

piilossa vain toiston aikana.
4. Editointimuodossa piilotettu jakso on näytöllä tummemmalla

värillä. Hidden-teksti on myös alavasemmalla
pikkukuvassa.

EDIT
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LEVYTYÖKALUT

Pyyhi

Varmistu tärkeiden tietojen varmuuskopioinnista ennen DVD+RW
–levyllä tai kiintolevyllä (HDD) olevien tietojen pois pyyhkimistä.
Kaikki levyllä tai HDD:lla olevat tiedot pyyhitään pois pysyvästi.

  HUOMAA:
Vain DVD+RW –levyt ja HDD voidaan tyhjentää uuden formaatin
luomiseksi.

1. Paina [Levytyökalut] tuodaksesi  “Levytyökalut
-valikko”.

2. Paina  [�] [�] valitaksesi “Poista” ja paina
[OK].

3. Paina  [�] [�] valitaksesi “DVD-levyltä” tai
“Kovalevyltä” ja paina [OK].  Aloita tyhjennys
painamalla [OK].

Tyhjennystoiminto suoritetaan.

4. Kun olet valinnut tiedoston, siirry kohtaan “EXIT”
ja paina [OK].

Viimeistely (yhdenmukaiseksi tekeminen)

  VAROITUS:

DVD+R -levyt:
Levyt on viimeisteltävä, jos niitä aiotaan käyttää muissa DVD -
laitteissa tai DVD -asemalla varustetuissa tietokoneissa.
Levyyn ei viimeistelyn jälkeen voi lisätä uusia tallenteita eikä sitä
voida muokata.

 Lisätiedot:
DVD+RW –levyjä EI tarvitse viimeistellä.

1. Paina [Levytyökalut] tuodaksesi  “Levytyökalut-
valikko”.

2. Paina [�] [�]  valitaksesi “Viimeistele” –kuvake
ja paina [OK].

Viimeistelytoiminto suoritetaan

3. Kun olet valinnut tiedoston, siirry kohtaan “EXIT”
ja paina [OK].
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Puhdistuslevy (vain kovalevyllä)

1. Paina [Levytyökalut] tuodaksesi  “Levytyökalut
-valikko”.

2. Paina [�] [�] valitaksesi “Puhdistuslevy” ja
paina [OK].

3. Paina [�] [�] valitaksesi “Poista vanhat tied.”,
“Poista isot tiedostot,” “Poista harvaan toistetut”
“Tiedostokansiot” tai “Poista kaikki” ja
paina [OK].

4. Tyhjennystoiminto suoritetaan.

5. Kun olet valmis, siirräi korostettu kursori “EXIT”
ja paina [OK] päästäksesi pois toiminnosta.

 Huomaa:
”Puhdista” –toiminto (Cleanup) tuhoaa valitut tiedostot
pysyvästi.

LEVYTYÖKALUT

Levyn eheytys (vain kovalevyllä)

”Eheytys” –toiminto (Defragment) järjestää kiintolevyn sisällön ja
vapauttaa levytilaa.

1. Paina [Levytyökalut] tuodaksesi  “Levytyökalut
-valikko”.

2. Paina [�] [�]  valitaksesi “Levyn eheytys” ja
paina [OK].

Eheytys –toiminto alkaa.

3. Kun ”Eheytys” –toiminto on suoritettu, paina
[�] ja [OK] poistuaksesi ”Levytyökalut”
–valikosta.

 Huomaa:
1. Kovalevyn sisältö ei tyhjene tässä toiminnossa.
2. On suositeltavaa suorittaa ”Eheytys” –toiminto
aika ajoin. Se parantaa laitteen suorituskykyä
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KÄYTTÖLIITTYMÄN TOIMINTA

 Kieli
OSD
Valitse järjestemän kieli. Valinnat ovat:

English, Français, Deutsch, Italia, Español,
Nederlands, Dansk, Suomi, Svenska, Polski,

Norsk, , Português

Kielivalikko
Valitse valikon kieli. Valinnat ovat:

Englanti (English), ranska (French), saksa (German),
italia (Italian), espanja (Spanish), hollanti (Dutch),
tanska (Danish), puola (Polish), ruotsi (Swedish),
suomi (Finn), portugali (Portuguese), kreikka (Greek),
norja (Norwegian).

Audiokieli
Valitse audiotoiminnon kieli. Valinnat ovat:

Englanti (English), ranska (French), saksa (German),
italia (Italian), espanja (Spanish), hollanti (Dutch),
tanska (Danish), puola (Polish), ruotsi (Swedish),
suomi (Finn), portugali (Portuguese), kreikka (Greek),
norja (Norwegian).

Alanimikekieli
Valitse tekstityksen kieli. Valinnat ovat:

Englanti (English), ranska (French), saksa (German),
italia (Italian), espanja (Spanish), hollanti (Dutch),
tanska (Danish), puola (Polish), ruotsi (Swedish),
suomi (Finn), portugali (Portuguese), kreikka (Greek),
norja (Norwegian), pois(Off).

 Järjestelmä
Videolähtö
Videon ulostulosignaalin kytkeminen.

SCART S-Video

SCART RGB  (Oletus)
COMPONENT

Jatkuva

Jos yhdistät DVD-tallentimen TV:hen SCART-

liittimen avulla, laita  VIDEO OUTPUT joko “SCART

S-Video” tai “SCART-RGB” asentoon. Jos

yhdistät DVD-tallentimen TV:hen COMPONENT-

liittimen avulla, laita  VIDEO OUTPUT

asentoon“COMPONENT.”

Aikamuoto
Valitse kelloformaatti järjestelmän kellonajan asettamiseksi.

P/K/V-12T K/P/V-12T     V/P/K-12T

P/K/V-24T K/P/V-24T     V/P/K-24T

Pvm
Aseta päivämäärä järjestelmäkelloon.

Aika
Kellonajan asettaminen järjestelmäkelloon.

HH:MM:SS       AM/PM

Auto-unikytk
Pois/30/60/90/120mins(Oletus: pois)

“Auto sleep” –asento määrittää, kuinka kauan DVD-soitin
on “STANDBY”-tilassa kun mitään toimintaa ei ilmene
(esim. nauhoitusta, toistoa, ajastinnauhoitusta tai
editointia).

Säilytä
       —— (Pois) Säilytä

Toisto

Aspect Ratio (kuvasuhde)
Audio- ja videoparametrien asetukset toiston.
       16:9 (laajakuva)    4:3 Pan         4:3 L.Box

Parental
Aseta sisällön kontrolli tasolle, joka tukee DVD:ta.

Aseta taso (Pois, 1~8 )

Parental control tasot ovat (lasten suojaaminen haitalliselta
aineistolta):
1: Lapsille sopiva 2: G 3: PG
4: PG-13 5: PG-R 6: R
7: NC-17 8: Adult Off

Salasana
Aseta salasana järjestelmän suojaksi. Salasanaa tarvitaan,
kun asetuksia muutetaan.
     VANHA Salasana   (XXXX)        UUSI Salasana   (XXXX)
      Vahvista (XXXX)  *(Oletus:0000)

Liukuaika
Aseta slide show –esityksen kuvavälin pituus esitettäessä
JPEG-kuvia. Pois     3~99  sekuntia
(Oletus: 5 sekuntia)

VCD PBC
Mahdollista/ estä toiston kontrolloiminen (VCD ja SVCD).

KÄY POIS

 Audio
Digital Output
Digitaalisen audio-ulostulon asetukset.

PCM (mahdollistaa digitaalisen äänentoiston yhdessä
PCM:n kanssa)

Bit Stream (mahdollistaa digitaalisen äänentoiston yhdessä
koodatun datan kanssa)  (Oletus)

DTS Output
Mahdollistaa/ estää digitaalisen kotiteatterijärjestelmän
ulostulon.

KÄY (Mahdollistaa digitaalisen kotiteatterijärjestelmän
ulostulon.)

POIS  (Estää digitaalisen kotiteatterijärjestelmän ulostulon)

TV Audio
Stereo,  MAIN SAP (toinen audioraita)
Mono

Huomaa:

Huomaa:
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1) Paina [SYSTEM MENU] tuodaksesi järjestelmävalikko
näyttöön.

2) Paina  [�] [�] valitaksesi “Järjest,” “Kieli,”
“Toisto,” “Nauhoitus,” “Ääni,” “TV Tuner” tai
“EXIT” ja paina [�]  ja paina [�] palataksesi edelliseen
valikkoon.

3) Paina  [�] [�] valitaksesi sen kohteen ja paina [�] tai
[OK].

4) Paina  [�] [�] asettaaksesi valintasi ja paina [OK].

SYSTEM -valikosta (järjestelmävalikko)
poistuminen
Paina [SYSTEM MENU] tai paina [�], kunnes palaat takaisin
päävalikkoon.

KÄYTTÖLIITTYMÄN TOIMINTA

 Nauhoitus
Nauhoituksen laatu
Aseta nauhoituksen oletuslaatu.
M1    (1t) M2    (2t) M2x  (2.5t)
M3    (3t) M4   (4t) M6 (6t)

Kappaleiden merkitseminen
Aseta kirjanmerkkien automaattisen lisäyksen väliaika
nauhoituksen aikana.

Pois      5/10/15/20/25/30  min (Oletus: 5min)

 Viritin

TV-signaali —> Antenni  tai  Kaapeli tai Auto
(valitse antennin sisääntulotapa)

Maa —> Valitse alue

Työkalut  —> selaa kanavia tai muokkaa kanavia
(valitse aloita kanavien selaus uudelleen tai muokkaa

kanavaa)

Hienoviritä  —> -24 ~ -1  0  +1 ~ +24
(valitse kanavan taajuuden manuaalinen hienosäätö)
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Termistö
480i/480p
Ilmaisee hakurivien lukumäärän ja kuvasignaalin hakuformaatin.
480i tarkoittaa 480 hakuriviä, joissa käytetään interlace-
formaattia, ja 480p tarkoittaa 480 hakuriviä, joissa käytetään
progressiivista formaattia.

Aspect Ratio (kuvasuhde)
Aspect ratio viittaa TV –ruudun pituus/korkeus–suhteeseen.
Tavallisen perustelevisioruudun kohdalla tämä suhdeluku on 4:3,
kun taas teräväpiirtotelevisioissa ja laajakuvatelevisioissa tuo
suhdeluku on 16:9. Letter box –toiminto mahdollistaa esityksen
seuraamisen laajemmalla perspektiivillä

Bitstream
Monikanavaisen audiodatan (5,1-kanavan) digitaalinen muoto
ennen kuin se dekoodataan useille kanaville.

Otsikko/Jakso
Luku (chapter) on DVD VIDEO:n pienin ja nimike (title) suurin
osio (division). Luku on nimikkeen osio ja se vastaa Video CD:n
tai Audio CD:n ”raitaa” (track).

Component video
Videosignaalit, joissa on kolme erillistä informaatiota sisältävää
kanavaa, joista kuva koostuu. On olemassa eri
komponenttivideolajeja,  kuten esim. R/G/B ja Y/Cb(Pb)/Cr(Pr).

Composite video
Yksittäinen videosignaali, joka on yleisesti  käytössä useimmissa
kuluttajille suunnatuissa videotuotteissa ja joka sisältää
valoisuus-, väri- ja synkronointitiedot.

Dolby Digital®
Kuusikanavajärjestelmä, jossa on vasen-, keski-, oikea-,
takavasen-, takaoikea- ja LFE- (Low-Frequency Effect –kanava,
jota käytetään subwooferin kanssa) –kanavat. Se vaatii
toimiakseen Dolby Digital® -dekoderin, joka muodostaa äänen ja
joka on joko itse laitteessa tai ulkoisessa vastaanottimessa.
Kaikki toiminnot suoritetaan digitaalisesti.
Kaikissa Dolby Digital –levyissä ei ole kuutta (5,1)
informaatiokanavaa.

DTS® (Digital Theater Systems)
DTS® on lyhenne sanoista Digital Theater Systems. DTS® on
Digital Surround audio-koodausformaatti, joka on konfiguroitu
kuusikanavaiseksi ( 5,1) , samoin kuin Dolby Digital®. Se vaatii
toimiakseen DTS® -dekoderin, joka muodostaa äänen ja joka on
joko itse laitteessa tai ulkoisessa vastaanottimessa. Kaikki
toiminnot suoritetaan digitaalisesti.
Kaikissa DTS –levyissä ei ole kuutta (5,1) informaatiokanavaa.

DVD-R
DVD-R on levy, jolle voidaan tallentaa ja joka on saman kokoinen
kuin DVDVideo. DVD-R –levylle voidaan tallentaa vain kerran ja
tallenteen formaatti on sama kuin DVD-Videolla.

DVD-RW
DVD-RW on levy, jolle voidaan tallentaa useita kertoja
(päällekirjoitus) ja joka on saman kokoinen kuin DVDVideo. DVD-
RW –levyillä on kaksi eri toimintatapaa: VR mode –tapa ja Video
mode –tapa. Video mode –tavalla luodun DVD-tallenteen
formaatti on sama kuin DVD-Videolla, kun taas VR (Video
Recording) –tavalla luotujen levyjen sisältöä voidaan ohjelmoida
tai editoida.

DVD+R
DVD+R on levy, jolle voidaan tallentaa ja joka on saman kokoinen
kuin DVD-Video. DVD+R –levylle voidaan tallentaa vain kerran ja
tallenteen formaatti on sama kuin DVD-Videolla.

DVDW
DVD+RW on tallennettava ja päällekirjoitettava levy. DVD+RW
–levyillä käytetään tallennusformaattia, joka vastaa DVD
Video -formaattia.
Interlace output
NTSC (videosignaali-standardi) koostuu 480 lomittaisesta
(interlaced (I)) rivistä. Lomitetussa skannausjärjestelmässä kuvan
toisen puoliskon rivit on asetettu kuvan ensimmäisen puoliskon
rivien väliin.
JPEG
Tämä on paljon käytetty still-kuvatiedostojen pakkaus- ja
säilytysformaatti.
JPEG on lyhenne sanoista “Joint Photographic Experts Group”.
JPEG –formaatista on olemassa kaksi eri alatyyppiä.
•    Baseline JPEG: käytetään digitaalikameroissa, internetissä,

yms.
•    Lossless JPEG: vanha tyyppi, nykyään harvinainen.

Linear PCM audio
PCM on lyhenne sanoista “Pulse Code Modulation”. Linear PCM
on yleinen tapa koodata ääntä digitaalisesti ilman tiivistämistä
(compression), ja sitä käytetään DVD VIDEO –levyillä, Audio CD
–levyillä, yms.

MP3
MP3 (MPEG1 audio layer 3) on tiivistetty äänitiedostoformaatti.
Nämä tiedostot voidaan tunnistaa niiden päätteistä “.mp3” tai
“.MP3”.

MPEG
MPEG on lyhenne sanoista “Motion Picture Experts Group”.
Tämä on kansainvälinen liikkuvien kuvien tiivistysstandardi.
Joissain DVD -tallenteissa digitaalinen ääni on tiivistetty ja
äänitetty tällä formaatilla.

NTSC (National Television System Committee)
Kirjaimet ovat lyhenne sanoista National Television Standards
Committee. Kyseinen komitea vastaa televisiojärjestelmien
standardisoimisesta Yhdysvalloissa. NTSC-standardin mukainen
lähetys sisältää 525 tai 480 riviä sekunnissa ja 30 kehystä
(frame) sekunnissa (refresh rate), kenttätajuus 60 Hz. NTSC TV
–järjestelmä on yleisesti käytössä USA:ssa, Kanadassa,
Latinalaisessa Amerikassa ja Taiwanissa, yms.

PAL (Phase Alternation by Line)
PAL (Phase Alteration Line) on kaikkialla läntisessä maailmassa
käytettävä väritelevisio-ohjelmien lähetysstandardi (poikkeuksena
Ranska, jossa käytetään SECAM -standardia); sitä käytetään
myös Australiassa, Kiinassa, Singaporessa ja Malesiassa, yms.
Siinä on 625 rivin pystyresoluutio/s ja 25 kehyksen refresh rate,
taajuus 50 Hz.

PBC
Playback Control. Video CD:n tai Super VCD:n erikoistoiminto,
joka mahdollistaa interaktiivisen käytön.

S-Video
Videosignaali, joka parantaa kuvan laatua. Käytetään Super VHS-
, DVD-, yms. laitteissa.

Raita (track)
SVCD-, VCD-, Audio CD –levyissä levyn sisältö jakautuu
“raitoihin”.
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MÄÄRITELMÄT

TUETUT LEVYTYYPIT (Read Only):
DVD-R/RW, DVD+R/RW, CD-R/RW

TUETUT SISÄLTÖFORMAATIT:
1) DVD-Video
2)  DVD+VR (DVD+VR -formaatti on useimmissa tapauksissa

yhteensopiva DVD-Videon kanssa)
3) Video CD
4) Super VCD
5) Audio CD
6) MP3

Suurin tunnistettava tiedostojen lukumäärä: 9999 tiedostoa
Compression rate : 32 kbps – 320 kbps

7) JPEG
Suurin tunnistettava kuvien lukumäärä: 9999 tiedostoa

8) BMP
Suurin tunnistettava kuvien lukumäärä: 9999 tiedostoa

TUETUT TALLENNUSMEDIAT:
1) DVD+R ( DVD+VR Mode )
2) DVD+RW ( DVD+VR Mode )
3) Bulit-in 80GB HDD (DVD+VR mode)

VIDEONAUHOITUS –TILA
Mode                      DVD HDD
M1 1t 17t
M2 2t 34t
M2x 2.5t 42t
M3 3t 51t
M4 4t 68t
M6 6t 96t

VIDEONAUHOITUS –FORMAATTI
MPEG2: DVD+VR (M1/M2/M2x/M3/M4 mode)
MPEG1: DVD+VR (M6 mode)

VIDEON SUORITUSKYKY
DA Converter 10-bit / 54MHz
Composite Output 1 Vpp 75 Ohm
Components Output Y : 1 Vpp 75 Ohm

Pb: 0.7 Vpp 75 Ohm
P

r
: 0,7 Vpp 75 Ohm

SCART Output CVBS/S-Video/RGB

ÄÄNINAUHOITUS –FORMAATTI
DVD+VR (M1/M2/M2x/M3/M4/M6 mode): Dolby Digital 2-channel

TUETUT ÄÄNIFORMAATIT – toisto (Playback)
Analoginen ulostulo 2kanava
Digital Output koaksiaalinen/optinen
Tuettu formaatti LPCM/Dolby Digital/MPEG

AUDIOSUORITUSKYKY
DA Converter 24-bit/96KHZ
AD Converter 24-bit/96KHZ
Signal-Noise (1kHz) ≥90dB
Dynamic Range (1kHz) ≥80dB
Cannel Separation (1kHz) ≥110dB
Total Harmonic Distortion (1kHz) ≤-65dB

TUNER
TV -formaatti PAL

LIITÄNNÄT
ETUPANEELI
Video sisääntulo RCA Connector (keltainen) x1
Audio L/R sisääntulo RCA Connector (valkoinen/punainen) x1
IEEE 1394 Input Mini jack -liitin x1

TAKAPANEELI
Videolähtö RCA Connector (keltainen) x1
Audio L/R ulostulo RCA Connector (valkoinen/punainen) x1
SCART Output 21 pin, CVBS/RGB/S-Video
SCART Input 21 pin, CVBS/RGB
Component / Y, Pb, Pr (Vihreä/sininen/punainen)   x1
Progressive Scan -ulostulo
Digitaalinen audio-ulostulo koaksiaalinen x1

optinen x1

YLEISTÄ
Virtalähde AC 200 ~ 240V 50Hz
Virrankulutus Noin 45 W
Käyttölämpötila +5°C - +40°C (+36°F - +104°F)
Käyttöilmankosteus 5% - 80% RH
Mitat (L/K/S): 430 x 66 x 316 mm
Nettopaino: Noin   4.3 kg

  Lisätiedot:
Tämän tuotteen tietoja voidaan muuttaa ilman etukäteen
annettavaa ilmoitusta.



   P/N: 7819900865A       



Yleistä 

Ajastintallennus (Timer Record) mahdollistaa nauhoituksen 
käynnistämisen ja pysäyttämisen automaattisesti myöhempänä 
päivänä/ajankohtana. Timer Record -toimintoon voidaan 
ohjelmoida 16 eri ohjelmaa. Ajastin voidaan ohjelmoida kahdella 
eri tavalla: tavallisella ajastuksella ja SHOWVIEW-toiminnolla. 
- Tavallinen ajastus: Kellonaika, päivämäärä ja ohjelmakanava 

ohjelmoidaan käsin.  
- SHOWVIEW: Kyseisen TV ohjelman tunnusnumero syötetään 

laitteeseen. 
 
Tärkeä huomautus: 
Varmista että tallentavalla DVD:llä tai kovalevyllä on tarpeeksi 
tilaa Ajastintallennus-toiminnolle. 

Ajastimen säätö käsin (Tavallinen) 
1 Paina TIMER kaukosäätimestä. 

  Timer Record -valikko ilmestyy näytölle. 
  

 
3 Valitse kohde, jonka haluat muuttaa kaukosäätimen 

painikkeilla  ja paina OK.  
 

{ Source } 
– Valitse nauhoituksen lähde painamalla  painiketta: 

{TV}, {AV}, {SCART}, {DV}. Vahvista valintasi 
painamalla OK  

{ Channel } 

– Valitse nauhoitettava TV-kanava. Vahvista valintasi 
painamalla OK. 

{ HDD/DVD } 
– Valitse nauhoituksen kohde. Vahvista valintasi painamalla 

OK. 
Jos {DVD} on valittu, avaa levykiekko painamalla 
OPEN/CLOSE  ja aseta tallentava DVD-levy kiekkoon. 

{ Quality } 
– Valitse nauhoituksen laatu {M1}, {M2}, {M2X}, {M3}, 

{M4} tai {M6}. Vahvista valintasi painamalla OK.   

{ Repeat } 
– Valitse {Once}, {Weekly}, {Daily} Vahvista valintasi 

painamalla OK 
Jos {Weekly} on valittu, valitse viikonpäivä ruutuun 
ilmestyvästä kalenterista. 
1 
1 

  
 
 
1 Ilmoittaa kovalevyllä vapaana olevat nauhoitustun
2 Ilmoittaa DVD-levyllä vapaana olevat nauhoitustu
3  Kellonaika ja päivämäärä 
4 Timer Record -asetuslista :  

paina  saadaksesi lisätietoja ja  palataksesi taka
alkuperäiseen valikkoon. 

5 Siirry 8 - 16 seuraavalle Timer Record asetuspaika
6 Poistu Timer Record asetuslistasta  
  

2 Valitse tallennuksen kohde ajastuslistasta käytt
kaukosäätimen  painiketta . Vahvista valin
painamalla OK . 
 Ajastimen asetusvalikko ilmestyy näytölle Valits

painamalla OK . Vaihda asetuksia liikuttamalla k
 painikkeilla . 

 

  
 
{ PDC } 
–  Asettaa PDC/VPS toiminnon. Vahvista asetus pain

OK . Katso alla “ PDC/VPS-toiminnosta”.  

4 Kirkasta kohta { OK } kursorilla. Tallenna  
ajastinasetukset painamalla OK ja palaa Timer R
asetuslistaan. 

2

3

Kirkasta haluttu päivä siirtämällä kursoria painikkeilla 

. Tee valintasi painamalla OK . Kun valinta on 
tehty, siirrä kursori kohtaan {EXIT} ja tallenna asetukset 
painamalla OK . 
4
Repeat Weekly

Mon
W ed
FriThur

Tue
Sun
5
 6

nit  
nnit  

isin 

lle 

ämällä 
tasi 

e  asetus 
ursoria 

amalla 

ecord 

 
ExitSat

 
Hyödyllinen vinkki : 
– Jos {daily} tai {weekly} on valittu, {Advanced} asetukset 

ovat käytettävissä. Käytä näitä asetuksia nauhoitusajan 
syöttämiseen päivittäistä {daily} tai viikoittaista {weekly} 
toistoa varten. Valitse {With Restriction}  painikkeilla 
ja paina OK. Syötä aloitus {Start} ja lopetus {End} 
päivämäärä. Siirrä kursori kirkastamaan  kohta {OK} ja 
tallenna asetukset painamalla OK . 

 

Apply the setting
Without Restriction

OK Cancel

31/01/05With Restriction Start
End

 
{ Start } 
– Syötä nauhoituksen alkamisaika. Vahvista valintasi 

painamalla OK. 

{ Enter } 
– Syötä nauhoituksen loppumisaika. Vahvista valintasi 

painamalla OK. 

{ Sound } 
– Tämä asetus on käytössä vain jos {TV} on valittu 

nauhoituksen lähteeksi {SOURCE} . Valitse 
{Stereo}, {Main}, {SAP} tai {Mono}. Vahvista 
valintasi painamalla OK. 

  Poista jo annetut ajastinasetukset siirtämällä kursori 
kohtaan { CANCEL } ja paina OK. 
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Jo litsit väärän asetuksen, paina  valitaksesi 

5 na  
staa useampia nauhoituksia. Siirry 

pain
  

isää uusi ajastinnauhoitus valitsemalla ‘New Timer 
alla OK. 

 
Hyödyllisiä vinkkejä: 

s va
uudelleen ne asetukset joita haluat muuttaa. 

–  
Siirry uuteen kohtaan valikossa painamalla  pai
OK jos haluat aja
kohtaan { EXIT } ja poistu Timer Record valikosta 

amalla OK. 
Vaihda ajastinasetuksia kirkastamalla valintasi  
painikkeilla ja paina OK. 
L
Program’  painikkeilla  ja painam
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a valmiustilassa jotta nauhoitus 
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un. 
, laitteen‘TIMER ’LED –valo 

 
 

aloitusajankohdista tai lähetyksen keskeytyksistä huolimatta . 
aan.  

HOWVIEW  –toimintoa käyttäen 

6 Sammuta DVD-nauhuri painamalla STANDBY-ON –
iketta.  

  DVD-nauhurin on oltav
käynnistyy. 

 
ödyllisiä vinkkejä: H

– Ajastintallennus voidaan keskeyttää painamalla STOP . 
Nauhoituksen pysäytys voi kestää muutaman sekunnin. 
Ajastintallennus void– aan tarkistaa Timer Record – toiminnon
ollessa päällä painamalla DISPLAY jolloin ajastetut tiedot 
ilmestyvät ruutu

– Kun ajastintallennus on päällä
palaa. 

 
‘VPS/PDC’-toiminnosta 
Joissakin TV-lähetyksissä ‘VPS’ (Video Programming 
System)/’PDC’ (Programme Delivery Control) signaalit siirtyvät 
ohjelmien mukana. Nämä signaalit varmistavat ajastinnauhoituksen
onnistumisen ohjelmanmuutoksista, myöhästymisistä, aikaistetuista

DVD-nauhuri käynnistää tai sammuttaa ohjelman oikeaan aik

Ajastintallennus S
SHOWVIEW on toiminto, joka yksinkertaistaa ajas
asettamista.  

  
 
2  Valitse { SHOWVIEW } kaukosäätimestä painamalla  

painikkeita ja vahvista valinta painamalla OK. 
 Voit myös painaa SHOWVIEW painiketta kaukosäätimestä. 

 
3 Valitse kohta, johon haluat tehdä muutoksia painamalla  

kaukosäätimestä ja paina OK. 
 

  
 

{ Repeat} 
– Valitse {Once}, {Weekly}, {Daily}. Vahvista valintasi 

painamalla OK. 

{ HDD/DVD } 
– Valitse hauhoituksen kohde. Vahvista valintasi painamalla 

OK. 

{ Quality } 

– Valitse nauhoituksen laatu {M1}, {M2}, {M2X}, {M3}, 
{M4} tai {M6}. Vahvista valintasi painamalla OK. 

{ HOW  }
Syötä  SHOWVIEW-koodi. Vahvista valintasi painamalla OK. 

S VIEW  

{ Sound } 
– Tämä asetus on käytössä vain jos {TV} on valittu lähteeksi 

{SOURCE} valikosta. Valitse {Stereo}, {Main}, {SAP} tai 
{Mono}. Vahvista valintasi painamalla OK.  

{ C } 
– Asettaa PDC/VPS toiminnon. Vahvista valintasi 

painamalla OK. Katso “VPS/PDC toiminnasta”. 

PD

tuksen 

 
1 Paina TIMER kaukosäätimestä. 
 Timer Record -valikko ilmestyy ruutuun. 

Hyödyllisiä vinkkejä: 
– Voit palata tavalliseen ajastintallennusvalikkoon  

siirtymällä  kohtaan {Date/Time Setting} ja painamalla 
OK.  

 
  DVD-nauhurin on oltava valmiustilassa jotta 

ajastinnauhoitus käynnistyy.  
 
 

4 Kirkasta  kohta { OK } kursorilla. Tallenna asetukset 
painamalla OK ja palaa takaisin Timer Record 
asetuslistaan.  

5 Siirry toiseen valikon kohtaan painamalla   
painikkeita ja paina OK jos haluat ajastaa lisää ohjelmia. Siirry 
kohtaan { EXIT } ja poistu Timer Record valikosta 
pai alla OK.  nam

  Voit poistua ajastintallennusvalikosta painamalla 
uudelleen  TIMER painiketta . 

6 Sammuta DVD-nauhuri STANDBY-ON-painikkeesta. 

 

Ohjelmoidun nauhoituksen poistaminen 
 
 
Jos Timer Record -lista on täynnä, aiemmat ajastukset  on 
poistettava, jotta voidaan ohjelmoida uusi nauhoitus.  
 
1 Paina TIMER kaukosäätimestä.  



3 

 
 Timer Record -valikko ilmestyy ruutuun. 

 
 

Valitse listasta poistettava ajastinnauhoitus painamalla 
 painikkeita 

2  
kaukosäätimestä.  Vahvista valintasi 

painamalla OK. 

3 painamalla  painikkeita 

 

 
Valitse {RESET}
kaukosäätimestä. 

Asetukset on nyt poistettu. 

 

3 
 istettu. Ajastinnauhoituslista 

 
Valitse {OK}. Kaukosäätimestä painamalla  painiketta. 

Asetukset on nyt po
näkyy ruudussa. 

 
 

Jos haluat poistaa toisen ohjelman listasta, käytä  
painikkeita ja paina OK. Poistu Timer Record -list

4 
asta 

siirtymällä kohtaan { EXIT }- ja painamalla OK. 
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