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1 KYTKE DVD-TALLENTIMEN JOHDOT                  Yhdistä laite antennijohdolla DVD-tallentimen 
takapaneelin RF IN- liittimestä 
antennipistorasiaan. 

 Käytä toista antennikaapelia yhdistääksesi 
laitteen RF OUT–liittimestä TV:n 
antenniliittimeen.  Yhdistä laite SCART-kaapelilla DVD-tallentimen 
SCART OUT –liittimestä TV:n SCART 
IN –liittimeen. 

 Yhdistä DVD-tallentimen virtakaapeli AC 
IN –liittimellä pistorasiaan. 

2 LAITA KAUKOSÄÄDIN 

TOIMINTAKUNTOON              
3 ALOITA ASENNUS  Paina [STANDBY-ON ] 

kytkeäksesi 
DVD-tallentimen pois 
päältä.  

  Kytke TV päälle ja 
valitse oikea videon 
näyttösyöttö.     Paina [SYSTEM 
MENU] nappia 
säätääksesi haluamasi 
asetukset 
DVD-tallentimeen. 

  Paina [ ] [ ] 
valitaksesi haluamasi 
kohdan valikossa. Paina 
[ ] päästäksesi valittuihin 
vaihtoehtoihin. Paina [OK] 
vahvistaaksesi valintasi. 
  Kielivalikko tulee 
näkyviin. OSD-kieli: 
valitse näytöllä näkyvä 
kieli.   Järjestelmävalikko 
tulee näkyviin. 
Video output: asettaa 
näyttötulostuksen 
TV Type: asettaa 
TV-tyypin 
Päivämäärä: laita 
systeemin päivämäärä 

käyttäen numeroituja näppäimiä 
Time: aseta systeemin kellonaika käyttäen 
numeroituja näppäimiä.  TV:n kanavavalitsinvalikko tulee näkyviin. 
TV:n kanavanhaku: Mene kohtaan 
“Peruspalvelut” ja sitten auto scan. Paina [OK] 
kun haluat aloittaa automaattisen TV-kanavien 
skannauksen ja löytää ja tallentaa saatavilla 
olevat kanavat.  Kun se on tehty, paina [SYSTEM MENU] 
poistuaksesi valikosta. 

DVD-tallennin on nyt valmis käytettäväksi! 
EI KUVaA! Tarkista, onko TV:n videonäyttösyöttö tilassa “AV” ja 
paina [CHANNEL ] näppäintä valitaksesi oikean 
kanavan. 
EI ÄÄNTÄ! Tarkista, ovatko audio L/R vivut tallentimessa 
yhdistetty TV:hen, stereoon vai vastaanottimeen. 



4 ALOITA TOISTO OPAS VALIKOSTA                             
Työnnä levy sisään jos haluat toistaa jotakin 
levyltä. 
Paina [ GUIDE] näppäintä päästäksesi 
Opasvalikkoon, paina [ ] [ ] jos haluat 
toistotoimintoon ja paina [OK]. 
Paina [ ] [ ] valitaksesi DVD:n tai HDD:n ja 
paina [OK]. 
Paina [ ] [ ] valitaksesi tiedostotyypin toistoa 
varten ja paina [OK]. 
Paina [ ] [ ][ ] [ ] valitaksesi tiedoston ja 
paina [OK] kun olet kohdassa josta haluat 
aloittaa toiston. 
Paina [ F.F. ] kun haluat nopean eteenpäin 
kelausskannauksen. 
Paina [ REW] kun haluat nopean taaksepäin 
skannauksen. 
Paina [ NEXT] tai [ PREVIOUS] 
edetäksesi seuraavaan tai palataksesi edelliseen 
kappaleeseen/levyn uraan. 
Paina [ PAUSE/STEP] keskeyttääksesi toiston. 
Kun toisto on keskeytetty, paina [ 
PAUSE/STEP] taas aloittaaksesi “osa osalta tilan”. 
Paina [ STOP] lopettaaksesi toiston. 

5 ALOITA TALLENNUS OPAS VALIKOSTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laita tallentamiseen tarkoitettu DVD+R/+RW levy 
laitteeseen niin, että etiketti on ylöspäin tai 
varmista, että HDD:ssä on tarpeeksi 
tallennustilaa. 
Paina [ GUIDE] näppäintä OPAS valikossa, 
paina [ ] [ ] mennäksesi kohtaan “Tallenna” ja 
paina [OK]. 
Paina [ ] [ ] valitaksesi signaalinoton ja paina 
[OK]. 
Jos TV on valittu, paina [ ] [ ] päästäksesi 
kanavavalintaan. 
Paina [ ] [ ] valitaksesi DVD:n tai HDD:n ja 
paina [OK]. 
Paina [ ] [ ] asettaaksesi tallennustilan ja 
paina [OK]. 
Paina [OK] aloittaaksesi tallennuksen. 
Paina [ STOP] lopettaaksesi tallennuksen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Soittaaksesi DVD+R levyä toisilla 
DVD-soittimilla tallennuksen jälkeen, levy täytyy 
ensin tehdä seuraavat toimenpiteet: 

Paina [Disk Tools] näppäintä. 
Paina [ ] [ ] valitaksesi “Finalize” (tee 
yhteensopivaksi) ja paina [OK]. 
Paina [OK] ja toiminto alkaa. 

 
Kun DVD+R levy on valmis, muita tallennuksia ja 
editointeja ei voi enää tehdä levyyn. Kyseisiä jo 
tehtyjä toimenpiteitä ei voi peruuttaa.  
Yksityiskohtaiset toisto ja tallennusominaisuudet 

ja lisätoiminnot on kuvattu käyttäjän manuaalissa. 
Tarvitsetko apua? 
Tutustu www-sivustoomme: www.p4c.philips.com

...cont. 


