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Arvoisa asiakas,
Kiitos sinulle, joka päädyit valinnassasi Philipsin tallentavaan DVD-videoon. 
Philips myöntää tuotteelle ‘Premium Home Service’- takuun. 

Mikäli tarvitset apua laitteesi käytössä, Philips tarjoaa sinulle ammattimaista tukea osoitteessa: 

Philips Support Center website 
www.philips.com/support 

tai

Philips Consumer Care Helpline *
Täältä saat ohjeita koulutetuilta edustajiltamme. He opastavat sinua vaihe vaiheelta kaikissa kysymyksissäsi. 

Mikäli emme pysty ratkaisemaan pulmaasi, Philips tarjoutuu noutamaan DVD-tallentimen kotoasi ja toimittamaan tilalle tehtaan 
vaihtokoneen 7 päivän sisällä. Tämä on Philipsin ‘Premium Home Service’ sitoumus sinulle. Tämän palvelun saat täysin veloituksetta. 
(ei sisällä Helpline-asiakaspalvelua) ja se koskee kaikkia Philipsin tallentavia DVD-videoita Philipsin määrittämänä takuuaikana. 

Lisätietoja saat Philipsin asiakaspalvelun edustajalta. 

* Katso oman maasi Philipsin asiakaspalvelunumero tämän käyttöoppaan takasivulta.
Ota selville valmiiksi laitteen mallinumero, sarjanumero ja ostopäivämäärä, ennen kuin otat yhteyttä Philipsin asiakaspalveluun.

Finland

Premium Home Service

Bäste (Kære) Kund,
Tack för att du har köpt en Philips DVD Recorder. 
Din apparat omfattas av (går ind under) ’Philips Premium Home Service garanti’ som gäller för samtliga DVD-recorder med och 
utan hårddisk.

Om (hvis) du behöver (har brug for) hjälp med installation eller handhavande (brug/bruk) får du hjälp via Philips Support Centers hemsida:

www.philips.com/support

Om (hvis) du inte lyckas lösa ditt problem är du välkommen att kontakta Philips kundtjänst (kundeservice) som kan avgöra om det
är ett handhavande (ved brug/bruker) problem, ett mjukvaruproblem eller ett hårdvarufel.

Vid kontakt med (henvendelse til) oss, se till att du har (bedes du have) apparatens inköpsdatum samt typ- och serienummer tillgängligt.

Norge/Sverige
Om produkten måste (må) repareras ombesörjer Philips kundtjänst utbyte (ombytning/bytte) av produkten direkt hemma hos dig, 
du får en utbytes (bytte) apparat som du sedan behåller.

Danmark
Hvis produktet skal repareres sørger kundeservice for en ombytning af produktet. Du får tilsendt en forudbetalt postseddel og et
ombytningsprodukt som du beholder.

Philips vil arrangere via et autoriseret værksted, transport af produktet hvis det skal repareres. 

* Se bagsiden af denne manual for at finde telefonnummeret til Philips Kundeservice i dit land.
Hav modelnummeret, serienummeret og købsdatoen for produktet ved hånden, når du kontakter Philips Kundeservice.

* På baksidan av den här handboken finns telefonnummer till Philips kundtjänst i ditt land.
Se till att du har modellnummer, serienummer och inköpsdatum för produkten tillgängligt när du kontaktar Philips kundtjänst.

Sweden, Denmark, Norway



3

For Customer Use:

Read carefully the information located at 

the bottom or rear of your DVD 

Recorder and enter below the Serial No. 

Retain this information for future 

reference.

Model No.  DVD/HDD RECORDER 

           DVDR5520H, DVDR5570H

Serial No.    _______________

 Norge

Typeskilt fi nnes på apparatens underside.

Observer: Nettbryteren er sekundert 
innkoplet. Den innebygde netdelen er 
derfor ikke frakoplet nettet så lenge 
apparatet er tilsluttet nettkontakten.

For å redusere faren for brann eller elektrisk 

støt, skal apparatet ikke utsettes for regn eller 

fuktighet.

Italia
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

Si dichiara che l’apparecchio DVDR5520H, 

DVDR5570H, Philips risponde alle prescrizioni 

dell’art. 2 comma 1 del D.M. 28 Agosto 1995 n. 

548.

Fatto a Eindhoven 

Philips Consumer Electronics

Philips, Glaslaan 2

5616 JB Eindhoven, The Netherlands

LASER
Type       Semiconductor laser   

       InGaAlP (DVD)

       AIGaAs (CD)

Wave length   658 nm (DVD)

       90 nm (CD)

Output Power  30 mW (DVD+RW write)

       1.0 mW (DVD read)

       1.0 mW (CD read)

Beam divergence  84 degrees (DVD)

       61 degrees (CD)

SHOWVIEW® is a registered trademark of 

Gemstar Development Corporation. The 

SHOWVIEW® system is manufactured under 

license from Gemstar Development 

Corporation.

Manufactured under license from Dolby 

Laboratories.  “Dolby”, “Pro-Logic” and the 

double-D symbol are trademarks of Dolby 

Laboratories.

  

DivX Ultra Certifi ed products: “DivX, 
DivX Ultra Certifi ed, and associated 
logos are trademarks of DivX, Inc. and 
are used under license.

Trade mark of the DVB Digital Video 

Broadcasting Project (1991 to 1996)

HDMI, and HDMI logo and High-Defi nition 

Multimedia Interface are trademarks or 

registered trademarks of HDMI licensing 

LLC.
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This product complies with the radio 
interference requirements of the 
European Community.

This product complies with 
the requirements of the 
following directives and 
guidelines: 2006/95/EC + 
2004/108/EC

CAUTION 

VISIBLE AND INVISIBLE LASER 

RADIATION WHEN OPEN. AVOID 

EXPOSURE TO BEAM

ADVARSEL 

SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING 

VED ÅBNING UNDGÅ UDSÆTTELSE 

FOR STRÅLING

VARNING 

SYNLIG OCH OSYNLIG 

LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR 

ÖPPNAD BETRAKTA EJ STRÅLEN

VARO! 

AVATTAESSA OLET ALTTIINA 

NÄKYVÄLLE JA NÄKYMÄTTÖMÄLLE 

LASER SÄTEILYLLE. ÄLÄ KATSO 

SÄTEESEEN

VORSICHT 

SICHTBARE UND UNSICHTBARE 

LASERSTRAHLUNG WENN 

ABDECKUNG GEÖFFNET NICHT DEM 

STRAHL AUSSETZEN

ATTENTION 

RAYONNEMENT LASER VISIBLE ET 

INVISIBLE EN CAS D’OUVERTURE 

EXPOSITION DANGEREUSE AU 

FAISCEAU

DK
Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning 
når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. 
Undgå utsættelse for stråling.

Bemærk: Netafbryderen er sekundært 
indkoblet og ofbryder ikke strømmen fra 
nettet. Den indbyggede netdel er derfor 
tilsluttet til lysnettet så længe netstikket 
sidder i stikkontakten.

S
Klass 1 laseraparat
Varning! Om apparaten används på annat 
sätt än i denna bruksanvisning specifi cerats, 
kan användaren utsättas för osynlig 
laserstrålning, som överskrider gränsen för 
laserklass 1.

Observera! Stömbrytaren är sekundärt 
kopplad och bryter inte strömmen från 
nätet. Den inbyggda nätdelen är därför 
ansluten till elnätet så länge stickproppen 
sitter i vägguttaget.

SF
Luokan 1 laserlaite
Varoitus! Laitteen käyttäminen muulla kuin 
tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla 
saattaa altistaa käyttäjän 
turvallisuusluokan 1 ylittävälle 
näkymättömälle lasersäteilylle.
Oikeus muutoksiin varataan. Laite ei saa 
olla alttiina tippu-ja roiskevedelle.

Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty 
toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti 
sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkko-osa 
on kytkettynä sähköverkkoon aina silloin, 
kun pistoke on pistorasiassa.

Bortskaffelse af dit gamle produkt (Dansk)
Dit produkt er designet og produceret med materialer af høj kvalitet, som 

kan blive genbrugt.

Når du ser symbolet med en skraldespand, der er kryds over, betyder det, at 

produktet er dækket af EU direktiv nr. 2002/96/EC. 

Venligst sæt dig ind i de danske regler om indsamling af elektriske og 

elektroniske produkter.

Venligst overhold de danske regler og smid ikke dine gamle produkter ud sammen med dit 

normale husholdningsaffald. Den korrekte bortskaffelsesmetode vil forebygge negative 

følger for miljøet og folkesundheden.

Undangörande av din gamla produk (Svenska)
Din produkt är designad och tillverkad med material och komponenter av 

högsta kvalitet, vilka kan återvinnas och återanvändas.

När den här överstrukna sopkorgen på hjul finns tryckt på en produkt, 

betyder det att produkten täcks av Europeiska Direktiv 2002/96/EC

Informera dig själv om lokala återvinnings och sophanteringssystem för 

elektriska och elektroniska produkter.

Agera i enlighet med dina lokala regler och släng inte dina gamla produkter tillsammans 

med ditt normala hushållsavfall. Korrekt sophantering av din gamla produkt kommer att 

hjälpa till att förebygga potentiell negative konsekvens för naturen och människors häls.

Vanhan tuotteen hävittämine (Suomi)
Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu korkealuokkaisista materiaaleista ja 

komponenteista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudell

Kun tuotteessa on tämä ylivedetyn pyörillä olevan roskakorin symboli, tuote 

täyttää Euroopan Direktiivin 2002/96/EC.

Ole hyvä ja etsi tieto lähimmästä erillisestä sähköllä toimivien tuotteiden 

keräysjärjestelmästä.

Toimi paikallisten sääntöjen mukaisesti äläkä hävitä vanhaa tuotetta normaalin 

kotitalousjätteen joukossa. Tuotteen oikeanlainen hävittäminen auttaa estämään 

mahdolliset kielteiset vaikutukset ympäristölle ja ihmisten terveydelle.
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‘CONSUMERS SHOULD NOTE THAT NOT ALL HIGH 
DEFINITION TELEVISION SETS ARE FULLY 
COMPATIBLE WITH THIS PRODUCT AND MAY CAUSE 
ARTIFACTS TO BE DISPLAYED IN THE PICTURE.  IN 
CASE OF 525 OR 625 PROGRESSIVE SCAN PICTURE 
PROBLEMS, IT IS RECOMMENDED THAT THE USER 
SWITCH THE CONNECTION TO THE ‘STANDARD 
DEFINITION’ OUTPUT.  IF THERE ARE QUESTIONS 
REGARDING OUR TV SET COMPATIBILITY WITH THIS 
MODEL 525p AND 625p DVD PLAYER, PLEASE 
CONTACT OUR CUSTOMER SERVICE CENTER.’

This product incorporates copyright protec-

tion technology that is protected by US 

patents. Use of this copyright protection 

technology must be authorised by Macrovi-

sion, and is intended for home and other 

limited viewing uses only unless otherwise 

authorised by Macrovision. Reverse

engineering or disassembly is prohibited.

U.S. Patent Number 4,631,603; 4,819,098; 

4,907,093; 5,315,448; and 6,516,132
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Index

Suomi ------------------------------------- 6

Svenska -------------------------------- 110

Dansk/Norsk -------------------------- 214

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

VARNING!
Användaren får inte utföra 
servicearbeten på delar inne i 
utrustningen. Överlåt allt 
underhållsarbete till kvalifi cerad 
personal.

ADVARSEL!
Denne enhed indeholder ingen dele, 
der kan repareres af brugeren. 
Reparationer bør kun udføres af 
kvalifi cerede teknikere.
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Levyjen puhdistaminen

VAROITUS!
Levyt voivat vahingoittua! Älä käytä liuottimia, 

kuten bentseeniä, ohentimia, kaupoissa 

myytäviä puhdistusaineita tai vinyylilevyille 

tarkoitettuja antistaattisia suihkeita.

 Puhdista levy pyyhkimällä sitä mikrokuituliinalla 

levyn keskustasta suoraan reunaa kohti.

Kiintolevyn käsitteleminen

Voit estää kiintolevyn vioittumisen ja tietojen 

menettämisen näin:

– Älä liikuta tallenninta tai aseta sitä alttiiksi 

tärinälle.

– Kytke tallennin valmiustilaan ennen 

verkkovirtajohdon irrottamista pistorasiasta.

Tärkeät tallennukset kannattaa varmistaa 

tallentamalla ne tallentavalle DVD-levylle.

Virransäästöilmoitus

Virrankulutuksen minimoimiseksi valmiustilassa 

suosittelemme, että laitteen Ekotila jätetään 

käyttöön ja etunäytön kirkkaus poistetaan 

käytöstä. Katso Toistoasetukset - { Näyttö } ja 

Perusasetukset - { Ekotila }. 

Laitteen käsittelyyn ja turvallisuuteen liittyviä tietoja
TÄRKEÄÄ
ÄLÄ irrota tallenninta virtalähteestä, ellet aio 

olla käyttämättä laitetta pitkään aikaan. Laite 

vaatii virtaa välttämättömiin toimiin, 

esimerkiksi ajastintallennuksiin, elektronisen 

ohjelmaoppaan lataamiseen ja laitteen kellon ja 

päivämäärän automaattiseen päivittämiseen.

Huomautuksia laitteen käytöstä

Sopivan sijainnin löytäminen
– Aseta laite tasaiselle, kiinteälle ja tukevalle 

alustalle. Älä aseta laitetta matolle.

– Älä aseta laitetta muiden laitteiden 

(esimerkiksi virittimen tai vahvistimen) päälle, 

sillä ne saattavat kuumentaa laitetta.

– Älä aseta laitteen alle mitään 

(esimerkiksi CD-levyjä tai lehtiä).

– Asenna laite lähelle pistorasiaa paikkaan, 

josta johtoon ylettyy hyvin.

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

jotta se ei kuumene liikaa. Laitteen takana ja 

yläpuolella on oltava vähintään 10 cm tyhjää 

tilaa ja sivuilla 5 cm, jotta laite ei ylikuumene.

10cm ) 10cm 

5cm

5cm 

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

nesteitä.

– Älä aseta laitteen läheisyyteen esineitä, jotka 

voivat vaurioittaa sitä (kuten nesteellä 

täytettyjä astioita tai palavia kynttilöitä).
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Tämä DVD- ja kiintolevytallennin muuttaa 

tapaasi katsella televisiota. Hallitset 

katselemiasi TV-kanavia, sillä TimeShift -

puskuritoiminto tallentaa kaikki ohjelmat, jotka 

tallennin tunnistaa. Voit pysäyttää TV-ohjelman 

pysäytystoiminnolla tai katsoa kohtauksen 

uudelleen pikauusintatoiminnolla.

Tallentimessa on digitaalinen maanpäällinen 

viritin (DVB-T eli Digital Video Broadcasting - 

Terrestrial) parantamassa kanavavalikoimaa. 

Voit vastaanottaa analogisia TV-kanavia, 

ilmaisia maanpäällisiä digitaalisia TV-kanavia ja 

digitaalisia radiolähetyksiä.

Tallentaminen ei ole koskaan ollut yhtä helppoa 

kuin sisäisellä kiintolevyasemalla (HDD), jolle 

voi tallentaa 180–300 tuntia kuvaa SEP (Super 

Extended Play) -tallennustilassa. 

Malli Kiinto

-levyasema

Tallennustuntien 

enimmäismäärä

DVDR5520H 160 GB 180

DVDR5570H 250 GB 300

Voit tämän lisäksi tallentaa DivX-elokuvia, 

musiikkitiedostoja ja digikuvia 

kiintolevymediajukeboksiiin.

DVDR5520H DVDR5570H

DivX-tiedostot 150 270

Kuvatiedostot 10,000 10,000

Musiikkitiedostot 4,500 7,000

Voit tallentaa ja jakaa tallenteita 

yksinkertaisesti kopioimalla ne tallentavalle 

DVD-levylle. Voit myös kopioida tallenteita 

videokamerastasi i-Link-yhteyden kautta.

Tee tarvittavat liitännät ja asennustoimenpiteet 

ennen tallentimen käyttöönottoa. Vaiheita on 

kolme. 

Vaihe 1:  Tallentimen perusliitännät

Vaihe 2:  Valinnaiset liitännät muille laitteille

Vaihe 3:  Asennus ja asetusten määritys

Tutustu huolellisesti tähän käyttöoppaaseen 

ennen tallentimen käyttöä. Käyttöoppaassa on 

tärkeitä tietoja DVD-tallentimen käytöstä.

Hyödyllinen vinkki:
– Tunniste- ja tehotiedot on mainittu laitteen 
takaosassa tai pohjassa olevassa arvokilvessä.

Laitteen mukana toimitettavat 
lisätarvikkeet

– Pika-aloitusopas

– Antennikaapeli

– Scart-kaapeli

– Kaukosäädin ja paristot

– Virittimen interlink-kaapeli

Aluekoodit

DVD-elokuvia julkaistaan yleensä eri aikaan eri 

puolilla maailmaa, joten DVD-soittimiin ja -

tallentimiin määritetään tietty aluekoodi.

Maat DVD-aluekoodi

Eurooppa

ALL
  

2
 

Tuotetiedot
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Erityisominaisuudet

TV-ohjelman pysäytystoiminto
Hallitset nyt kaikkia TV-ohjelmia ja voit pitää 

tauon menettämättä hetkeäkään. Voit 

pysäyttää minkä tahansa TV-lähetyksen 

painamalla PAUSE LIVE TV -painiketta. Toisto 

jatkuu, kun painat painiketta uudelleen. Voit 

jatkaa ohjelman katsomista ja halutessasi voit 

myös palata suoraan TV-lähetykseen 

painamalla LIVE TV -painiketta.

Pikauusinta
Voit toistaa TV-ohjelman kohtauksen niin 

monta kertaa kuin haluat kääntämällä pyörivää 

ohjainta yhden napsahduksen vastapäivään. Jos 

haluat palata takaisin suoraan TV-ohjelmaan, 

paina LIVE TV -painiketta. 

Jos haluat käyttää pikauusintatoimintoa, sinun 

on katsottava suosikkiohjelmiasi tallentimen 

kautta.

FlexTime
Voit hallita aikaasi paremmin FlexTime-

toiminnolla  FlexTime-toiminnolla voit katsoa 

TV-ohjelmaa samalla, kun sitä tallennetaan, 

joten sinun ei tarvitse odottaa tallennuksen 

päättymistä ennen sen katsomista. Voit lisäksi 

katsoa aiemmin tallennettua ohjelmaa, toistaa 

DVD- tai DivX-elokuvia ja kuunnella musiikkia 

- kaikki tämä TV-ohjelman tallennuksen aikana.

Tuotetiedot (jatkuu)

Time Shift -puskuri (TSB)
Kun käynnistät tallentimen, virittimessä valittu 

TV-kanava tallentuu Time Shift -puskuriin. 

Puskuria voi pitää TV-ohjelmien tilapäisenä 

tallennustilana, mikä antaa enemmän 

käyttömahdollisuuksia. Puskuri voi sisältää jopa 

6 tuntia TV-kuvaa. Tätä vanhemmat ohjelmat 

poistetaan automaattisesti. Voit merkitä osioita 

Time Shift -puskuriin tallennetuista ohjelmista 

ja siirtää ne tallenteiden joukkoon katseltavaksi 

myöhemmin tai siirrettäväksi tallentavalle 

DVD-levylle. Time Shift -puskuri toimii vain 

silloin, kun tallentimeen on kytketty virta. Kun 

tallentimen virta katkaistaan, Time Shift -

puskuri tyhjentyy automaattisesti.

Digitaalinen ja analoginen viritin
Tämä laite vastaanottaa analogisia TV-signaaleja, 

maanpäällisiä digitaalisia TV-signaaleja sekä 

DVB-T Radio -signaaleja. Voit valita jonkin 

kolmesta tilasta painamalla toistuvasti LIVE TV -

painiketta.

Analoginen TV  Digitaalinen TV  DVB-T 

Radio

Jos haluat käyttää TV-ohjelman 

pysäytystoimintoa, suosikkiohjelmia on 

katsottava tallentimen kautta.

ShowView
Tämä on yksinkertainen ajastusjärjestelmä 

tallentimille. Järjestelmää käytetään syöttämällä 

laitteeseen tallennettavalle televisio-ohjelmalle 

annettu ohjelmointikoodi. Näitä koodeja 

julkaistaan television ohjelmatietoja sisältävissä 

lehdissä.
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Tällä toiminnolla voit tallentaa ohjelman 

satelliittivastaanottimesta tai muista laitteista. 

Tarkista, että laite on kytketty tämän 

tallentimen EXT2-TO VCR/SAT -liitäntään. 

Varmista myös, että kytketyn laitteen ajastin 

on ajastettu.

Follow TV
Tämän toiminnon avulla voit määrittää 

(analogisten) televisiokanavien taajuuden 

vastaamaan tallentimen kanavien taajuuksia. 

Tämä tehostaa tallennusjärjestelmää. Varmista, 

että televisio on liitetty tallentimen 

EXT1 TO TV -liitäntään.

* Follow TV -toiminto ei ehkä toimi oikein 

kaikissa televisioissa. 

i.LINK
i.LINK tunnetaan myös nimillä FireWire ja IEEE 

1394. Se on digitaalinen videoliitäntä, jota 

käyttämällä videokameralla kuvatuista videoista 

voi tehdä laadukkaita kopioita. Liitäntä on 

etuluukun takana. 

Ohita mainoskatko
Tallentamisen jälkeen nimikkeen mainokset 

tarkistetaan ja merkitään, jos { Smart } -

osamerkintätoiminto on otettu käyttöön (katso 

sivu 37). Tallennin lisää automaattisesti 

kappalemerkin mainostauon alkuun ja loppuun. 

Kun katselet tallennetta kiintolevyltä, voit ohittaa 

mainokset painamalla NEXT > -painiketta.

Tuotetiedot (jatkuu)

Mediajukeboksi
Tallentimen kiintolevy toimii mediajukeboksina, 

jonne voit tallentaa monenlaisia tallennuksia 

(TV-tallennuksia, videoita, musiikkia ja kuvia). 

Kiintolevylle tallennetut tai kopioidut 

nimikkeet tallennetaan automaattisesti eri 

osioihin tallennustyypin mukaisesti.\

Avainsanahaku
Kun käytät avainsanahakua, sinun ei tarvitse 

selata tallentimen kiintolevyllä olevia tiedostoja. 

Löydät nopeasti tallennetut suosikkitelevisio-

ohjelmasi, musiikkitiedostot ja DivX-videot, 

kun kirjoitat avainsanat kaukosäätimen 

aakkosnumeerisilla painikkeilla.

5.1-äänikanavatallennus
Digitaalisella 5.1-äänikanavatallennuksella voit 

tallentaa videokuvan lisäksi digitaalisten 

kanavien ohjelmalähteiden alkuperäistä ääntä. 

Nämä tallenteet toistetaan monikanavaisina 

vain silloin, kun käytössä on 5.1-

kanavakaiutinjärjestelmä.
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Kaukosäädin

a 2
– Käynnistää laitteen tai sammuttaa sen 

normaaliin valmiustilaan.

b CAM
– Vaihtaa videokameraan, joka on liitetty DV IN 

CAM2 -liitäntään.  

c  USB 
– Vaihtaa USB-tilaan ja näyttää USB-laitteen 

sisällön.

d Värilliset painikkeet
– Näillä painikkeilla voi valita tietyissä valikoissa 

värillisiä asetuksia.

e  . (PREV/REW) / > (NEXT/FFW)
– Ohittaa edellisen tai seuraavan osan tai 

kappaleen. Voit hakea eteen- tai taaksepäin, 

kun pidät painiketta painettuna.

f OPTIONS
– Valinnat-valikkoon siirtyminen tai siitä 

poistuminen. Tässä valikossa voi säätää monia 

asetuksia.

g Selauskohdistin / Pyörivä ohjain
– Tallentimen TV-ohjelmatilassa pyörivällä 

ohjaimella kelataan eteen- tai taaksepäin Time 

Shift -puskurissa.

–   : Oikea ja vasen nuolipainike. Ohittaa tai 

toistaa tietyn kestoisen kohtauksen Time Shift -

puskurissa.

  : Ylä- ja alanuolipainike.

h OK
– Vahvistaa syötetyn tiedon tai valinnan.

i HOME
– Siirtyy tallentimen aloitusvalikkoon tai poistuu 

siitä. 

j P +-
– Valitsee Live TV-tilassa seuraavan tai edellisen 

TV-kanavan tai ulkoisen tulolähteen (EXT1, 

EXT2, CAM1).

– Valitsee videokameratilassa muun ulkoisen 

tulolähteen (EXT1, EXT2, CAM1).

k TIMER (SHOWVIEW)
– Siirtyy ajastintallennustilaan tai poistuu siitä.

l AUDIO
– Valitsee äänen kieliasetuksen tai äänikanavan. 

m SCART
 (käytössä vain, jos televisio on liitetty tallentimen 

EXT1 -liitäntään Scart-kaapelilla.)
– Vaihtaa laitteeseen, joka on liitetty tallentimen 

EXT2 Scart -liitäntään. Jos EXT2-liitäntään ei 

ole liitetty laitteita, vaihtaa TV-tilaan. Voit 

vaihtaa takaisin tallennustilaan painamalla 

painiketta uudelleen.

n EDIT
– Siirtyy videon muokkausvalikkoon tai poistuu 

siitä.

PAUSE LIVE TV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
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Kaukosäädin (jatkuu)

o LIVE TV
– Vaihtaa TV-ohjelmatilaan  Ota käyttöön Time 

Shift -puskurin, jolla voi pysäyttää tai aloittaa 

uudelleen TV-ohjelman koska tahansa.

– Voit vaihdella analogisen ja digitaalisen 

television sekä digitaalisen radion välillä 

painamalla tätä painiketta toistuvasti.

p HDD LIST
– Näyttää sisäiselle kiintolevylle tallennettujen 

tallenteiden luettelon.

q PAUSE LIVE TV u
– Pysäyttää TV-lähetyksen tai käynnistää 

lähetyksen uudelleen

– Käynnistää ja keskeyttää tallennetun nimikkeen 

tai levyn toiston.

 STOP  x
– Lopettaa toiston tai tallennuksen.

– Avaa tai sulkee levykelkan alaspainettuna.

 REC 
– Käynnistää sen TV-ohjelman tallennuksen, jota 

katsotaan. Voit lisätä tallennusaikaa 30 minuuttia 

kerrallaan painamalla painiketta toistuvasti.

r DISC
– Näyttää levyn sisällön.

s BACK  
– Palaa edelliseen valikkoon.

t TV VOL +-
– Säätää television äänenvoimakkuutta (vain 

Philips-televisiot tai yhteensopivat merkit).

u Aakkosnumeeriset painikkeet
–  Käytä numeroiden tai kirjainten syöttämiseen 

(tekstiviestimäisesti).

– Valitsee toistettavan osan, kappaleen tai 

nimikkeen.

– Valitsee tallentimen valmiin viritinkanavan.

v SUBTITLE
– Valitsee DVD:n tai DivX:n tekstityskielen.

w INFO
– Näyttää näytössä olevat tiedot.

x SELECT
– Valitsee useita tiedostoja kopiointia tai poistoa 

varten.

– Vaihtaa levyn toiston aikana valinnaksi T 

(nimike) ja C (osa) Valitse edellinen tai seuraava 

nimike tai osa painikkeilla . /  >.

– Vaihtaa käyttöön isot tai pienet kirjaimet 

aakkosnumeerisia painikkeita käytettäessä.

 

PAUSE LIVE TV

16

17

22

23

24

18

19

20

21

15
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Kaukosäädin (jatkuu)

Kaukosäätimen käyttäminen 

A Avaa paristolokeron kansi.

B Aseta lokeroon kaksi R03- tai AAA-paristoa. 

Aseta paristot merkkien (+-) mukaisesti 

paristolokeroon.

C Sulje kansi.

D Osoita kaukosäätimellä suoraan etupaneelin 

kaukosäädinsignaalin infrapunatunnistinta ja 

valitse haluamasi toiminto.

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

Merkkien kirjoittaminen 
aakkosnumeerisilla painikkeilla

– Paina haluamaasi merkkiä vastaavaa 

numeropainiketta useita kertoja, kunnes 

haluamasi merkki tai numero tulee näkyviin.

– Voit kirjoittaa erikoissymboleja painamalla 

painiketta  toistuvasti.

– Voit vaihtaa pienten ja isojen kirjainten välillä 

painamalla SELECT-painiketta.

– Voit syöttää välin painikkeilla  .
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Päälaite

a STANDBY-ON 
–  Käynnistää laitteen tai sammuttaa sen 

normaaliin valmiustilaan.

b Levykelkka

c OPEN CLOSE ç
– Avaa tai sulkee levykelkan.

d Näyttöpaneeli
– Näyttää tallentimen nykyisen tilan tiedot.

e HOME
– Siirtyy tallentimen aloitusvalikkoon tai poistuu 

siitä.  

f   : Oikea ja vasen nuolipainike. Voit toistaa 

tallentimen Live TV -tilassa tietyn kestoisia 

kohtauksia uudelleen tai jättää kohtauksia 

väliin.

  : Ylä- ja alanuolipainike. Valitse 

videokameratilassa (CAM) tulolähteeksi 

CAM2, CAM1, EXT1 tai EXT2.

g OK
– Vahvistaa syötetyn tiedon tai valinnan.

h u

– Pysäyttää TV-lähetyksen tai käynnistää 

lähetyksen uudelleen.

– aloittaa tai keskeyttää toiston.

 . >
– Ohittaa edellisen tai seuraavan osan tai 

kappaleen. Voit hakea eteen- tai taaksepäin, 

kun pidät painiketta painettuna.

 x

– Lopettaa toiston tai tallennuksen.

i z
– Käynnistää sen TV-ohjelman tallennuksen, jota 

katsotaan. Voit lisätä tallennusaikaa 30 minuuttia 

kerrallaan painamalla painiketta toistuvasti.

– Palaa, kun tallennus on käynnissä.

Luukun alla olevat liitännät

Avaa luukku laitteen oikeassa reunassa olevan 

tekstin OPEN  kohdalta.

j DV IN (CAM2) -liitäntä
– Digitaalisten videokameroiden liitäntä 

(tunnetaan myös nimellä FireWire tai 

IEEE1394).

k S-VIDEO -VIDEO-AUDIO (CAM1) -
liitäntä 

– S-video/komposiittiliitännät videolle ja äänelle 

videokameraa, DVD-soitinta, videonauhuria tai 

muita laitteita varten.

l USB-liitäntä
– USB Flash -aseman, USB-muistikortinlukijan tai 

digikameran tuloliitäntä.

 *  Tuetaan vain niitä digikameramalleja, jotka 

ovat yhteensopivia PTP-standardin kanssa.
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MAINS

HDMI
OUT

S-VIDEO
OUT

AUDIO
OUT

COAXIAL
DIGITAL OUT

COMPONENT
VIDEO OUT

COAXIAL
DIGITAL

IN

CVBS-OUT
PB

PR

Y

R

LTO VCR/SAT EXT2TO TV EXT1

ANALOG
ANTENNA INPUT

TO TV ANTENNA
INPUT

DIGITAL
ANTENNA INPUT

DIGITAL ANTENNA
LOOP THROUGH

ANTENNA INTERCONNECT CABLE
(OPTIONAL, REFER TO MANUAL)

G-LINK

Vaihe 1: Tallentimen perusliitännät

Antennikaapeleiden liittäminen

Näiden liitäntöjen avulla voit katsoa ja tallentaa 

TV-ohjelmia. 

Tallentimessa on kaksi viritintä, joista toinen 

on digitaalisten ja toinen analogisten 

televisiokanavien vastaanottamista varten. Jos 

sinulla on erillinen maanpäällinen digitaalinen 

antenni tai haluat liittää tallentimen sekä 

kaapeli- että antenniliitäntään, noudata 

vaihtoehdon 2 ohjeita. Muussa tapauksessa 

noudata vaihtoehdon 1 ohjeita.

Hyödyllisiä vinkkejä:
– Edellä mainitun liitännän tekeminen saattaa 
edellyttää joidenkin kaapeleiden irrottamista 
(antenni, kaapeli tai videonauhuri) television 
signaaliliitäntöjen mukaisesti.
– Jos haluat liittää tämän laitteen videonauhuriin 
ja/tai erilliseen kaapeli- tai 
satelliittivastaanottimeen, lisätietoja on luvussa 
Vaihe 2: Lisäliitännät.

Ennen aloittamista
Valitse sopiva antenniliitäntä. 

Vaihtoehto 1: Liittäminen yhteen 
antenniliitäntään

Valitse tämä liitäntä, jos käytössäsi on vain yksi 

antenni ja haluat vastaanottaa sekä analogisia 

että digitaalisia TV-ohjelmia.

A Liitä antennikaapeli (antenni- tai 

kaapeliliitännästä) tallentimen 

DIGITAL ANTENNA INPUT -

liitäntään.

B Liitä tallentimen mukana toimitettu interlink-

kaapeli DIGITAL ANTENNA LOOP 
THROUGH- ja ANALOG ANTENNA 
INPUT -liitäntään.

C Liitä RF-antennikaapeli (vakiovaruste) laitteen 

TV TV ANTENNA INPUT -liitännästä 

television antenniliitäntään (yleensä merkintä 

ANT, ANTENNA IN, RF IN). 

Vaihtoehto 1
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MAINS

HDMI
OUT

S-VIDEO
OUT

AUDIO
OUT

COAXIAL
DIGITAL OUT

COMPONENT
VIDEO OUT

COAXIAL
DIGITAL

IN

CVBS-OUT
PB

PR

Y

R

LTO VCR/SAT EXT2TO TV EXT1

ANALOG
ANTENNA INPUT

TO TV ANTENNA
INPUT

DIGITAL
ANTENNA INPUT

DIGITAL ANTENNA
LOOP THROUGH

ANTENNA INTERCONNECT CABLE
(OPTIONAL, REFER TO MANUAL)

G-LINK

Vaihe 1: Tallentimen perusliitännät (jatkuu)

Vaihtoehto 2: Liittäminen kaapeli-
TV-antenniliitäntään ja/tai 
erilliseen sisätilojen maanpäälliseen 
antenniliitäntään

Käytä tätä liitäntää, jos käytössäsi on erillinen 

sisätilojen digitaalinen maanpäällinen antenni tai 

haluat liittää tallentimen sekä kaapeli- että 

maanpäälliseen antenniliitäntään. 

A Liitä nykyinen kaapeli-TV:n antennikaapeli 

tallentimen ANALOG ANTENNA INPUT  

-liitäntään. 

B Liitä maanpäällisen digitaalisen antennin kaapeli 

tallentimen DIGITAL ANTENNA INPUT 

 -liitäntään. 

C Liitä RF-antennikaapeli (vakiovaruste) tallentimen 

TO TV ANTENNA INPUT  -liitäntään ja 

television antenniliitäntään (yleensä merkintä 

ANT, ANTENNA IN, RF IN). 

Hyödyllinen vinkki:
– Vastaanottaa vain maksuttomia digitaalisia TV-
kanavia (ei vastaanota tilaus- tai Smartcard-kanavia).

Vaihtoehto 2
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Vaihe 1: Tallentimen perusliitännät (jatkuu)

Ääni/videokaapeleiden liittäminen

Voit katsella tallentimesta tulevaa ohjelmaa 

televisiosta liittämällä tallentimen televisioon 

tässä kuvatulla tavalla. Sinun tarvitsee valita 

vain yksi seuraavista liitäntätavoista.

– Jos käytössä on tavallinen televisio, noudata 

vaihtoehtoa 1, 2 tai 3.

– Jos käytössä on Progressive Scan -televisio, 

noudata vaihtoehtoa 4.

– HDMI-televisio, noudata vaihtoehtoa 5.

Hyödyllinen vinkki:
– Ääniliitäntä on pakollinen vain, jos tallennin 
liitetään television S-VIDEO-, CVBS- tai 
COMPONENT VIDEO -liitäntään. 

Vaihtoehto 1: SCART-liitäntä

 Liitä scart-kaapeli (vakiovaruste) laitteen 

EXT1 TO TV -liitännästä television 

vastaavaan SCART-liitäntään.

Hyödyllinen vinkki:
– Liitä tallennin lisälaitteeseen EXT2-TO VCR/SAT 
-liitännästä.

Vaihtoehto 2: S-Video IN -liitännän 
käyttäminen 

A Yhdistä tallentimen S-VIDEO OUT -liitäntä 

S-video-kaapelilla (lisävaruste) television 

S-video-tuloliitäntään (yleensä merkintä Y/C tai 

S-VHS).

B Liitä äänikaapeli (lisävaruste) tallentimen 

AUDIO OUT -liitäntään ja television 

äänituloliitäntöihin.

 Vaihtoehto 3: Video (CVBS) -liitännän 
käyttäminen 

A Liitä tallentimen CVBS OUT -liitäntä 

komposiittivideokaapelilla (keltainen - 

lisävaruste) television videotuloliitäntään 

(yleensä merkintä A/V IN, Video IN, 

Composite tai Baseband). 

B Liitä äänikaapeli (lisävaruste) tallentimen 

AUDIO OUT -liitäntään ja television 

äänituloliitäntöihin.

HDMI
OUT

S-VIDEO
OUT

AUDIO
OUT

COA
DIGIT

CVBS-OUT
Y

R

LTO VCR/SAT EXT2TO TV EXT1

ANALOG
ANTENNA INPUT

TO TV ANTENNA
INPUT

DIGITAL
ANTENNA INPUT

DIGITAL ANTENNA
LOOP THROUGH

ANTENNA INTERCONNECT CABLE
(OPTIONAL, REFER TO MANUAL)

G-LINK

TV

HDMI
OUT

S-VIDEO
OUT

AUDIO
OUT

COAXIAL
DIGITAL OUT

COMPONENT
VIDEO OUT

COAXIAL
DIGITAL

IN

CVBS-OUT
PB

PR

Y

R

LTO VCR/SAT EXT2TO TV EXT1

DIGITAL
ANTENNA INPUT

DIGITAL ANTENNA
LOOP THROUGH

ANTENNA INTERCONNECT CABLE
(OPTIONAL, REFER TO MANUAL)

TV

TAI

Vaihtoehto 2
Vaihtoehto 1

Vaihtoehto 3
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Vaihe 1: Tallentimen perusliitännät (jatkuu)

 Vaihtoehto 4: 
Komponenttivideoliitännän 
käyttäminen ja liittäminen televisioon, 
jossa on Progressive Scan -toiminto

Progressiivista (lomittelematonta) kuvaa voi 

katsella vain käytettäessä Y Pb Pr -liitäntöjä ja 

Progressive Scan -televisiota, joka vastaanottaa 

progressiivista signaalia. Tällöin DVD-

elokuvien kuvanlaatu on tavallista parempi.

A Liitä tallentimen Y PB PR-liitännät 

komponenttivideokaapelilla (punainen/sininen/

vihreä - lisävaruste) television vastaaviin 

komponenttituloliitäntöihin (yleensä merkintä 

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

B Liitä tallentimen AUDIO OUT-liitännät 

äänikaapelilla (punainen/valkoinen - lisävaruste) 

television äänituloliitäntöihin.

Huomautus:
Jos haluat käyttää Y Pb Pr (YUV) -liitäntää, 

määritä tallentimen videolähtö vastaavasti.   

A Liitä tallennuslaite ylimääräisellä liitännällä 

televisioon Scart-, S-Video- tai Video-liitännällä.   

B Valitse televisiossasi oikea kanava edellä 

mainitun liitännän mukaisesti.

C Kun asennus ja asetusten määritys on valmis, 

voit muuttaa tallentimen videon 

ulostuloasetuksia seuraavasti:

1) Paina painiketta OPTIONS.

2) Valitse { Asetuks. } > { Videolähtö } > 

{ Akt. videolähtö } > { Komp.video 
(YUV) } ja vahvista valinnat OK-

painikkeella.

 Lisätietoja Progressive Scan -lähdöstä on 

kohdassa Muut tiedot - Progressive Scan -

toiminnon ottaminen käyttöön.

D Valitse televisiossa komponenttivideoyhteyttä 

vastaava kanava (lisätietoja on television 

käyttöohjeissa).

MAIN

HDMI
OUT

S-VIDEO
OUT

AUDIO
OUT

COAXIAL
DIGITAL OUT

COMPONENT
VIDEO OUT

COAXIAL
DIGITAL

IN

CVBS-OUT
PB

PR

Y

R

LTO VCR/SAT EXT2TO TV EXT1

ANALOG
ANTENNA INPUT

TO TV ANTENNA
INPUT

DIGITAL
ANTENNA INPUT

DIGITAL ANTENNA
LOOP THROUGH

ANTENNA INTERCONNECT CABLE
(OPTIONAL, REFER TO MANUAL)

G-LINK

TV

Vaihtoehto 4
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Vaihe 1: Tallentimen perusliitännät (jatkuu)

Vaihtoehto 5: HDMI-yhteensopivan 
television liittäminen

HDMI (High Defi nition Multimedia Interface) 

on digitaalinen liitäntä, joka mahdollistaa 

digitaalisen videokuvan siirron huonontamatta 

kuvanlaatua. 

 Kytke päälaitteen HDMI OUT -liitäntä 

HDMI-kaapelilla (lisävaruste) HDMI-

yhteensopivan laitteen (kuten HDMI-TV, 

HDCP-yhteensopiva DVI-TV) HDMI IN -

liitäntään.

Hyödyllisiä vinkkejä:
– Joidenkin valmistajien HDMI-televisioissa ja 
näytöissä käytetään eri standardia, mikä heikentää 
signaalin siirron luotettavuutta. 
– HDMI-liitin on yhteensopiva vain HDMI-
yhteensopivien laitteiden ja DVI-TV:n kanssa.
– Teksti-TV-tiedot eivät ole käytettävissä, kun 
tallennin on viritintilassa.

Huomautus:
Jos haluat käyttää HDMI-liitäntää, määritä 

tallentimen videolähtö vastaavasti. 

A Liitä tallennuslaite ylimääräisellä liitännällä 

televisioon Scart-, S-Video- tai Video-liitännällä.   

B Valitse televisiossasi oikea kanava edellä 

mainitun liitännän mukaisesti.

C Kun asennus ja asetusten määritys on valmis, 

voit muuttaa tallentimen videon 

ulostuloasetuksia seuraavasti:

1) Paina OPTIONS-painiketta.

2) Valitse { Asetuks. } > { Videolähtö } >  

{ Akt. videolähtö } > { HDMI-lähtö } ja 

vahvista valinnat OK-painikkeella.

D Valitse televisiossa HDMI yhteyttä vastaava 

kanava (lisätietoja on television käyttöohjeissa).

HDMI
OUT

S-VIDEO
OUT

AUDIO
OUT

COAXIAL
DIGITAL OUT

COMPONENT
VIDEO OUT

COAXIAL
DIGITAL

IN

CVBS-OUT
PB

PR

Y

R

LTO VCR/SAT EXT2TO TV EXT1

ANALOG
ANTENNA INPUT

TO TV ANTENNA
INPUT

DIGITAL
ANTENNA INPUT

DIGITAL ANTENNA
LOOP THROUGH

ANTENNA INTERCONNECT CABLE
(OPTIONAL, REFER TO MANUAL)

G-LINK

TV

Vaihtoehto 5
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Vaihe 2: Lisäliitännät

Kaapeli- tai 
satelliittivastaanottimen 
yhdistäminen

Vaihtoehto 1
Jos satelliittivastaanottimessa on vain 
antennilähtö (RF OUT tai TO TV),
katso lisätietoja kohdasta Tallentimen 

perusliitännät - Antennikaapeleiden liittäminen.

Vaihtoehto 2 (yllä olevan kuvan mukaisesti)
Jos kaapeli- tai satelliittivastaanottimessa 
on Scart-lähtö,

A Säilytä television nykyinen kaapeli- tai 

satelliittivastaanottimen antenniliitäntä.

B Liitä laitteen mukana toimitettu scart-kaapeli 

tallentimen EXT1 TO TV -liitännästä 

television vastaavaan scart-liitäntään.

C Liitä toinen scart-kaapeli (lisävaruste) 

tallentimen EXT2-TO VCR/SAT -liitännästä 

kaapeli- tai satelliittivastaanottimen Scart-

liitäntään (yleensä merkintä TV OUT tai 

TO VCR).

Hyödyllinen vinkki:
– Jos televisio on liitetty tallentimeen 
COMPONENT VIDEO (Y Pb Pr) -liitännöillä, liitä 
ulkoinen kaapeli- tai satelliittivastaanotin 
EXT1 TO TV -liitäntään.

MAINS

HDMI
OUT

S-VIDEO
OUT

AUDIO
OUT

COAXIAL
DIGITAL OUT

COMPONENT
VIDEO OUT

COAXIAL
DIGITAL

IN

CVBS-OUT
PB

PR

Y

R

LTO VCR/SAT EXT2TO TV EXT1

ANALOG
ANTENNA INPUT

TO TV ANTENNA
INPUT

DIGITAL
ANTENNA INPUT

DIGITAL ANTENNA
LOOP THROUGH

ANTENNA INTERCONNECT CABLE
(OPTIONAL, REFER TO MANUAL)

G-LINK

TV

B

C

Kaapeli- tai 

satelliittivastaanotin
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MAINS

HDMI
OUT

S-VIDEO
OUT

AUDIO
OUT

COAXIAL
DIGITAL OUT

COMPONENT
VIDEO OUT

COAXIAL
DIGITAL

IN

CVBS-OUT
PB

PR

Y

R

LTO VCR/SAT EXT2TO TV EXT1

ANALOG
ANTENNA INPUT

TO TV ANTENNA
INPUT

DIGITAL
ANTENNA INPUT

DIGITAL ANTENNA
LOOP THROUGH

ANTENNA INTERCONNECT CABLE
(OPTIONAL, REFER TO MANUAL)

G-LINK

TV

VHF/UHF
RF IN

VHF/UHF
RF OUT

SCART OUT SCART IN

B

C

D

Vaihe 2: Lisäliitännät (jatkuu)

Videonauhuri (esimerkki)

Videonauhurin tai vastaavan 
laitteen liittäminen

Tämän liitännän avulla voit tallentaa 

videonauhalta kiintolevylle ja käyttää TV-

toistoon videonauhuria, kun tallentimesta on 

katkaistu virta.

Huomautus:
Uuden tallentimen ansiosta et enää tarvitse 

videonauhuria tallentamiseen. Irrota kaikki 

videonauhuriin liitetyt laitteet.

A Liitä antennikaapelit. Lisätietoja on luvun Vaihe 1: 

Perusliitännät kohdassa Antennikaapeleiden 

liittäminen.

B Liitä RF-antennikaapeli (vakiovaruste) laitteen 

TO TV ANTENNA INPUT -liitännästä 

television antenniliitäntään (yleensä merkintä 

ANT, ANTENNA IN, RF IN). 

C Liitä scart-kaapeli (vakiovaruste) laitteen 

EXT1 TO TV -liitännästä television 

vastaavaan SCART-liitäntään.

D Liitä toinen scart-kaapeli (lisävaruste) 

tallentimen EXT2-TO VCR/SAT -liitännästä 

videonauhurin scart-liitäntään (yleensä 

merkintä TV OUT tai TO TV).

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

HDMI
OUT

S-VIDEO
OUT

AUDIO
OUT

COAXIAL
DIGITAL OUT

COMPONENT
VIDEO OUT

COAXIAL
DIGITAL

IN

CVBS-OUT
PB

PR

Y

R

LTO VCR/SAT EXT2TO TV EXT1

ANALOG
ANTENNA INPUT

TO TV ANTENNA
INPUT

DIGITAL
ANTENNA INPUT

DIGITAL ANTENNA
LOOP THROUGH

ANTENNA INTERCONNECT CABLE
(OPTIONAL, REFER TO MANUAL)

G-LINK

B

C

D

E

F

A

Videonauhurin ja kaapeli- 
tai satelliittivastaanottimen 
liittäminen

A Liitä kaapeli- tai satelliittivastaanottimen 

antennilähtö (RF OUT) tallentimen DIGITAL 

ANTENNA INPUT   -liitäntään.

B Liitä tallentimen mukana toimitettu interlink-

kaapeli DIGITAL ANTENNA LOOP 
THROUGH- ja ANALOG ANTENNA 
INPUT -liitäntään. 

C Liitä RF-antennikaapeli (vakiovaruste) laitteen 

TO TV ANTENNA INPUT -liitännästä 

television antenniliitäntään (yleensä merkintä 

ANT, ANTENNA IN, RF IN).  

D Liitä scart-kaapeli (vakiovaruste)  laitteen 

EXT1 TO TV -liitännästä television 

vastaavaan SCART-liitäntään.

Vaihe 2: Lisäliitännät (jatkuu)

Kaapeli/Satelliittivastaanottimen 

takaosa (esimerkki)
Videonauhurin takaosa 

(esimerkki)

E Liitä toinen scart-kaapeli (lisävaruste) 

tallentimen EXT2-TO VCR/SAT -liitännästä 

videonauhurin scart-liitäntään (yleensä 

merkintä TV OUT tai TO TV).

F Liitä toinen scart-kaapeli (lisävaruste) 

videonauhurin Scart-liitännästä (yleensä 

merkintä TV IN tai TO DECODER) kaapeli- 

tai satelliittivastaanottimen Scart-liitäntään 

(yleensä merkintä TV OUT tai TO VCR).
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HDMI
OUT

S-VIDEO
OUT

AUDIO
OUT

COAXIAL
DIGITAL OUT

COMPONENT
VIDEO OUT

COAXIAL
DIGITAL

IN

CVBS-OUT
PB

PR

Y

R

LTO VCR/SAT EXT2TO TV EXT1

DIGITAL
ANTENNA INPUT

DIGITAL ANTENNA
LOOP THROUGH

ANTENNA INTERCONNECT CABLE
(OPTIONAL, REFER TO MANUAL)

HDMI
OUT

S-VIDEO
OUT

AUDIO
OUT

COAXIAL
DIGITAL OUT

COMPONENT
VIDEO OUT

COAXIAL
DIGITAL

IN

CVBS-OUT
PB

PR

Y

R

LTO VCR/SAT EXT2EXT1

DIGITAL
ANTENNA INPUT

DIGITAL ANTENNA
LOOP THROUGH

ANTENNA INTERCONNECT CABLE
OPTIONAL, REFER TO MANUAL)

COAXIAL

DIGITAL OUT

B
A

Vaihe 2: Lisäliitännät (jatkuu)

Liittäminen AV-
viritinvahvistimeen

Jos haluat kuunnella monikanavaista tilaääntä, 

liitä tallennin AV-vahvistimeen tai -

vastaanottimeen.

 Liitä koaksiaalikaapeli (lisävaruste) tallentimen 

COAXIAL DIGITAL OUT -liitäntään ja 

toisen laitteen digitaaliseen koaksiaaliseen 

tuloliitäntään (merkintä COAXIAL IN tai 

DIGITAL IN).

Hyödyllinen vinkki:
– Sinun on valittava sopiva digitaalinen äänilähtö, 
muutoin et kuule ääntä tai äänessä voi olla 
häiriöitä. Lisätietoja on kohdassa Järjestelmävalikon 
asetukset - Ääniasetukset

Liittäminen digitaaliseen tuloon

5.1-monikanavaista tallentamista varten 
Tallentimessa on digitaalinen äänituloliitäntä, 

joka tukee 5.1-monikanavaista tallennusta. 5.1-

monikanavainen surround-ääni kaapeli- tai 

satelliittivastaanottimesta voidaan tallentaa 

tallentimeen yhdessä videon kanssa.

A Liitä Scart-kaapeli tallentimen EXT2-TO 
VCR/SAT -liitäntään ja kaapeli- tai 

satelliittivastaanotin Scart-liitäntään (yleensä 

merkintä TV OUT tai TO TV).

B Liitä koaksiaalikaapeli (lisävaruste) tallentimen 

COAXIAL DIGITAL IN -liitäntään ja 

kaapeli- tai satelliittivastaanottimen DIGITAL- 

tai COAXIAL-lähtöön.

 Lisätietoja on luvussa Muut tiedot – 5.1-

monikanavatallennus.

AV-viritinvahvistin
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Liittäminen videokameraan

Voit kopioida videokameralla tallennettuja 

videoita liittämällä videokameran tämän 

tallentimen etupaneelin liitäntöihin. Liitännät 

sijaitsevat oikealla olevan luukun takana, ja 

videokameran kytkeminen niihin on vaivatonta.

Vaihtoehto 1: DV IN -liitännän 
käyttäminen

Käytä tätä liitäntää, jos käytössä on digitaalinen 

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

i.Link-standardin mukainen, Se tarjoaa parhaan 

mahdollisen kuvanlaadun.

A Liitä 4-nastainen i.LINK 4-kaapeli (lisävaruste) 

tallentimen DV IN -liitännästä videokameran 

DV OUT -liitäntään.

B Valitse CAM2 kaukosäätimen CAM-

painikkeella.

Hyödyllinen vinkki:
– Tämän tallentimen DV IN -liitännän kautta ei 
voi tallentaa ohjelmaa videokameraan.

Vaihtoehto 2: S-VIDEO In- tai VIDEO 
In -liitännän käyttäminen

Käytä S-VIDEO-liitäntää, jos käytät Hi8- tai S-

VHS(C)-videokameraa. Tämä liitäntä takaa 

erittäin hyvän kuvanlaadun.

Voit myös käyttää VIDEO-liitäntää, jos 

videokamerassa on vain yksi videolähtö 

(komposiittivideo, CVBS). Tämä liitäntä takaa 

hyvän kuvanlaadun.

A Liitä kaapeli tallentimen etupaneelin S-VIDEO- 

tai VIDEO-liitäntään ja videokameran 

vastaavaan S-VHS- tai Video-lähtöliitäntään.

B Liitä äänikaapeli (punainen/valkoinen - 

lisävaruste) tallentimen etupaneelin 

AUDIO L/R -liitännöistä videokameran 

äänilähtöliitäntään.

C Paina kaukosäätimen CAM-painiketta ja valitse 

CAM1 painamalla toistuvasti painikkeita 

P +/-.

Hyödyllinen vinkki:
– Jos liität videokameran tämän tallentimen 
takapaneelin Scart-liitäntään, valitse tulolähteeksi 
{ EXT1 } tai { EXT2 }.

Vaihe 2: Lisäliitännät (jatkuu)

TAI

Vaihtoehto 1 Vaihtoehto 2
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Vaihe 3: Asennus ja asetusten määritys
Asennusvalikko tulee näkyviin, kun tallennin 

käynnistetään ensimmäisen kerran. Näiden 

asetusten avulla voit määrittää vaivattomasti 

tallentimen perusasetukset, kuten TV-kanavat 

ja kieliasetukset.

Ennen aloittamista
Määritä asennusasetukset, ennen kuin toistat 

levyä tai tallennat. 

A Kytke televisioon virta.

B Kytke virta tallennuslaitteeseen painamalla 

STANDBY-ON 2 -painiketta.

 Televisiossa pitäisi nyt näkyä 

ensiasennusikkuna - { Valikkokieli } 
 Jos ikkuna ei näy, valitse televisiosta oikea 

tulolähde. Katso lisätietoja television 

videotulokanavan valinnasta television 

käyttöoppaasta.

Dansk

Français

Italiano

Nederlands

Norsk

Español

Deutsch

Valikkokieli

English

Valitse kieli. Määrittää 

näyttövalikkojen kielen.

Seuraava

C Valitse näyttökieli kaukosäätimen -

painikkeilla ja vahvista valinta OK-painikkeella.

D Televisioruutuun tulee asuinmaan 

valintaikkuna. Valitse asuinmaasi ja vahvista 

OK-painikkeella.

 Tämä asetus on tärkeä, jotta alueellasi 

näkyvät TV-kanavat voidaan asentaa 

automaattisesti.

Asuinmaan valinta

A  Austria

Maa on valittava 

TV-kanavia haettaessa.

Seuraava

B   Belgium

F   France

D  Germa

FIN  Finland

GR  Greece

IRL Ireland 

DK  Denmark

Edellinen

  

Huomautus: voit palata edelliseen näyttöön 

painamalla kaukosäätimen Punaista painiketta 

tai siirtyä asennuksen seuraavaan vaiheeseen 

painamalla Vihreää painiketta.

E Television muotonäyttö avautuu 

televisioruutuun. Valitse laajakuvaelokuvien 

katseluun sopiva TV-muoto ja vahvista valinta 
OK-painikkeella.

Edellinen Seuraava

Valitse sopiva TV-kuvasuhde 

television mukaan.

TV-kuvasuhde

4:3 Letterbox

4:3 Panscan

16:9  laajakulma

F Kanavahaku-näyttö avautuu televisioruutuun. 

Valitse asennettavan virittimen tyyppi ja 

käynnistä kanavahaku painamalla 

kaukosäätimen Vihreällä painiketta.

 

4:3 Panscan

4:3 Letterbox

16:9 laajakulma
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Vaihe 3: Asennus ja asetusten määritys (jatkuu)

Edellinen Aloita

Kanavahaku

Täysi asennusAutomaattinen kanavahaku 

tallentaa analogiset ja digitaaliset 

kanavat. Liitä antenni.

Vain analoginen TV

Vain digi-TV

Ei TV-asennusta

Huomautus: Varmista, että kaikki tarvittavat 

tallentimen, television ja kaapeli- tai 

satelliittivastaanottimen väliset liitännät on 

tehty oikein ja että laitteisiin on kytketty virta. 

Kanavahaku tunnistaa signaalit automaattisesti 

ja tallentaa ohjelmakanavat.

 Jos valitaan { Ei TV-asennusta }, tallennus on 

mahdollista vain ulkoisista lähteistä.

G Kun kanavahaku on valmis, löydettyjen ja 

tallennettujen kanavien lukumäärä tulee 

näkyviin. Jatka painamalla Vihreällä painiketta.

Cancel

 

Seuraava Hae uud

Haku käynnissä.

Tämä voi kestää muutaman minuutin. Odota.

Digitaaliset tv-kanavat :  3

Digitaalisten kanavien haku

Digitaaliset tv-kanavat :  9

Digitaaliset radiokanavat :  3

Kanavaha digitaalisten ku valmis.

TarkSign

H Ajansyöttönäyttö avautuu kuvaruutuun. Syötä 

oikea aika aakkosnumeerisilla painikkeilla 
0-9 tai -painikkeilla. Vahvista valinta OK-

painikkeella tai jatka Vihreällä painikkeella.

Paluu Seuraava

Tallentamiseen tarvitaan 

aika-asetus. Ajan 

esitysmuoto on 24 t (tt:mm)

Aika

00 00:

I Päivämäärän syöttönäyttö avautuu. Syötä oikea 

aika aakkosnumeerisella painikkeilla 0-9 
tai -painikkeilla. Vahvista valinta OK-

painikkeella tai jatka Vihreällä painikkeella.

Paluu Seuraava

Tallentamiseen tarvitaan 

päiväysasetus. Tarkista, 

että asetus on oikein.

Päivä

31 01 2007

J Asennus on valmis. Sulje näyttö kaukosäätimen 

Vihreällä painikkeella.

Tallentimen asennus onnistui.

Järjestelmä on nyt käyttövalmis.

Edellinen Valmis

Asennus valmis.

DVD-tallennin on nyt käyttövalmis.
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TV-kanavien hallinta

TV-ohjelmien katsominen

PAUSE LIVE TV

A Kytke televisioon virta. Vaihda tarvittaessa 

televisioon tallentimen toiston katsomiseen 

sopiva tulo.

B Kytke virta tallennuslaitteeseen painamalla 

STANDBY-ON 2 -painiketta.

 Televisio-ohjelmien pitäisi nyt näkyä 

televisioruudussa. Jos TV-ohjelmaa ei näy, 

paina painiketta LIVE TV.

C Voit siirtyä analogisesta virittimestä (AXXX) 

digitaalisen virittimeen (DXXX) ja digitaaliseen 

radiovirittimeen (RXXX) painamalla LIVE TV 

-painiketta toistuvasti.

D Valitse haluttu TV-kanava P +/- -painikkeilla.

 Katseltavana oleva TV-kanava tallentuu 

automaattisesti Time Shift -puskuriin. Voit näin 

pysäyttää suoran TV-lähetyksen ja jatkaa sen 

katsomista milloin tahansa.

 Jos vaihdat TV-kanavaa tallentimessa, laite luo 

uuden nimikkeen ja Time Shift -videopalkkiin 

tulee pystyviiva.

LIVE

 Voit tuoda Time Shift -videopalkin näkyviin tai 

piilottaa sen painamalla kaukosäätimen INFO-

painiketta.

Tietoja tilapäisestä 
kiintolevytallennuksesta ja Time 
Shift -puskurista

Nykyinen TV-ohjelma tallennetaan kiintolevyn 

TSB eli Time Shift -puskuriin, kun tallentimeen 

on kytketty virta. Tallennin voi tallentaa tällä 

tavalla jopa kuusi tuntia TV-ohjelmaa.

Time Shift -videopalkki ilmaisee tilapäisesti 

kiintolevylle tallennettujen TV-ohjelmien tilan 

ja ajat. 

NYT

22:04:30

1 2 4 53

Time Shift -videopalkissa on seuraavat tiedot:

a TV-ohjelman alkamisaika.

Kun kuuden tunnin tallennus ylittyy, 

alkamisaika siirtyy vastaavasti.

b Kiintolevylle tallennettavaksi valitut leikkeet 

(merkitty punaisella).

c Nimikemerkit (uusi nimikemerkki luodaan, jos 

vaihdat TV-kanavaa yli 2 minuutin ajaksi).

d TV-ohjelman nykyinen katselukohta ja 

lähetysaika.

e Nykyinen kellonaika.

Hyödyllinen vinkki:
– Time Shift -puskuri tallentaa ja säilyttää jopa 
kuusi tuntia TV-ohjelmaa, kun tallentimeen on 
kytketty virta. Jos asetat tallentimen valmiustilaan, 
kaikki sisältö tyhjennetään.
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varten

Time Shift -puskuriin tallennettu sisältö on 

merkittävä valituksi, ennen kuin sen voi 

tallentaa kiintolevylle. Tallennus alkaa, kun 

tallennin siirtyy valmiustilaan.

23:30

22:13

21:00

Per. tall.   Ohj.tiedot

Kohtauksen etsiminen Time Shift -
puskurista

 Kelaa eteen- tai taaksepäin Time Shift -

puskurissa pyörivällä ohjaimella.

 Pikahaku eteen- tai taaksepäin suoritetaan 

kiertämällä pyörivää ohjainta nopeasti.

Tallennuksen aloitusajankohdan 
aloittaminen

 Paina REC -painiketta kerran. 

Tallennuksen loppukohdan 
merkitseminen

 Siirry kohtauksen loppuun ja paina STOP x -

painiketta.

Merkityn tallennuksen peruuttaminen
 Paina Punaista painiketta.

Hyödyllisiä vinkkejä:
– Tallennus voidaan merkitä eteen- tai taaksepäin 
Time Shift -puskurissa.
– Ohitushakuvälin pituus on määritettävissä. 
Lisätietoja on luvussa Järjestelmävalikon asetukset - 
Toistoasetukset - { Toistoväli } / { Ohitusväli }.

Time Shift -puskurin tyhjentäminen

Time Shift -puskurin koko sisältö tyhjenee, kun 

tallennin siirtyy valmiustilaan. Merkittyä sisältöä 

ei kuitenkaan poisteta. Voit myös tyhjentää 

sisällön seuraavasti, kun tallentimeen on 

kytketty virta: 

A Paina kaukosäätimen OPTIONS-painiketta.

 Järjestelmän työkaluvalikko tulee näkyviin.

Työk.

Asetuks.

Äänen kieli

Pal. TSB

Aikahaku

B Siirry asetukseen { Pal. TSB } ja valitse OK.

 Ruutuun tulee Time Shift -puskurin 

tyhjentämisen varoitusilmoitus.

Toimenpide nollaa timeshift-puskurin.

Haluatko jatkaa?

Kyllä Ei

Varoitus

C Jatka painamalla kaukosäätimen OK-painiketta 

ja valitsemalla valikosta { Kyllä }.

 Peruuta toiminto valitsemalla valikosta { Ei } ja 

painamalla kaukosäätimen OK-painiketta.

Huomautus:
Myös seuraavat toimenpiteet poistavat Time 

Shift -puskuriin tallennetun sisällön:

– kaukosäätimen CAM-painikkeen painaminen

– { Viritin }-asetuksen valitseminen 

järjestelmäasetuksissa

– { Tallennustil }- tai { Kello }-asetuksen 

muuttaminen. 

TV-kanavien hallinta (jatkuu)
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TV-kanavien hallinta (jatkuu)

TV-ohjelman pysäytystoiminto

Ennen aloittamista
Valitse tallentimessa TV-ohjelmatila, kun haluat 

katsoa suosikkiohjelmiasi.

A Pysäytä toisto kaukosäätimen PAUSE LIVE 
TV u -painikkeilla. 

B Jatka toistoa painamalla samaa painiketta 

uudelleen. 

 Jos haluat palata suoraan TV-lähetykseen, paina 

LIVE TV -painiketta.

Pikauusintatoiminto

Ennen aloittamista
Valitse tallentimessa TV-ohjelmatila, kun haluat 

katsoa suosikkiohjelmiasi.

 TV-ohjelman toistaminen uudelleen kiertämällä 

pyörivää ohjainta vastapäivään.

 Kohtaus hyppää 30 sekuntia (oletusasetus) 

taaksepäin jokaisella vaiheella. Hakuaika 

nopeutuu, kun kierrät ohjainta nopeammin.

 Jos haluat palata suoraan TV-lähetykseen, paina 

LIVE TV-painiketta.

FlexTime-toiminto

 Kun tallennus on käynnissä, voit siirtyä 

tallennuksen alkuun painamalla kaukosäätimen 

-painiketta. 

TAI

 Paina painikkeita PREV ., kunnes löydät 

aloitettavan kohtauksen.

Digitaalisen TV-lähetyksen 
seuraaminen

DVD-tallennin pystyy myös vastaanottamaan 

ilmaisten DVB-T- (Digital Video Broadcast-

Terrestrial) ja radioasemien signaalia. Koska 

uusia palveluja tulee jatkuvasti lisää, muista 

päivittää ja asentaa säännöllisesti uudet kanavat. 

Lisätietoja on kohdassa Järjestelmävalikon 

asetukset - Asema-asetukset - { Digitaalinen }.

A Vaihda digitaaliseen TV-kanavaan painamalla 

LIVE TV -painiketta toistuvasti.

B Valitse haluamasi TV-kanava P +/- -

painikkeilla.

C Voit tehdä seuraavia toimenpiteitä samalla, kun 

seuraat TV-lähetystä:

Äänen tai tekstityksen kielivalinnan 
muuttaminen
Tätä toimintoa voi käyttää vain lähetyksissä, 

joissa on useita tekstitys- tai äänikieliä. 

 Paina kauko-ohjaimen AUDIO- tai 

SUBTITLE-painiketta.

Ohjelmatietojen näyttäminen

A Saat ohjelmatiedot kuvaruutuun painamalla 

kauko-ohjaimen INFO-painiketta.

   Siirry  Ohj.tiedot

B Painamalla Sinistä painiketta tuot ruutuun  

{ Ohjelmatiedot }. 
 Näyttöön tulee tietoruutu, jossa on 

ohjelman kuvaus sekä kanavalla seuraavaksi 

näytettävän ohjelman nimi.

 Katso muiden kanavien ohjelmistoa 

painamalla P +/--painiketta.

 Voit katsoa seuraavan päivän ohjelman 

valitsemalla Keltaisella painikkeella   

{ Seuraava }
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TV-kanavien hallinta (jatkuu)

Työkalurivin toimintojen 
käyttäminen

 Paina TV-ohjelmatilassa kauko-ohjaimen 

OPTIONS-painiketta.

 Jos valikkoasetus näkyy harmaana, asetus ei 

ole käytettävissä tai sitä ei voi muuttaa 

nykyisessä vaiheessa.

Työk.

Kieli IÄänen kieli

Tekstityskieli

Aikahaku

Pal. TSB

Asetuks.

Äänen kieliasetuksen muuttaminen

Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos TV-

ohjelman lähetyksessä on lisäkieliä.

A  Siirry kohtaan { Äänen kieli } ja avaa 

vaihtoehdot painamalla -painiketta.

B Paina -painiketta toistuvasti, kunnes 

haluamasi kieli on valittu.

 { 01 } on alkuperäinen lähetyskieli ja { 02} 

on lähetyksen lisäkieli. 

C Vahvista valinta painamalla OK-painiketta.

=Tekstityskielen muuttaminen

Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos TV-

ohjelman lähetyksessä on useita tekstityskieliä.

A Siirry kohtaan { Tekstityskieli } avaa 

vaihtoehdot painamalla -painiketta.

B Paina -painiketta toistuvasti, kunnes 

haluamasi kieli on valittu.

 Kielten nimet on voitu numeroida tai 

lyhentää, jolloin esimerkiksi en tarkoittaa 

englantia.

C Vahvista valinta painamalla OK-painiketta.

Aikahaku

Tällä toiminnolla voit siirtyä suoraan tiettyyn 

kohtaan levyllä tai Time Shift -puskurissa.

 Valitse kauko-ohjaimen Vihreällä painikkeella  

{ Siirry } ja kirjoita aika, josta haluat toiston 

alkavan. 

Tai

A Valitse Valinnat-valikossa { Aikahaku } ja 

siirry aikakenttään (tunnit : minuutit : sekunnit) 

painamalla -painiketta.

B Syötä toiston aloitusaika aakkosnumeerisilla 
painikkeilla 0-9.

C Vahvista valinta painamalla OK-painiketta.

 Toisto siirtyy syötetyn ajan mukaiseen 

kohtaan.

Time Shift -puskurin tyhjentäminen

A Siirry kohtaan { Pal. TSB } ja paina -

painiketta.

B Paina OK-painiketta.

 Varoitusviesti tulee näkyviin.

C Jatka valitsemalla valikosta { Kyllä } ja 

painamalla kauko-ohjaimen OK-painiketta.

 Time Shift -puskurin (TSB) sisältö 

tyhjennetään.
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Tietoja aloitusvalikosta

Aloitusvalikosta voidaan tarkastella kiintolevyllä 

olevia tallenteita ja mediatiedostoja sekä 

levyjen ja USB-laitteiden sisältöä. Myös sisällön 

siirtäminen tallennusvälinetyypistä toiseen on 

mahdollista.

PAUSE LIVE TV

A Paina kaukosäätimen HOME-painiketta.

 Aloitusvalikko tulee näkyviin.

Levykelkka

USB

Tallenteet

Videotied.

Musiikki

Valokuva

Lähde Sisällys

Kovalevy

B Valitse tallennusväline tai toiminto ja vahvista 

valinta painikkeilla  tai OK.

{ Kovalevy }  

Näyttää kiintolevylle tallennetun sisällön, 

tallennukset, kuvat, musiikkitiedostot tai 

videotiedostot.

{ Levykelkka } 

Näyttää levyn sisällön. Jos kelkassa ei ole levyä, 

mitään tietoja ei näy.

{ USB } 

Näyttää laitteeseen liitetyn USB-aseman tai 

kameran sisällön. Jos tallentimeen ei ole liitetty 

laitteita tai jos tallennin ei havaitse laitetta, 

mitään tietoja ei näy.  

C Valitse tallennukset, ääni- tai videotiedostot tai 

kuvat kohdistinpainikkeilla.

D Aloita levyn toisto painamalla painiketta u.

Aloitusvalikon käyttäminen
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katsominen

Näyttää yleisiä tietoja valitusta 

tallennusvälineestä, kuten koko, vapaa tila tai 

tallennusvälineen tyyppi.

A Paine HOME-painiketta.

 Aloitusvalikko tulee näkyviin.

B Valitse haluamasi lähde.

 Jos tallennusvälineen tietoja on saatavilla, 

niitä voi katsella painamalla Sinistä painiketta.

C Näytä tiedot painamalla kaukosäätimen Sinistä 

painiketta.

 { HDD-Tietoja } 

Tallentimen kiintolevyn tiedot. 

– Video-osion vapaa kiintolevytila 

(TV-tallennukset ja DivX-elokuvat).

– Tilankäyttö: suojatut tai suojaamattomat 

nimikkeet.

– Jäljellä oleva tallennusaika valitun 

tallennustilan mukaan.

– Tietojen jako-osion vapaa kiintolevytila 

(musiikki- ja kuvatiedostoille) ja osion vapaa 

tallennustila.

{ DVDR-tied }

DVD±R- tai DVD±RW-tiedot.

– Levyn nimi, tyyppi ja tila

– Koko

– Käytetty tila.

– Vapaa tila

– Tilankäyttö: suojatut nimikkeet

{ USB-tied }
USB-aseman tiedot.

– Nimi

– Koko

– Vapaa tila

D Palaa edelliseen valikkoon painamalla Sinistä 

painiketta uudelleen.

Aloitusvalikon käyttäminen (jatkuu)
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Ennen tallennusta

Tallennusvälineet

Tähän tallentimeen sopivat tallennusvälineet 

ovat sisäinen kiintolevy ja DVD±R/±RW/+R 

DL -levyt.

– Suuren tallennuskapasiteetin kiintolevylle 

mahtuu pitkiä tallenteita, ja nimikkeiden 

selaaminen on nopeaa. 

 

DVD±RW (DVD Rewritable)

– Uudelleenkirjoitettaville levyille voi tallentaa 

useita kertoja, kun entinen sisältö on poistettu.

      
 

DVD±R (DVD Recordable)

– Levyille voi tallentaa vain kerran. Jokainen uusi 

tallenne lisätään edellisten tallennusten perään, 

koska nykyisten tallenteiden päälle ei voi 

tallentaa.

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

viimeistelty. 

– Voit myös poistaa tarpeettomia tallennuksia. 

Poistettujen tallenteiden tilalle ei kuitenkaan 

voi enää tallentaa.

– DVD±R-levyt on viimeisteltävä, jotta niitä voi 

toistaa muissa DVD-soittimissa. Viimeistelyn 

jälkeen levylle ei voi enää lisätä tietoja. 

Lisätietoja on luvussa Tallenteiden 

muokkaaminen - Tallentava DVD-levy - 

DVD±R-levyn viimeisteleminen toistoa varten.

DVD+R DL (DVD+R Double Layer)

– Kaksikerroksinen levyn käyttötapa vastaa 

DVD+R-levyä, mutta sen kapasiteetti on 8,5 Gt. 

Yhdellä DVD-levyllä on kaksi tallentavaa 

kerrosta, joita voidaan käyttää levyn samalta 

puolelta, joten levyn voi tallentaa täyteen sitä 

kääntämättä.

Tuetut levytyypit ja toistonopeudet

DVD+R  1x - 16x
DVD+RW  2.4x - 8x
DVD-R   1x - 16x
DVD-RW  2.4x - 4x
DVD+R DL  2.4x

Levy Toistonopeus

Hyödyllisiä vinkkejä:
– Jos tallentavalla levyllä on muilla DVD-
tallentimilla luotuja tallenteita, levylle ei ehkä voi 
lisätä uusia tallenteita.
– Jos juuri kiintolevylle tallennettu nimike ei ole 
käytettävissä, voit palauttaa tallenteen käyttöön 
siirtämällä tallentimen valmiustilaan ja kytkemällä 
sitten laitteeseen uudelleen virran.
– Jos nimike ei mahdu tallentavalle DVD-levylle, voit 
jakaa nimikkeen ja poistaa tarpeettomat osat. 
Lisätietoja on luvussa Tallenteiden muokkaaminen - 
Kiintolevy - Videon muokkaaminen.
– Jos tallenteita kopioidaan kiintolevyltä ja 
kopiointi keskeytyy sähkökatkoksen vuoksi, levy voi 
vioittua.
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Voit määrittää tallennusasetukset etukäteen 

tallennusasetusvalikossa.

PAUSE LIVE TV

A Paina kaukosäätimen OPTIONS-painiketta.

 Järjestelmän työkaluvalikko tulee näkyviin.

Työk.

Asetuks.

Äänen kieli

Pal. TSB

Aikahaku

B Siirry kohtaan { Asetuks. } ja valitse OK.

 Järjestelmäasetusvalikko tulee näkyviin.

Toisto

Audio

Analoginen viritin

Digitaalinen viritin

Autom.suojau

SAT-tall.

Osat

Äänitallennustila

 

Omat asetuks

Kieli

Videolähtö

Tallennus

Tallennustil

Asennus

C Siirry kohtaan { Tallennus } ja paina -

painiketta.

Ennen tallennusta (jatkuu)

D Valitse haluamasi asetus -painikkeilla ja 

vahvista valinta -painikkeella.

 Seuraavilla sivuilla on ohjeita ja asetusten 

selitykset.

 Jos valikkoasetus näkyy harmaana, 

ominaisuus ei ole käytettävissä tai sitä ei voi 

muuttaa nykyisessä tilassa.

E Vahvista uudet asetukset OK-painikkeella.

 Palaa edelliseen valikkoon painikkeella BACK .

F Poistu painamalla painiketta OPTIONS.

Hyödyllisiä vinkkejä:
– Jos vaihdat tallennustilaa, Time Shift -puskuriin 
tallennettu sisältö poistetaan. Vain merkitty sisältö 
(punaisessa palkissa) tallennetaan tämän 
tallentimen kiintolevylle.
– Tallennuksen kuvanlaatu muuttuu valitun 
tallennustilan mukaan.Tämä koskee myös TV-
ohjelman katsomista tallentimen kautta.
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Ennen tallennusta (jatkuu)

Tallennusasetukset (alleviivatut valinnat ovat oletusasetuksia)

Tallennustila määrittää tallennusten kuvanlaadun ja tallennuksille sallitun 

enimmäistallennusajan. 

DVDR5520H

23
45
56
68
90
135
180

160

1 tunnin 55 minuuttia
3 tunnin 40 minuuttia
4 tunnin 35 minuuttia
5 tunnin 30 minuuttia
7 tunnin 20 minuuttia

11 tunnin 05 minuuttia
14 tunnin 45 minuuttia

DVDR5570H

40
77
96
115
153
230
300

250

1 tunnin 55 minuuttia
3 tunnin 40 minuuttia
4 tunnin 35 minuuttia
5 tunnin 30 minuuttia
7 tunnin 20 minuuttia

11 tunnin 05 minuuttia
14 tunnin 45 minuuttia

Huomautus: Kun kopioit kiintolevyltä tallentavalle DVD-levylle, valitun 

kiintolevyllä olevan tallennuksen tallennustila siirtyy automaattisesti 

kopioinnin mukana. Tallennustilaa ei voi vaihtaa. Tehtaan oletusasetus 

on SPP.

Kun tämä toiminto on valittu, suojattuja nimikkeitä ei voi muokata tai 

poistaa. 
{ On } – Uudet tallennetut nimikkeet suojataan 

automaattisesti.
{ Ei } – Toiminto poistetaan käytöstä. 

Huomautus: jos haluat poistaa suojatun nimikkeen, poista 

suojaustoiminto käytöstä kaukosäätimen sinisellä painikkeella ja poista 

sitten nimike punaisella painikkeella.

Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos olet liittänyt 

satelliittivastaanottimen tai jonkin muun laitteen tämän tallentimen 

EXT2-TO VCR/SAT -scart-liitäntään. Lisätietoja on kohdassa 

Tallentaminen kiintolevylle - Automaattinen tallennus 

satelliittivastaanottimesta.
{ On } – Ottaa käyttöön tallentimen käynnistyksen ja 

pysäytyksen, kun laite vastaanottaa signaalin siihen 
liitetystä laitteesta. 

{ Ei } – Toiminto poistetaan käytöstä.

Tallennustila

Autom.suojau 

SAT-tall. 
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Ennen tallennusta (jatkuu)

Tallennusasetukset (alleviivatut valinnat ovat oletusasetuksia)

Jakaa tallennuksen (nimikkeen) automaattisesti osiin lisäämällä 

osamerkkejä tietyin välein. Näin voit siirtyä haluamaasi tallennuksen 

kohtaan nopeasti.

{ Smart } – Kappalemerkit lisätään kunkin mainoskatkon 

alkuun ja loppuun automaattisesti tallennuksen 

loputtua. 

 – Tämä asetus on käytettävissä vain DV-

videokameratallennuksessa. Tallennin lisää 

osamerkin aina, kun DV-nauhan aikakoodissa 

on katkos.

{ Ei } – Tallennukseen ei lisätä osamerkkejä.

{ Vakioas } – Osamerkkejä liitetään automaattisesti 

tallennuksen aikana noin viiden (5) minuutin 

välein.

Huomautuksia: { Smart }-asetus

–  Näin käy ainoastaan silloin, kun tallennin siirretään valmiustilaan 

tallentamisen jälkeen. Virransäästötilassa kuuluu hiljaista melua ja syntyy 

lämpöä, koska mainosten osamerkintätoiminto on käynnissä. Tunnin 

tallennus vaatii ainakin 30 minuutin käsittelyajan. Ennen tämän toiminnon 

käyttöönottoa tallennettuja ohjelmia ei käsitellä.

– Kun katselet tallennetta, voit ohittaa mainokset painamalla kauko-

ohjaimen NEXT >-painiketta.

–  Mainoskatkon havaitsemistarkkuus määräytyy lähetysrajoitusten 

mukaan.

Valitse digitaalisen tallennuksen äänitallennustila. 

{ Stereo } – Poistaa käytöstä digitaalisen audiotulon. 

Tallentaa ääntä stereotilassa.

{ Monikanava } – Tallentaa ääntä monikanavatilassa.

Huomautus: maanpäällisen digitaalisen virittimen 

monikanavatallennuksia voidaan toistaa vain tällä tallentimella. 

Osat

Äänitallennustila
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TV-ohjelmien tallentaminen
VAROITUS!
– Kopiosuojattua sisältöä ei voi tallentaa tällä 

tallentimella.

– Kun kiintolevy on täynnä, uusi tallennus 

korvaa automaattisesti vanhimman 

suojaamattoman nimikkeen levyllä, jotta tilaa 

olisi riittävästi uudelle tallennukselle. 

Valitun TV-ohjelman 
tallentaminen

Voit tallentaa TV-ohjelmia tallentimen 

kiintolevylle jäljempänä olevien ohjeiden 

mukaan. Voit säilyttää ohjelmia kiintolevyllä ja 

katsoa niitä myöhemmin ja kopioida niitä 

tarvittaessa tallentavalle DVD-levylle.

A Paina kaukosäätimen REC -painiketta, kun 

Time Shift -puskuri on LIVE-tilassa.

 Laite aloittaa tallennuksen nykyisestä 

sijainnista ja jatkaa tallennusta enintään kuuden 

(6) tunnin ajan.

23:30

LIVE

21:00

Per. tall.   Ohj.tiedot

 Voit pidentää tallennuksen kestoa 30 minuuttia 

kerrallaan kuuteen (6) tuntiin asti painamalla 

REC -painiketta toistuvasti. 

B Television virran voi katkaista ja tallentimen 

voi siirtää valmiustilaan tallennuksen aikana.

 Tallennus jatkuu, ja tallennin lopettaa 

tallentamisen valittuna lopetusaikana.

 Voit pysäyttää tallentamisen ennen määritettyä 

aikaa painamalla painiketta STOP x.

TV-ohjelman tietyn osan 
tallentaminen 

Tämä on mahdollista vain, jos TV-ohjelma on 

tallennettu Time Shift -puskuriin.

PAUSE LIVE TV

A Etsi Time Shift -puskurista haluamasi aloitus- 

tai lopetuskohta kiertämällä pyörivää ohjainta 

tai painamalla  /  -painikkeita.

B Merkitse ensimmäinen kohta painamalla REC -

painiketta ja toinen kohta painamalla STOP x -

painiketta.

 Punainen merkki videopalkissa ilmaisee 

merkityn tallennuksen.

23:30

22:13

21:00

Per. tall.   Ohj.tiedot

 Jos haluat peruuttaa tallennuksen, valitse 

Punaisella painikkeella { Per. tall. }.
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TV-ohjelmien tallentaminen (jatkuu)

Tallentaminen ja toistaminen 
samanaikaisesti

Samalla kun tallennat TV-ohjelmaa kiintolevylle, 

voit toistaa aiemmin tallennettua nimikettä 

kiintolevyltä, DVD-videota levyltä tai musiikkia, 

diaesityksiä tai DivX-videoita kiintolevyltä, 

optiselta levyltä tai USB-asemasta. Voit myös 

toistaa sisältöä muista liitetyistä laitteista.

PAUSE LIVE TV

Toistaminen kiintolevyltä

A Paina kaukosäätimen HDD LIST -painiketta.

Levykelkka

USB

Tallenteet

Videotied.

Musiikki

Valokuva

Lähde Sisällys

Kovalevy

Edellinen  HDD-Tietoja 

B Valitse toistettava nimike -painikkeilla.

C Aloita toisto painamalla painiketta u.

Toistaminen DVD-levyltä

A Paina tallentimen etupaneelissa 

OPEN CLOSE ç-painiketta.

B Aloita toisto asettamalla levy laitteeseen.

USB-toisto

A Liitä USB-asema USB-liitäntään.

B Paina kaukosäätimen USB-painiketta. 

C Valitse tiedosto ja aloita toisto u-

painikkeella.

Toistaminen toiselta laitteelta

Tämä on mahdollista vain, kun tallennin on 

liitetty televisioon EXT1 TO TV -liitännällä.

 Voit katsoa kuvia tähän tallentimeen 

EXT2-TO VCR/SAT -liitännöillä liitetystä 

laitteesta painamalla SCART-painiketta.

 Jos EXT2-TO VCR/SAT -liittimeen ei ole 

liitetty laitteita, voit ottaa TV-tilan käyttöön 

SCART-painikkeella.

Muiden TV-ohjelmien katsominen

 Valitse TV-kanava ylä- tai alanuolipainikkeilla.

Hyödyllinen vinkki:
– Muista palauttaa television videotulokanava, jos 
haluat katsoa televisiokanavia tallentimen kautta 
tai toistaa tallennettua levyä.
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TV-ohjelmien tallentaminen (jatkuu)

Automaattinen tallennus 
satelliittivastaanottimesta

Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun 

satelliittivastaanotin (tai vastaava laite) on liitetty 

tämän tallentimen EXT2-TO VCR/SAT -Scart-

liitäntään. Lisäksi satelliittivastaanottimessa on 

oltava ajastustoiminto, jolla voi ohjata 

tallentimen tallennustoimintoa.

Ennen aloittamista
Varmista, että { SAT-tall. }-tilaksi on valittu 

tallennusasetuksissa { On }.

A Ohjelmoi tallennus satelliittivastaanottimen 

ajastuksen ohjelmointitoiminnolla (lisätietoja 

on satelliittivastaanottimen käyttöoppaassa).

 Kunkin tallennuksen enimmäiskesto on 6 

(kuusi) tuntia.

B Siirrä satelliittivastaanotin valmiustilaan.

C Siirrä tallennin valmiustilaan.

 Tallennin ja satelliittivastaanotin ovat 

valmiustilassa tallennuksen aikana.

 Tallennin aloittaa tallennuksen, kun se saa 

signaalin satelliittivastaanottimesta.

Hyödyllinen vinkki:
– Tallentimen omalla ajastimella tehdyt ajastukset 
ohittavat tärkeysjärjestyksessä automaattisen 
satelliittitallennuksen. Automaattinen 
satelliittitallennus päättyy, jos tallentimen omalla 
ajastimella ajastettu tallennus on alkamassa.

Tietoja ajastetusta 
tallennuksesta

Ajastintallennuksen avulla voit aloittaa ja 

lopettaa tallennuksen automaattisesti 

myöhempänä ajankohtana. Tallennin virittää 

oikean ohjelmakanavan ja aloittaa tallennuksen 

määritettynä aikana.

Tällä tallennuslaitteella voi ohjelmoida jopa 

40 tallennusta kerrallaan, ja kukin tallennus 

voi olla kestoltaan jopa kuusi (6) tuntia. 

Tallentimen kanavaa ei voi vaihtaa 

ajastintallennuksen aikana.

Huomautus: jos ajastettu tallennus kestää 

pidempään kuin kuusi (6) tuntia, se jaetaan 

kahteen tai kolmeen nimikkeeseen.

Ajastintallennuksen voi ohjelmoida 
kahdella tavalla
– ShowView-toiminnolla

– Manuaalisella ajastuksella

PAUSE LIVE TV

TIMER
(SHOWVIEW)

OK

Yleistä VPS/PDC-toiminnoista
VPS (Video Programming System) tai PDC 

(Programme Delivery Control) ovat 

toimintoja, joiden avulla voidaan hallita 

televisiokanavien ajastintallennuksen aloitus- ja 

lopetusaikaa. Jos televisio-ohjelma alkaa 

odotettua aiemmin tai loppuu odotettua 

myöhemmin, tallennin aloittaa tai lopettaa 

tallennuksen oikeaan aikaan.

1_dvdr5570h_58_fin_27852.indd   401_dvdr5570h_58_fin_27852.indd   40 2007-09-06   2:42:28 PM2007-09-06   2:42:28 PM



41

S
u

o
m

i

TV-ohjelmien tallentaminen (jatkuu)

Ajastintallennus (ShowView-
järjestelmä)

Tämä on helppokäyttöinen ajastusjärjestelmä. 

Järjestelmää käytetään antamalla televisio-

ohjelmassa ilmoitettu ShowView®-

ohjelmanumero. Numeron voi tarkistaa 

televisio-ohjelmatiedot sisältävistä lehdistä.

A Kytke televisioon virta ja valitse siitä 

tallentimen oikea katselukanava.

B Paina kaukosäätimen TIMER (SHOWVIEW) 
-painiketta.

  Ajastinvalikko tulee näkyviin.

    Uusi Ajast ShowView

AjastustiedotAjastusluettelo

Alkaa

Päättyy

Päivä

Lähde

Kanava

Nimike

Uusinta

Vps/Pdc

Tallennuskohde 

C Valitse kaukosäätimen Sinisellä painikkeella 

{ ShowView }.

 ShowView-valikko tulee näkyviin.

ShowView-järjestelmä

Anna ShowView-ohjelmanumero:

Tyhjennä Tallenna Peru

D Käytä aakkosnumeerisia painikkeita 0-9 ja 

syötä ShowView-ohjelmointinumero 

(esimerkiksi 5-312-4 tai 5,312 4, näppäile 

53124).

 Voit poistaa ohjelmointinumeron Punaisella 

painikkeella ja valitsemalla { Tyhjennä }.

 Voit peruuttaa ohjelmoinnin ja poistua 

valikosta Keltaisella painikkeella valitsemalla 

{ Peru }.

E Vahvista tiedot Vihreällä painikkeella 

valitsemalla { Tallenna }.

 Näyttöön tulee viesti, jossa pyydetään 

siirtymään kanavaluetteloon.

F Valitse valikosta { OK } ja vahvista OK-

painikkeella.

 Järjestelmän ohjelmatiedot tulevat näkyviin.

  

 

AlkaaUusi Ajast

Alkaa

Päättyy

Päivä

Lähde

Kanava

Nimike

Uusinta

Vps/Pdc

Tallennuskohde 

Tyhj Kaik Tallenna

20    30 

Peru

20:30

21:30

16/01/07

Analog.

P05

ABC

Kerran

On

HDD

G Voit muuttaa tallennusasetuksia siirtymällä 

haluttuun kenttään ja painamalla painiketta .

{ Uusinta } - Kerran

- Viikoittain

- Ma-pe

- Päivittäin 

{ VPS/PDC } - Ei

- On

{ Tallennuskohde } - HDD

- DVD
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Ajastettu tallennus 
(manuaalinen)

A Kytke televisioon virta ja valitse siitä 

tallentimen oikea katselukanava. 

B Paina kaukosäätimen TIMER 
(SHOWVIEW) -painiketta.

  Ajastinvalikko tulee näkyviin.

    Uusi Ajast ShowView

AjastustiedotAjastusluettelo

Alkaa

Päättyy

Päivä

Lähde

Kanava

Nimike

Uusinta

Vps/Pdc

Tallennuskohde 

C Valitse kaukosäätimen Vihreällä painikkeella 

{ Uusi Ajast }.
 Uusi ajastuksen syöttövalikko tulee 

näkyviin.

    Tyhj Kaik Tallenna Peru

AlkaaUusi Ajast

Alkaa

Päättyy

Päivä

Lähde

Kanava

Nimike

Uusinta

Vps/Pdc

Tallennuskohde 

H Valitse haluamasi asetus ja paina sitten 

painiketta OK.

I Kun olet valmis, tallenna asetus painamalla 

Vihreää painiketta ja valitsemalla 

{ Tallenna }.

J Poistu painamalla TIMER (SHOWVIEW) -
painiketta

 Näyttöpaneeliin tulee näkyviin ‘TIMER’ 

(Ajastinkuvake), jos ajastintallennus on 

ohjelmoitu.

Hyödyllinen vinkki:
– Jos tallennin ei ole valmiustilassa, näkyviin tulee 
ilmoitus ennen ajastetun tallennuksen alkamista. 
Jos ohitat ilmoituksen, tallennin siirtyy 
automaattisesti vastaavalle kanavalle ja aloittaa 
tallennuksen.

TV-ohjelmien tallentaminen (jatkuu)
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aloitusaika (tuntia : 

minuuttia).

{ Päättyy } Syötä tallennuksen 

loppumisaika (tuntia : 

minuuttia).

{ Päivä } Syötä tallennuspäivä 

(päivä/kuukausi/

vuosi).

{ Lähde } Valitse tallennettava 

lähde (analoginen tai 

digitaalinen viritin).

{ Kanava } Valitse TV-kanava tai 

ulkoinen lähde 

tallennusta varten.

{ Nimikkeen 
Nimi }

Ilmoita tallennetun 

ohjelman nimi.

{ Uusinta } Valitse toistuva 

tallennusasetus 

(Kerran, Viikoittain, 

Ma-pe, Päivittäin).

{ VPS/PDC } Ota VPS/PDC-tila 

käyttöön tai poista se 

käytöstä.

{ Tallennuskohde } Valitse tallennuskohde 

(HDD tai DVD).

D Valitse kenttä ja paina painiketta . 

E Valitset tai kirjoita tallennustiedot  -

painikkeilla tai aakkosnumeerisilla 
painikkeilla 0-9. Vahvista valinta OK-

painikkeella.

TV-ohjelmien tallentaminen (jatkuu)

F Kun olet valmis, tallenna asetukset painamalla 

Vihreää painiketta ja valitsemalla { Tallenna }. 

G Poistu painamalla TIMER (SHOWVIEW) -
painiketta.

 Näyttöpaneeliin tulee näkyviin ‘TIMER’ 

(ajastinkuvake), jos ajastintallennus on 

ohjelmoitu.

Hyödyllinen vinkki:
– Jos tallennin ei ole valmiustilassa, näkyviin tulee 
ilmoitus ennen ajastetun tallennuksen alkamista. 
Jos ohitat ilmoituksen, tallennin siirtyy 
automaattisesti vastaavalle kanavalle ja aloittaa 
tallennuksen.
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Ajastetun tallennuksen 
muuttaminen tai poistaminen

A Kytke televisioon virta ja valitse siitä 

tallentimen oikea katselukanava.

B Paina kaukosäätimen TIMER 
(SHOWVIEW) -painiketta.

  Ajastinvalikko tulee näkyviin.

    Poista Uusi Ajast Muuta ShowView

20:30 - P05 TELE-Kerran

09:00 - P03 TELE-Kerran

11:30 - P04 TELE-Kerran

AjastustiedotAjastusluettelo

Alkaa

Päättyy

Päivä

Lähde

Kanava

Nimike

Uusinta

Vps/Pdc

Tallennuskohde 

20:30

21:30

16/01/07

Analog.

P05

ABC

Kerran

On

HDD

C Valitse muokattava tai poistettava ajastettu 

tallennus.

D Poista ajastettu tallennus kaukosäätimen 

Punaisella painikkeella valitsemalla { Poista }.

E Muuta ajastettua tallennusta Keltaisella 

painikkeella valitsemalla { Muuta }.

 Uusi ajastuksen syöttövalikko tulee 

näkyviin.

  

 

AlkaaUusi Ajast

Alkaa

Päättyy

Päivä

Lähde

Kanava

Nimike

Uusinta

Vps/Pdc

Tallennuskohde 

Tyhj Kaik Tallenna

20    30 

Peru

20:30

21:30

16/01/07

Analog.

P05

ABC

Kerran

On

HDD

TV-ohjelmien tallentaminen (jatkuu)

F Tee kenttään tarvittavat muutokset.

G Kun olet valmis, tallenna asetukset Vihreällä 
painikkeella valitsemalla { Tallenna }. 

H Poistu painamalla TIMER (SHOWVIEW) -
painiketta.
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laitteesta (videokamera, 
videonauhuri tai DVD-soitin)

Kun liität ulkoisen laitteen tallentimeen, voit 

valita, haluatko tallentaa ulkoiselta laitteelta 

kiintolevylle vai tallentavalle DVD-levylle. Tällä 

tallentimella ei voi tallentaa kopiosuojattua 

materiaalia.

Ennen aloittamista
Merkitse Time Shift -puskurissa sisältö, jonka 

haluat tallentaa kiintolevylle. Muutoin kaikki 

sisältö poistetaan, kun aloitat tallennuksen 

videokamerasta.

PAUSE LIVE TV

A Kytke televisioon virta ja valitse siitä 

tallentimen oikea katselukanava.

B Liitä ulkoinen laite tallentimeen (esimerkiksi 

videokamera, videonauhuri tai DVD-soitin).

C Paina kaukosäätimen CAM-painiketta.

 Varoitusviesti tulee näkyviin. Kaikki Time 

Shift -puskuriin tallennettu sisältö tyhjennetään. 

Vain tallennettavaksi merkitty sisältö 

tallennetaan kiintolevylle. 

Siirtyminen kameratilaan poistaa 

timeshift-puskurin.

Valitse tietoväline tallennusta varten.

Kovalevy Optinen levy Peru

D Valitse tallennuskohde ja vahvista OK-

painikkeella.

E Valitse liitetyn laitteen liitäntää vastaava 

tulokanava painamalla toistuvasti painikkeita 

P +/-.

 { CAM 1 } : S-VIDEO- tai VIDEO-liitäntä 

laitteen etuosassa.

 { EXT 1 } : EXT1 TO TV -scart-liitäntä 

laitteen takaosassa.

 { EXT 2 } : EXT2-TO VCR/SAT -scart-

liitäntä laitteen takaosassa.

F Kytke ulkoiseen laitteeseen virta ja siirry 

tallennuksen aloituskohtaan. Määritä ulkoinen 

laite pysäytystilaan.

G Aloita tallennus painikkeella REC ja käynnistä 

toisto ulkoisessa laitteessa.

 Voit pysäyttää tallennuksen painikkeella u.

Voit jatkaa tallennusta painamalla u-

painiketta uudelleen.

 Uusi osamerkki luodaan tallennuksen 

uudelleenkäynnistyksen jälkeen (vain tallentavat 

DVD-levyt).

H Voit pysäyttää tallennuksen painamalla 

painiketta STOP x.

 Uusi nimike luodaan uuden tallennuksen 

alkaessa.

I Voit poistua painamalla LIVE TV -painiketta.

Hyödyllinen vinkki:
– Kun tallennat ulkoiselta laitteelta tallentimen 
kiintolevylle tai DVD-levylle, voit luoda OK-
painikkeella osamerkin tiettyyn kohtaan.

Tallentaminen ulkoisista laitteista
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Tallentaminen ulkoisista laitteista (jatkuu)

C Paina kaukosäätimen CAM-painiketta.

 Varoitusviesti tulee näkyviin. Kaikki Time 

Shift -puskuriin tallennettu sisältö tyhjennetään. 

Vain tallennettavaksi merkitty sisältö 

tallennetaan kiintolevylle.

Siirtyminen kameratilaan poistaa 

timeshift-puskurin.

Valitse tietoväline tallennusta varten.

Kovalevy Optinen levy Peru

D Valitse tallennuskohde ja vahvista OK-

painikkeella.

E Kytke DV-videokameraan virta ja aloita toisto.

F Aloita tallennus painamalla REC -painiketta.

 DV-Ohjaus

G Jos haluat ohjata videokameran toimintoja 

tallentimen kaukosäätimellä tallennuksen aikana, 

valitse kaukosäätimen Vihreällä painikkeella 

{ DV-Ohjaus }.
 DV-ohjauspainikkeet tulevat näyttöön.

Peru HIDECHAPTER DIVIDE

Nimike 1 Toista

00:11:25

Tallentaminen DV-
videokamerasta

Kun DV-videokamera on liitetty tämän 

tallentimen DV IN -liitäntään, voit ohjata 

tallentimen kaukosäätimellä sekä videokameraa 

että tallenninta. Älykäs osamerkintätoiminto 

lisää osamerkit otosten vaihtumiskohtiin.

Ennen aloittamista
Merkitse Time Shift -puskurissa sisältö, jonka 

haluat tallentaa kiintolevylle. Muutoin kaikki 

sisältö poistetaan, kun aloitat tallennuksen 

videokamerasta.

PAUSE LIVE TV

A Kytke televisioon virta ja valitse siitä 

tallentimen oikea katselukanava.

B Liitä Digital Video- tai Digital 8 -videokamera 

tämän tallentimen DV IN-liitäntään.
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ja ohjata DV-videokameran toistoa niillä.

I Voit pysäyttää tallennuksen painamalla 

STOP x-painiketta.

 Sekä tallennin että videokamera pysähtyvät.

J Voit poistua painamalla LIVE TV -painiketta.

Hyödyllisiä vinkkejä:
– Joitakin videokameroita ei voi ohjata näytön DV-
ohjauspainikkeilla. 
– Samalle tallentavalle DVD-levylle ei voi tallentaa 
sekä PAL- että NTSC-muotoisia tallenteita.
– Jos osa nauhasta on tyhjä, tallennus pysähtyy. 
Tallennus alkaa automaattisesti uudelleen, kun 
tallennuskelpoinen signaali on taas saatavissa. Jos 
nauhalla on yli viiden minuutin pituinen tyhjä jakso, 
tallennus kuitenkin päättyy automaattisesti.

Tallentaminen ulkoisista laitteista (jatkuu)
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TV-ohjelmien kopioiminen kiintolevyltä

Yleistä kopioinnista

Uus

Kaikki

Tallenteet

Videotied.
Musiikki

Valokuva

Sisällys Lajittelu

Tyyli

Suojattu

Poista Järjestys

Toistettu Viimeksi

Kiintolevylle tallennetut TV-ohjelmat 

säilytetään tallenteina. Voit muokata tallenteita 

helposti ja kopioida niitä tallentavalle DVD-

levylle myöhemmin katsottavaksi tai 

arkistoitavaksi.

Kopiointiin kuluva aika riippuu kiintolevyn 

tallenteissa käytetystä tallennustilasta. 

Tallennustilaa ei voi vaihtaa kopioinnin ajaksi. 

Tämän vuoksi on tärkeää, että valitset oikean 

tallennustilan, kun määrität 

kiintolevytallennusta.

Kopioinnissa käytetään suurempaa nopeutta 

kuin tallennuksessa. Kopioinnin 

enimmäisnopeus on 4x. Tallentamiseen 

tarvittavaa aikaa ei voi lyhentää edes nopeiden 

levyjen kohdalla.

Kiintolevy  Tallentava DVD-levy

,

15,0 minuuttia
8,0 minuuttia 

7,0 minuuttia 

6,0 minuuttia 

4,5 minuuttia 

3,5 minuuttia
2,5 minuuttia 

Hyödyllinen vinkki:
– Jos kiintolevyllä oleva nimike ei mahdu 
tallentavalle DVD-levylle, voit jakaa nimikkeen ja 
poistaa tarpeettomat osat. Lisätietoja on kohdassa 
Tallenteiden muokkaaminen - Kiintolevy - Videon 
muokkaaminen.

Tallenteiden kopioiminen 
tallentavalle DVD-levylle

A Kytke televisioon virta ja valitse siitä 

tallentimen oikea katselukanava.

B Aseta tallentava DVD-levy tallentimeen.

C Paina kaukosäätimen HDD LIST -painiketta.

D Siirry haluamiisi nimikkeisiin -painikkeilla ja 

valitse sitten kaukosäätimen Vihreällä 
painikkeella { Kopioi }.
 Levykopion tekoon liittyvät tiedot tulevat 

näkyviin.

  

Nimike    CH8 15-Jul-2007 13:54

Pituus      52 min

Vapaata tilaa   2 hr 03 min

Kopiointiaika     19 min

Pyyhi levy Aloita Peru

Tarkista Levy

E Aloita kopiointi Vihreällä painikkeella.

 Muussa tapauksessa keskeytä toimenpide 

Keltaisella painikkeella.

 Jos tallennat DVD±RW-levylle, voit valita 

painikkeilla  . /  > levyltä sijainnin, johon 

haluat tallenteen sijoittaa (esimerkiksi 

poistetun nimikkeen paikka).
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iNäyttötilan vaihtaminen 
tallentavaan DVD-tilaan

Jos tallentavaa DVD-levyä on käytetty 

tietokoneessa tai toisessa tallentimessa, 

näyttövalikko ei välttämättä näy oikein. 

Vaihda levyn näyttötilaksi Philips ennen 

tallentamista tällä tallentimella.

A Aseta tallentava DVD-levy tallentimeen.

B Paina kaukosäätimen HOME-painiketta.

C Siirry kohtaan { Levykelkka }.

Kovalevy

USB 

Nimike 01

Nimike 02

Nimike 03

Nimike 04 

Nimike 05

Nimike 06

Nimike 07

Nimike n

Levykelkka

Muokk.val.   

Lähde Nimikkeet

D Jos { Muokk. val. } tulee näkyviin, levyvalikko 

on erimuotoinen. Paina kaukosäätimen 

Punaista painiketta.

 TV-ruudussa näkyy toiminnon 

vahvistusviesti.

E Vahvista valikon muokkaus OK-painikkeella.

TV-ohjelmien kopioiminen kiintolevyltä (jatkuu)
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Tiedostojen kopioiminen kiintolevyn, USB ja DVD välillä

Tallentimen kiintolevyn osaa voi käyttää 

mediajukeboksina, johon voit tallentaa 

videoita, musiikkia ja kuvia sekä toistaa 

sisältöä. Voit kopioida tiedostoja kiintolevylle 

joko USB-laitteesta tai DVD-levyltä. Myös 

kopiointi kiintolevyltä USB-laitteeseen tai 

DVD-levylle on mahdollista samoin kuin suora 

kopiointi USB-laitteen ja DVD-levyn välillä.

Huomautus:
Kiintolevyltä ei voi kopioida video- tai 
TV-tallenteita USB-laitteeseen.
Mediajukeboksi tukee seuraavia 

tiedostotyyppejä:

– Musiikki: MP3 ja Windows Media (.mp3 ja 

.wma)

– Kuvat: JPEG (.jpg)

– Elokuvat: DivX (.avi ja .divx)

Tiedostojen kopioiminen 
kiintolevyltä USB-laitteeseen tai 
tallentavalle DVD-levylle.

Voit kopioida tiedostoja tallentimen 

kiintolevyltä USB-asemaan tai tallentavalle 

DVD-levylle. USB-laitteeseen voi kopioida vain 

datatiedostoja (MP3, WMA, DivX ja JPEG).

A Kytke televisioon virta ja valitse siitä 

tallentimen oikea katselukanava.

B Aseta tallentava DVD-levy tallentimeen tai 

USB-laite USB-paikkaan.

C Valitse HOME.

D Valitse tallennusväline, johon tiedostot on 

tallennettu ja paina -painiketta.

E Siirry haluamasi nimikkeen kohdalle 

kohdistinpainikkeilla. Voit valita useita kohteita 

SELECT-painikkeella.

F Valitse vihreällä painikkeella { Kopioi }.
 Näkyviin tulee levytyypin valintanäyttö.

Kop. kohde

Valitse paikka, jonne kopioidaan.

USBiin

Levylle

G Valitse kopiointikohde ja vahvista valinta OK-

painikkeella.

 Muussa tapauksessa palaa aiempaan valikkoon 

BACK  -painikkeella.

H Aloita kopiointi painamalla OK-painiketta 

uudelleen.

 Valitse muussa tapauksessa valikosta { Peru } 

ja keskeytä toimenpide OK-painikkeella.
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iTiedostojen kopioiminen 
kiintolevylle USB-laitteesta tai 
DVD-levyltä.

Voit kopioida USB-asemasi datatiedostoja 

(MP3, WMA, DivX ja JPEG) tallentimen 

kiintolevylle tai tallentavalle DVD-levylle.

A Kytke televisioon virta ja valitse siitä 

tallentimen oikea katselukanava.

B Liitä USB-asema, -muistikortinlukija tai -

digikamera tallentimen etupaneelin USB-

porttiin.

C Voit tarkastella tiedostoja painamalla 

kaukosäätimen USB-painiketta.

D Selaa valikkoa ja valitse kopioitavat tiedostot. 

Voit valita useita kohteita painikkeella 

SELECT.

E Valitse Vihreällä painikkeella { Kopioi }.
 Näkyviin tulee levytyypin valintanäyttö.

Kop. kohde

Valitse paikka, jonne kopioidaan.

Levylle

K.levylle

F Valitse kopioinnin kohde ja vahvista valinta 

OK-painikkeella.

 Muussa tapauksessa palaa aiempaan valikkoon 

painikkeella BACK .

G Vahvistusikkuna tulee näkyviin. Aloita kopiointi 

OK-painikkeella.

1 kohdetta valittu kopioitavaksi.

Kopioi Peru

Kopioi

 Valitse muussa tapauksessa valikosta { Peru } 

ja keskeytä toimenpide OK-painikkeella.

Tiedostojen kopioiminen kiintolevyn, USB ja DVD välillä

Tiedostojen kopioiminen CD- 
tai DVD-levyltä kiintolevylle tai 
USB-laitteeseen

Voit kopioida levyltä ainoastaan datatiedostoja 

(MP3, WMA, DivX ja JPEG) tallentimen 

kiintolevylle tai USB-laitteeseen. 

A Kytke televisioon virta ja valitse siitä 

tallentimen oikea katselukanava.

B Aseta tallentava CD- tai DVD-levy 

tallentimeen.

C Paina kaukosäätimen DISC-painiketta.

 Levyn sisältövalikko tulee näkyviin.

D Siirry haluamasi nimikkeen kohdalle 

kohdistinpainikkeilla. Voit valita useita kohteita 

SELECT-painikkeella.

E Valitse Vihreällä painikkeella { Kopioi }.
 Näkyviin tulee levytyypin valintanäyttö.

Kop. kohde

Valitse paikka, jonne kopioidaan.

USBiin

K.levylle

F Valitse kopioinnin kohde ja vahvista valinta 

OK-painikkeella.

 Muussa tapauksessa palaa aiempaan valikkoon 

BACK  -painikkeella.

G Vahvistusikkuna tulee näkyviin. Aloita kopiointi 

OK-painikkeella.

 Valitse muussa tapauksessa valikosta { Peru } 

ja keskeytä toimenpide OK-painikkeella.

Hyödyllinen vinkki:
– Kaikki DivX-tiedostot (.avi tai .divx) kopioidaan 
kiintolevyn video-osiolle ja kaikki musiikkitiedostot 
(.mp3 tai .wma) ja kuvatiedostot (.jpg) kopioidaan 
tietojen jako-osioon.
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Toistaminen kiintolevyltä

Kiintolevyllä liikkuminen

Kiintolevy toimii mediajukeboksina, jonne voit 

tallentaa monenlaisia tallennuksia (TV-

tallennuksia, videoita, musiikkia ja kuvia). 

Kiintolevylle tallennetut tai kopioidut 

nimikkeet tallennetaan automaattisesti eri 

osioihin tallennustyypin mukaisesti.

Kovalevy

Sisällys

Lajittelu

Nimikkeet

A Paine HOME-painiketta.

 Aloitusvalikko tulee näkyviin.

Levykelkka

USB

Tallenteet

Videotied.

Musiikki

Valokuva

Lähde Sisällys

Kovalevy

Edellinen  HDD-Tietoja 

{ Tallenteet }
Time Shift -puskurin tallennukset 

(TV-ohjelmat).

{ Videotied. }
Vain DivX-videotiedostot tai yhteensopivat 

tiedostot (.avi tai .divx).

{ Musiikki }
Vain äänitiedostot (.mp3 tai .wma).

{ Valokuva }

Vain kuvatiedostot (.jpg tai .jpeg). 

B Valitse sisältötyyppi ja siirry lajitteluasetuksiin 

painikkeella .

Uus

Kaikki

Tallenteet

Videotied.
Musiikki

Valokuva

Sisällys Lajittelu

Tyyli

Suojattu

Poista Järjestys

Toistettu Viimeksi

 Lajitteluasetukset riippuvat valitusta sisällöstä.

C Valitse lajitteluvaihtoehto ja selaa nimikkeitä 

painikkeella .

D Poistu valikosta painamalla painiketta HOME.

Sisällön etsiminen

Voit etsiä tietyntyyppistä sisältöä kiintolevyltä 

suodattimien ja avainsanojen avulla. Toiminto 

on käytettävissä vain tallenteiden ja 

musiikkitiedostojen toistossa.

A Jos sisältöhaku on käytettävissä, valitse 

Sinisellä painikkeella { Haku }.

 Haku

B Valitse haluamasi hakukriteerit ja aloita haku 

painamalla Punaisella painiketta. 

Tyhjennä TakaisinHaku

C Kun haku on valmis, näkyviin tulee 

hakutulosten luettelo.
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iPeruskäyttö

Kullakin kiintolevylle tallennetulla tallenteella 

on oma hakukuva kiintolevyn selauksessa.

A Paina kaukosäätimen HDD LIST-painiketta.

Nimikkeet Info

Poista Suojaa Kopioi Lapsilukko

Aika     00:37:34  SP

Päivä        15.07.2006

Tyyli         Muut

Nimike 1

Nimike  2

Nimike  3

Nimike  4

Nimike  5

B Valitse toistettava nimike -painikkeilla ja 

aloita toisto painikkeella u.

 Tässä tallentimessa on toiston jatkotoiminto. 

Toisto alkaa aina pisteestä, jossa toisto on 

pysäytetty viimeksi. Aloita toisto alusta 

painamalla OK-painiketta.

 Symbolien merkitykset { Info }-näytössä:

 – Nimike on edelleen osa Time Shift 

 puskurissa olevaa tallennusta.

 – Nimike on lukittu.

 P – Nimike on suojattu.

C  – Nimike on kopiosuojattu.

c – Nimikkeelle on määritetty   

   automaattinen mainoskatkon   

   osamerkintätoiminto. 

 – Nimike on katsottu.

 – Nimikettä on muokattu.

C Toiston aikana voit käyttää lisätoimintoja 

seuraavilla painikkeilla.

 

Toistaminen kiintolevyltä (jatkuu)

. (PREV/REW) / > (NEXT/FFW)
– Siirtyy edellisen tai seuraavan osan alkuun.

– Alas painettuna käynnistää pikahaun taakse- 

tai eteenpäin. Nopeuta hakua painamalla 

painiketta uudelleen (4x, 8x, 64x, 256x).

Pyörivä ohjain  
– Voit siirtyä eteen- tai taaksepäin Time Shift -

puskurissa kääntämällä pyörivää ohjainta yhden 

napsahduksen vasemmalle tai oikealle.

– Pyörivällä ohjaimella voi liikkua nopeasti ja 

helposti Time Shift -puskurissa.

INFO
– Näyttää tai piilottaa nimiketiedot, 

videopalkin tai lisäominaisuudet, joihin pääsee 

väritettyjen painikkeiden avulla.

PAUSE LIVE TV  u
– Näyttää pysähdyskuvan tai jatka toistoa.

STOP  x
– Pysäyttää toiston.

D Poistu valikosta painamalla HOME-painiketta.

PAUSE LIVE TV
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Toistaminen kiintolevyltä (jatkuu)

Kiintolevyllä olevan nimikkeen 
poistaminen, lukitseminen ja 
suojaaminen

Nämä asetukset ovat kiintolevyn nimikkeiden 

sisältövalikon alareunassa. 

A Paina kaukosäätimen HDD LIST -painiketta.

B Siirry haluamaasi nimikkeeseen -

painikkeilla.

C Voit valita valikon alareunassa näkyvät 

toiminnot painamalla kaukosäätimen vastaavia 

värillisiä painikkeita.

Poista   Kopioi Lapsilukko Suojaa

    Luk.Auki Suoj Pois

{ Poista }
Punainen painike - poistaa valitun nimikkeen 

kiintolevyltä.

{ Kopioi }
Vihreä painike – kopioi valitun nimikkeen 

tallentavalle DVD-levylle. USB-laitteille voi 

kopioida vain datatiedostoja.

{ Lapsilukko } / { Luk.Auki }
Keltainen painike – Lukitsee tai poistaa 

lukituksen nimikkeen katselua varten. Lukitun 

levyn tai nimikkeen toistaminen tai lukituksen 

poistaminen edellyttää nelinumeroisen 

tunnuksen ilmoittamista.

Huomautus: Tämä asetus on valittavissa vain, 

jos { Lapsil. }-toiminto on otettu käyttöön. 

Lisätietoja on kohdissa Järjestelmävalikon 

asetukset - Toistoasetukset - 

{ Käyttöoikeus }.

{ Suojaa } / { Suoj Pois }

Sininen painike – suojaa nimikkeen muutoksilta 

tai vahingossa poistamiselta sekä poistaa 

suojauksen käytöstä.

D Poistu valikosta painamalla HOME-painiketta.

Kiintolevytoiston uusinta

Kun toistat nimikettä kiintolevyltä, voit toistaa 

uudelleen nimikkeen tai tietyn osan nimikkeen 

sisältä.  

 Uusinta Uusint A-B

 Valitse kaukosäätimen Keltaisella painikkeella 

{ Uusinta }. 

 Nimikkeen toisto jatkuu uudelleen, kunnes 

painat jälleen Keltaisella painiketta.

 Valitse kaukosäätimen Sinisellä painikkeella 

{ Uusint A-B }. 

 Ensimmäinen painallus merkitsee 

uusintatoiston aloituskohdan ja toinen painallus 

lopetuskohdan. 

 Merkittyä osiota toistetaan jatkuvasti, 

kunnes painat Sinistä painiketta uudelleen. 
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Toistaminen USB-laitteesta

Voit selata, kopioida tai poistaa USB-aseman 

tai -muistikortinlukijan tai digitaalisen kameran 

sisältöä tallentimessa.

A Liitä USB-asema tai muistikortinlukija tai 

digikamera suoraan etupaneelin USB-porttiin 

(edellä olevan kuvan osoittamalla tavalla).

B Selaa tiedostoja painamalla kaukosäätimen 

USB-painiketta.

 Sisältövalikko tulee näkyviin.

Kansio 01

Kansio 02

  

Juuri

Video

Valokuva

Musiikki

Sisällys

C Valitse toistettava tiedosto ja käynnistä toisto 

painikkeella u. 

 Käytettävissä olevat toistoasetukset näkyvät 

toiston aikana kuvaruudun alareunassa.

 Lisätietoja toistosta on kohdissa CD-

äänilevyn toistaminen (MP3/WMA), JPEG-

kuvatiedostojen toistaminen (diaesitys) tai 

DivX-levyn toistaminen.

D Voit pysäyttää toiston painamalla STOP  -

painiketta tai poistamalla USB-aseman tai -

muistikortinlukijan tai digikameran USB-

portista.

Hyödyllisiä vinkkejä:
– USB-portti tukee ainoastaan JPEG-, MP3-, 
WMA- ja DivX®-tiedostojen toistoa ja kopiointia.
– USB-porttiin ei voi liitää muita USB-laitteita kuin 
USB-aseman tai muistikortinlukijan tai 
digikameran.
– Jos USB-laite ei sovi USB-porttiin, tarvitaan USB-
jatkokaapeli.
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Toistettavat levyt

Tällä tallennuslaitteella voit toistaa ja tallentaa 

seuraavia levyjä:

Tallentaminen ja toistaminen

DVD±RW 

(uudelleenkirjoitettava 

DVD), levylle voi 

tallentaa toistuvasti.

DVD±R 
(tallentava DVD), 

levylle voi tallentaa 

vain kerran.

DVD+R DL 
(kaksikerroksinen DVD+R), kuten 

DVD±R.

Vain toisto:

DVD Video 

(Digital Versatile Disc), DVD-levy.

CD-RW 

(uudelleenkirjoitettava CD), 

levyllä ääni-, MP3- tai JPEG-sisältöä

CD-R (tallentava CD), 

levyllä ääni-, MP3- tai JPEG-sisältöä

CD-äänilevy
(Compact Disc Digital Audio)

MP3-/WMA-levy

Video CD
(formaatit 1.0, 1.1, 2.0)

Super Video CD

DivX, DivX Ultra

Toistaminen levyltä
TÄRKEÄÄ!
– Jos televisioruudussa näkyy painiketta 
painettaessa estomerkki , kyseinen 
toiminto ei ole käytettävissä tällä 
hetkellä tai laitteessa olevan levyn 
kanssa.
– DVD-levyihin ja -soittimiin on lisätty 
aluerajoituksia. Varmista ennen levyn 
toistamista, että levyssä ja soittimessa 
on sama alueasetus.

Levyn toiston aloittaminen

A Kytke tallentimeen virta painamalla 

STANDBY-ON 2-painiketta.

B Paina tallentimen etupaneelissa olevaa 

OPEN CLOSE ç-painiketta.

 Voit avata ja sulkea levykelkan myös pitämällä 

kaukosäätimen painiketta STOP x painettuna.

C Aseta levy tekstipuoli ylöspäin kelkkaan ja 

paina painiketta OPEN CLOSE ç.

 Aseta kaksipuoliset levyt toistettava puoli 

ylöspäin.

D Kytke televisioon virta ja valitse tallentimen 

oikea katselukanava.

E Toisto voi alkaa automaattisesti.

 Paina muussa tapauksessa paina DISC-

painiketta. Siirry toistettavaan kappaleeseen tai 

nimikkeeseen ja paina painiketta u.

Hyödyllisiä vinkkejä:
– Tämä tallennin tukee toistotoimintoa (tietyille 
levytyypeille). Jatka toistoa painamalla PLAY-
painiketta tai aloita toisto alusta painamalla OK-
painiketta.
– Jos televisioruutuun avautuvassa 
valintaikkunassa kysytään tunnuslukua, syötetyssä 
levyssä on käytössä lapsilukko. Näppäile 
nelinumeroinen tunnus. 

ReWritable

Recordable
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Toistaminen levyltä (jatkuu)

DVD-videolevyn toistaminen

 DVD-levyihin on tavallisesti lisätty levyvalikko. 

Sinun on ehkä tehtävä valintoja (esimerkiksi 

tekstitys tai äänen kieli) levyvalikossa.

A Aseta tallentimeen DVD-levy.

 Jos levyvalikko tulee näkyviin, valitse 

toistoasetus painikkeilla  ja vahvista sitten 

valinta OK-painikkeella tai kirjoita valintasi 

aakkosnumeerisilla painikkeilla 0-9.

Levyvalikon käyttäminen
 Paina kaukosäätimen DISC-painiketta. 

Edellisen tai seuraavan osan tai 
nimikkeen valitseminen

 Voit vuorotella TITLE (Nimikkeen) ja 

CHAPTER (Osan) välillä kaukosäätimen 

SELECT-painikkeella ja painamalla sitten 

painiketta . /  >.

B Lopeta toisto painamalla STOP x -painiketta.

(Super) Video CD -levyn toistaminen

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

Back Control) -toiminto. PBC-toiminnon avulla 

voit toistaa Video CD -levyjä 

vuorovaikutteisesti seuraamalla näytön 

valikkoa.

A Aseta (Super) Video CD -levy tallentimeen.

 Jos levyvalikko tulee näkyviin, valitse 

toistoasetus -painikkeilla tai kirjoita 

valintasi aakkosnumeerisilla painikkeilla 
0-9. Vahvista tämän jälkeen valinta OK-

painikkeella.

 Voit palata edelliseen valikkoon painamalla 

kaukosäätimen BACK -painiketta.

B Lopeta toisto painamalla STOP x -painiketta.

Tallentavan DVD-levyn toistaminen

A Aseta DVD-levy tallentimeen.

  Kuvahakemistonäyttö tulee näkyviin.

SuojaaPoista Lapsilukko

00:05:12

HQ

15.07.06

02:00:24

SP

28.07.06

00:35:12

SP

Nimike

Nimike 1

Nimike 2

Nimike 3

Nimike 4

Nimike 5

Tyhjä nimike

B Valitse toistettava nimike -painikkeilla ja 

paina sitten u-painiketta.

C Lopeta toisto painamalla STOP x-painiketta.

Hyödyllinen vinkki:
– Jos näyttöpaneeliin tulee näkyviin teksti 
EMPTY DISC (Tyhjä levy), levyllä ei ole tallenteita.
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Toistaminen levyltä (jatkuu)

CD-äänilevyn toistaminen (MP3 ja 
WMA)

MP3 (MPEG1 Audio Layer-3) -tiedostot ovat 

tehokkaasti pakattuja musiikkitiedostoja. MP3-

tiedostomuodon avulla yksittäiselle CD-levylle 

voi tallentaa noin kymmenkertaisen määrän 

tietoja (musiikkia, kuvia) tavalliseen CD-levyyn 

verrattuna.

A Aseta CD-levy DVD-tallentimeen.

 Sisältövalikko tulee näkyviin.

 Muussa tapauksessa paina DISC-painiketta.

JuuriSisällys

MP3

Kuvaa

Musiikki

Video

Valokuva

B Valitse toistettava albumi tai kappale ja paina 

painiketta u.

Albumi

Kappalenumero 06/14

Kappaleen kesto 04:12:10

Kappale 01

Kappale 02

Kappale 03

Kappale 04

Kappale 05

Kappale 06

Kappale 07

C Voit siirtyä toiston aikana seuraavaan tai 

edelliseen kappaleeseen painamalla toiston 

aikana painikkeita . /  >.

D Lopeta toisto painamalla STOP x-painiketta.

Hyödyllisiä vinkkejä:
– Jos samalla levyllä on sekä JPEG-kuvia että 
MP3- tai WMA-tiedostoja, voit näyttää JPEG-kuvat 
tai toistaa MP3-tiedostot valitsemalla valikosta 
{ Valokuva } tai { Musiikki }.
– Moni-istuntolevyistä voi toistaa vain 
ensimmäisen istunnon.
– Tallennin ei tue MP3PRO-äänimuotoa.
– Jos MP3-raidan nimessä (ID3) tai albumin 
nimessä on erikoismerkkejä, nimi saattaa esiintyä 
virheellisessä muodossa ruudulla, sillä tämä 
tallennin ei tue kyseisiä merkkejä.

DivX-tiedoston toistaminen

Lisätietoja elokuvien ostamisesta tai 

vuokraamisesta DivX VOD -palvelun kautta on 

kohdassa Järjestelmävalikon asetukset - 

Perusasetukset - { DivX VOD }.  Tallennin voi 

toistaa vain DivX-elokuvia, joiden koko on alle 

4 Gt. 

A Paina HOME-painiketta.

B Valitse tallennusväline, johon DivX-tiedosto on 

tallennettu, ja paina painiketta .

C Valitse valikossa { Video }.

D Siirry toistettaviin nimikkeisiin 

kohdistinpainikkeilla ja aloita toisto painamalla 

u-painiketta.

 Toiston aikana voit tehdä seuraavia toimia:

 Jos DivX-levyllä on monikielinen tekstitys, voit 

vaihtaa tekstityskieltä kaukosäätimen 

SUBTITLE-painikkeella.

 Jos DivX-levyssä on eri ääniraitoja, voit vaihtaa 

äänivirtaa painamalla kaukosäätimen AUDIO-

painiketta.

 Tallennettua tekstitystä tukevan kirjasintyypin 

määrittäminen:

1) Paina OPTIONS-painiketta.

2) Siirry valikon { Merkistö }-kohtaan ja paina 

-painiketta. 

3) Määritä asetus ja paina OK-painiketta.

E Lopeta toisto painamalla painiketta STOP x.

Hyödyllisiä vinkkejä:
– .srt-, .smi-, .sub, .ssa- tai .ass-päätteisiä 
tekstitystiedostoja tuetaan, mutta ne eivät näy 
tiedostovalikossa.
– Tekstitystiedoston nimen on oltava sama kuin 
elokuvatiedoston nimi.
– Kerrallaan näytettävän tekstityksen 
keskimääräinen enimmäispituus on 45 merkkiä.
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Muut toisto-ominaisuudet

JPEG-kuvatiedostojen 
toistaminen (diaesitys)

A Paina HOME-painiketta.

Levykelkka

USB

Lähde

Kovalevy

B Valitse tallennusväline, johon JPEG-kuvat on 

tallennettu ja paina painiketta .

Sisällys

Musiikki

Video

Valokuva

C Valitse valikosta { Valokuva } ja paina -

painiketta. 

 Kiintolevyllä on valittavissa vaihtoehdot 

{ Valokuvarullat } ja { Valokuva-albumit }. 

Valitse painikkeella  vaihtoehto, jossa haluat 

valokuvatiedostojen näkyvän.

Huomautus: { Valokuva-albumit }-

vaihtoehtoa ei voi valita optiselta levyltä tai 

USB-laitteelta.

D Paina toistuvasti painiketta , kunnes näkyviin 

tulee valokuvatiedostojen nimiluettelo. 

 Oikeanpuoleisessa paneelissa näkyy valitun 

kansion neljä ensimmäistä kuvaa.

Rullat Info

07.07.2007

100 Valokuva(s)

Kopioi Albumiin

roll 2

roll 1

roll 3

E Valitse tiedosto ja käynnistä diaesityksen toisto 

painamalla painiketta u tai siirry kuvien 

yleisnäkymään OK-painikkeella.  

 Käytettävissä olevat toistoasetukset näkyvät 

toiston aikana kuvaruudun alareunassa.

Zoom Hidasta NopeutaUusinta

{ Zoom }

Punainen painike – Ottaa zoomaustilan 

käyttöön. Diaesityksen toisto pysäytetään.

{ Zoom+ } Sininen painike: 
suurentaa kuvaa.

{ Zoom- } Keltainen painike: palaa 
alkuperäiseen kokoon.

{ Lopeta } Punainen painike: poistuu 

zoomaustilasta ja jatkaa 

diaesityksen toistoa.

{ Uusinta }

Vihreä painike – ottaa uusintatoiston käyttöön 

tai poistaa sen käytöstä.

{ Hidasta } tai { Nopeuta }
Keltainen ja sininen painike – muuttaa 

diaesityksen toiston nopeutta.

{ Hidas } 10 (kymmenen) 
sekunnin väli.

{ Keskit. } 5 (viiden) sekunnin väli.

{ Nopea } 3 (kolmen) sekunnin väli.

F Lopeta toisto painamalla STOP x -painiketta.
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Muut toisto-ominaisuudet (jatkuu)

Hyödyllisiä vinkkejä:
– Jos samalla levyllä on sekä JPEG-kuvia että 
MP3-tiedostoja, voit näyttää JPEG-kuvat tai toistaa 
MP3-tiedostot valitsemalla valikosta { Valokuva } 
tai { Musiikki }.
– Jos JPEG-kuvaa ei ole tallennettu exif-muotoon, 
sen pikkukuva ei näy näytössä. Se korvataan Blue 
Mountain -pienoiskuvalla.
– Tällä tallentimella ei voi toistaa kaikkia JPEG-
tiedostotyyppejä.
– Jos levyllä on suuri määrä kappaleita tai kuvia, 
koko levyn sisällön näyttäminen televisiossa voi 
kestää kauan.
– Jos levyä ei voi lukea tai jos sillä ei ole nimeä, 
levyn kohdalla on ilmoitus tuntemattomasta 
datasta.
– Voit siirtyä TV-ohjelmatilaan JPEG-kuvien toiston 
aikana painamalla OPTIONS-painiketta.

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

*.JPEG.

– Tällä tallentimella voi näyttää vain 

digikameralla otettuja, JPEG-EXIF-muotoisia 

kuvia. Lähes kaikki digikamerat käyttävät tätä 

tiedostomuotoa. Sillä ei voi näyttää Motion 

JPEG-, Progressive JPEG- eikä muita JPEG-

muotoja tai muita kuin JPEG-muotoisia kuvia 

eikä kuviin liitettyjä äänileikkeitä.

– Yli 13 megapikselin kokoisia JPEG-tiedostoja 

ei tueta.

Musiikkidiaesityksen toistaminen

Tämä on mahdollista vain, jos sekä JPEG-

kuvatiedostot että musiikkitiedostot on 

tallennettu samalle medialle.

A Paina HOME-painiketta.

B Valitse tallennusväline, johon musiikkitiedostot 

on tallennettu, ja paina -painiketta.

JuuriSisällys

MP3

Kuvaa

Musiikki

Video

Valokuva

C Valitse valikosta { Musiikki } ja paina -

painiketta.

D Siirry toistettaviin kansioihin tai tiedostoihin 

kohdistinpainikkeilla ja aloita toisto painamalla 

u-painiketta.

Diaesitys

Artisti 

Kappaleen nimi

Albumi

Kappalenumero  06/14

Kappaleen kesto 04:12:10

Kappale 01.mp3

Kappale 02.mp3

Kappale 03.mp3

Kappale 04.mp3

Kappale 05.mp3

Kappale 06.mp3

Kappale 07.mp3

UusintaSatunn.

E Valitse kaukosäätimen Punaisella painikkeella 

{ Diaesitys }.

 { Valokuvat }-valikko tulee näkyviin.

F Valitse valokuvatiedosto ja käynnistä 

diaesityksen toisto painamalla painiketta u.

 Musiikkia toistetaan ja jatketaan uudelleen 

alusta, jos valittu soittolista tai raita loppuu.

G Lopeta diaesitys STOP x -painikkeella.

1_dvdr5570h_58_fin_27852.indd   601_dvdr5570h_58_fin_27852.indd   60 2007-09-06   2:42:36 PM2007-09-06   2:42:36 PM



61

S
u

o
m

iDiaesityksen toistoluettelon 
(albumin) luominen

Voit mukauttaa levyn JPEG-kuvien diaesitystä 

tallentamalla haluamasi kuvat albumiksi.

Voit luoda tähän tallentimeen enintään 100 

albumia. Jokainen albumi voi sisältää enintään 

100 kuvaa. 

Huomautus:
Tämä ominaisuus on käytettävissä vain, jos 

kuvat on tallennettu kiintolevylle.

A Paina HOME-painiketta.

B Valitse valikossa { Kovalevy } ja paina 

painiketta .

C Siirry valikossa kohtaan { Valokuva } > 

{ Valokuvarulla } ja paina -painiketta.

Kopioi AlbumiinPoista

RullatLajittelu

roll 2

roll 3

roll 1

Päivämäärälajittelu

Nimilajittelu

 

D alitse valitun rullan kaikki kuvat kaukosäätimen 

SELECT-painikkeella.

E Jos haluat valita tiettyjä kuvia rullan sisältä, 

siirry kuvien yleisnäkymään OK-painikkeella.

Poista Kopioi Albumiin Kierrä

F Selaa kuvia kohdistinpainikkeilla ja valitse kuva 

SELECT-painikkeella.

 Valittujen kuvien oikeassa yläreunassa 

näkyy merkintä.

 Voit poistaa valitun kuvan valitsemalla 

Punaisella painikkeella { Poista }.

G Valitse kaukosäätimen Keltaisella painikkeella 

{ Albumiin }.

 { Lisää Kuva Albumiin }-valikko tulee 

näkyviin.

H Luo uusi albumi tai valitse albumi ja lisää 

valokuvia painamalla OK-painiketta.

 Valitut valokuvat tallennetaan albumiin.

I Poistu valikosta painamalla HOME-painiketta.

Muut toisto-ominaisuudet (jatkuu)
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Albumin muokkaaminen

Voit muuttaa kuvien järjestystä albumissa ja 

siten luoda diaesityksen, jossa kuvat esitetään 

haluamassasi järjestyksessä. Voit myös poistaa 

kuvia albumista. Valokuvarullan kuvat säilyvät 

kuitenkin muuttumattomina.

Huomautus:
Tämä ominaisuus on käytettävissä vain, jos 

kuvat on tallennettu kiintolevylle.

A Paina HOME-painiketta.

B Valitse valikossa { Kovalevy } ja paina 

painiketta .

C Siirry valikossa kohtaan { Valokuva } > 

{ Valokuvarulla } ja paina -painiketta.

 Valokuva-albumin luettelo tulee näkyviin.

Rullat Info

07.07.2007

100 Valokuva(s)

KopioiPoista

Alb0002

Alb0001

Alb0003

D Valitse albumi -painikkeilla ja siirry kuvien 

yleisnäkymään OK-painikkeella.

Poista Kopioi KierräSiirrä

E Selaa kuvia kohdistinpainikkeilla ja valitse kuva 

SELECT-painikkeella.

 Valittujen kuvien oikeassa yläreunassa 

näkyy merkintä.

Valokuvien sijainnin muuttaminen 
albumissa

F Valitse kaukosäätimen Keltaisella painikkeella 

{ Uusinta }.

 Valikkoon tulee valitsin, jolla voit määrittää 

kuvien sijainnin.

G Siirrä valitsinta valikossa kohdistinpainikkeilla ja 

vahvista sijainti, johon haluat lisätä kuvia, 

painamalla OK-painiketta.

Valittujen valokuvien kiertäminen
H Valitse Sinisellä painikkeella { Kierrä }.

 Valokuva kiertyy 90 astetta myötäpäivään 

joka painalluksella.

Valokuvien poistaminen albumista
 Valitse Punaisella painikkeella { Poista }.

I Poistu valikosta painamalla HOME-painiketta.

Albumin poistaminen

A Valitse albumi { Valokuva-Albumit }-
luettelosta.

B Valitse Punaisella painikkeella { Poista }.

Albumin tietojen muuttaminen

A Valitse albumi { Valokuva-Albumit }-
luettelosta.

B Paina toiston aikana kaukosäätimen EDIT-

painiketta.

C Tee tarvittavat muutokset kenttiin (nimi tai 

päivämäärä) ja paina OK-painiketta. Poistu 

valikosta EDIT-painikkeella.

Muut toisto-ominaisuudet (jatkuu)
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Muut toisto-ominaisuudet (jatkuu)

PAUSE LIVE TV

Toisen nimikkeen, osan tai 
kappaleen valitseminen

Kun levyllä on enemmän kuin yksi kappale, 

nimike tai osa, voit siirtyä toiseen 

kappaleeseen, nimikkeeseen tai osaan 

noudattamalla seuraavia ohjeita.

Toiston aikana:

 Siirry seuraavaan nimikkeeseen, osaan tai 

kappaleeseen painamalla  >-painiketta.

 Palaa nykyisen nimikkeen, osan tai kappaleen 

alkuun painamalla  .-painiketta. 

 Voit siirtyä edellisen nimikkeen, osan tai 

kappaleen alkuun painamalla  . -painiketta 

kaksi kertaa.

TAI

 Voit kirjoittaa nimikkeen, osan tai kappaleen 

numeron aakkosnumeeristen 
painikkeiden 0-9 avulla.

TAI

 Voit vuorotella nimikkeen tai osan välillä 

kaukosäätimen SELECT-painikkeella. Tämän 

jälkeen voit siirtyä edelliseen tai seuraavaan 

nimikkeeseen tai osaan painikkeilla . / >.

Haku eteen- tai taaksepäin

Voit siirtyä levyllä toiston aikana nopeasti 

taakse- ja eteenpäin ja valita haluamasi 

siirtymisnopeuden.

A Pidä toiston aikana alhaalla . (taaksepäin) 

tai > (eteenpäin), kunnes 

kelausnopeuspalkki (4X) tulee TV-ruutuun.

 Ääni mykistyy.

B Voit selata hakunopeuksia (4X, 8X, 32X) 

painamalla toistuvasti painiketta .- 

(taaksepäin) tai > (eteenpäin).

C Voit palata normaaliin toistoon painamalla 

painiketta  u.

Toiston keskeyttäminen ja 
hidastus

A Voit keskeyttää toiston ja tuoda 

pysäytyskuvan näkyviin painamalla toiston 

aikana painiketta u.

B Pidä alhaalla . (taaksepäin) tai > 

(eteenpäin), kunnes hidastetun toiston 

hakunopeusrivi (1/8X) tulee TV-ruutuun.

  Ääni mykistyy.

C Paina toistuvasti painiketta . (taaksepäin) 

tai > (eteenpäin) ja valitse haluamasi 

hidastetun toiston nopeus (1/8X, 1/4X, 1/2X).

D Palaa normaaliin toistoon painamalla painiketta 

u.
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Muut toisto-ominaisuudet (jatkuu)

Voit tuoda toiston aikana näkyviin käytettävissä 

olevat toistoasetukset kaukosäätimen INFO-

painikkeella. Nämä asetukset vaihtelevat 

levytyypin mukaan, ja ne voidaan valita 

painamalla vastaavan värisiä kaukosäätimen 

painikkeita.

Selaus  Uusinta Uusint A-B Satunn.

Levyn selaus

(vain CD, VCD, DVD±R/±RW)

Tämän toiminnon avulla voit selata levyä 

katselemalla tai kuuntelemalla levyn kunkin 

kappaleen ensimmäiset 10 sekuntia.

A Paina toiston aikana kaukosäätimen Punaista 
painiketta.

 Tallennin siirtyy seuraavaan kappaleeseen, 

kun edellistä on toistettu 10 sekuntia.

B Voit jatkaa tavallista toistoa painamalla 

Punaista painiketta uudelleen.

Satunnaistoisto

(vain CD, MP3)

Valitse satunnaistoistotila, jos haluat 

tallentimen valitsevan ja toistavan levyllä olevia 

kappaleita sattumanvaraisessa järjestyksessä.

A Paina kaukosäätimen Vihreää painiketta.

 Nimikkeen kaikkien kappaleiden toisto 

sattumanvaraisessa järjestyksessä alkaa.

B Voit poistaa satunnaistoiston käytöstä 

painamalla Vihreää painiketta uudelleen.

Uusintatoisto

Uusintatoistovaihtoehdot määräytyvät levyn 

tyypin mukaan.

A Valitse jokin uusintatoistovaihtoehdoista 

painamalla toiston aikana kaukosäätimen 

Keltaista painiketta.

 Osan uusinta (vain DVD, DVD±R/±RW)

 Kappaleen tai nimikkeen uusinta

 Kansion tai soittolistan uusinta (jos 

käytössä)

 Koko levyn uusinta (vain video CD, CD-

äänilevy, DVD±R/±RW)

B Lopeta uusintatoisto painamalla Keltaista 

painiketta toistuvasti, kunnes uusintatoisto ei 

ole enää käytössä, tai painamalla painiketta 

STOP x.

Tietyn jakson uusinta (A–B)

Voit määrittää nimikkeen, osan tai kappaleen 

tietyn jakson uusintatoistoa varten. Tämä 

edellyttää halutun jakson alku- ja loppukohdan 

merkitsemistä.

A Paina toiston aikana kaukosäätimen Sinistä 

painiketta.

 Tämä ilmaisee, että jakson alkukohta on 

merkitty.

B Merkitse jakson loppukohta painamalla Sinistä 

painiketta uudelleen.

 Ohjelmariville tulee visuaalinen ilmaisin.

 Toisto siirtyy merkityn jakson alkuun. 

Jaksoa toistetaan uudelleen, kunnes tilan valinta 

poistetaan.

C Voit poistaa uusintatoiston käytöstä painamalla 

Sinistä painiketta uudelleen.
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Muut toisto-ominaisuudet (jatkuu)

Työkalurivin toimintojen 
käyttäminen

PAUSE LIVE TV

A Paina toiston aikana kaukosäätimen 

OPTIONS-painiketta.

 Valittavissa olevat vaihtoehdot vaihtelevat 

toiston tilan tai tallennusvälineen mukaan.

1 fi

Työk.

Kulma

Tekstityskieli

Äänen kieli

Asetuks.

Aikahaku

Zoom

B Valitse haluamasi asetus painikkeilla .

C Syötä vaihtoehdot painamalla -painiketta.

 Seuraavilla sivuilla on ohjeita ja asetusten 

selitykset.

 Jos valikkoasetus näkyy harmaana, asetus ei 

ole käytettävissä tai sitä ei voi muuttaa 

nykyisessä vaiheessa.

D Poistu painamalla painiketta OPTIONS.

Huomautus:
Siirry järjestelmävalikon asetuksiin valitsemalla 

{ Asetuks. }. Lisätietoja on kohdassa 

Järjestelmävalikon asetukset. 

Äänen kieliasetuksen muuttaminen

Tämä toiminto on käytettävissä vain 

monikielisissä DVD-levyissä, VCD-levyissä, 

joissa on useita äänikanavia, tai 5.1.-

monikanavaisena tallennetuissa DVD±R/±RW-

levyissä.

A  Valitse { Äänen kieli } ja syötä vaihtoehdot 

painamalla painiketta .

B  Paina painiketta  toistuvasti, kunnes 

haluamasi kieli tai äänivirta on valittu.

 Kielten nimet on voitu numeroida tai 

lyhentää, jolloin esimerkiksi en tarkoittaa 

englantia.

 { Kiel. I } on alkuperäinen lähetyskieli ja 

{ Kiel II } on lähetyksen lisäkieli. 

C Vahvista valinta OK-painikkeella.

Hyödyllinen vinkki:
– Äänen kielivalintoja voi valita levyn toistotilassa 
painamalla kaukosäätimen AUDIO-painiketta 
toistuvasti.
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Muut toisto-ominaisuudet (jatkuu)

Tekstityskielen muuttaminen

Tätä toimintoa voi käyttää vain DVD-levyissä, 

joissa on useita tekstityskieliä. Voit vaihtaa 

kieltä DVD-levyn toiston aikana.

A Siirry kohtaan { Tekstityskieli } ja tee valinnat 

-painikkeella.

B Paina -painiketta toistuvasti, kunnes 

haluamasi kieli on valittu.

 Kielten nimet on voitu numeroida tai 

lyhentää, jolloin esimerkiksi en tarkoittaa 

englantia.

C Vahvista valinta OK-painikkeella.

Hyödyllinen vinkki:
– Tekstityksen kielivalintoja voi valita levyn 
toistotilassa painamalla kaukosäätimen SUBTITLE-
painiketta toistuvasti.

Kamerakulmien muuttaminen

Tämä toiminto on käytettävissä vain useista 

kamerakulmista kuvattuja kohtauksia 

sisältävissä DVD-levyissä. Tämän toiminnon 

avulla voit katsella kuvaa eri kulmista.

A Valitse { Kulma } ja tee valinnat -

painikkeella.

 Valittavissa olevat kamerakulmat tulevat 

näkyviin.

B Valitse haluamasi kamerakulma ja vahvista 

valinta OK-painikkeella.

Kuvan suurentaminen ja 
pienentäminen

Tämä toiminto on käytössä vain toistettaessa 

DVD-levyjä ja tallentavia DVD-levyjä. Sen 

avulla voit suurentaa ja panoroida television 

kuvaruudussa näkyvää kuvaa.

A Valitse { Zoom } ja siirry zoomaustilaan OK-

painikkeella.

 Kuvaruutuun tulee zoomauksen tilarivi ja 

zoomauskerroin.

Lopeta Zoom SisZoom Ulos

Zoom 200%

B Lähennä kuvaa zoomaustoiminnon avulla 

painamalla kaukosäätimen Sinistä painiketta 

tai loitonna kuvaa painamalla Keltaista 

painiketta.

C Voit panoroida zoomattua kuvaa 

kohdistinpainikkeilla.

D Voit poistaa zoomaustilan käytöstä painamalla 

Punaista painiketta.

Aikahaku

Tämän toiminnon avulla voit siirtyä levyllä 

haluamaasi kohtaan.

A Valitse { Aikahaku } ja siirry aikakenttään 

(tunnit : minuutit : sekunnit) painamalla 

painiketta .

B Syötä toiston aloitusaika aakkosnumeerisilla 
painikkeilla 0-9.

C Vahvista tiedot painamalla OK-painiketta.

 Toisto siirtyy syötetyn ajan mukaiseen 

kohtaan.
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Tallenteiden muokkaaminen – kiintolevy

Nimikkeen nimen muuttaminen

Jotkin TV-kanavat lähettävät ohjelman nimen. 

Tällaisissa tapauksissa ohjelman nimi 

tallennetaan automaattisesti kiintolevylle 

tallennuksen yhteydessä. Muutoin nimikkeen 

nimeksi tallennetaan vain kanavan numero ja 

tallennuksen päiväys ja ajankohta.

A Paina kaukosäätimen HDD LIST-painiketta.

Nimikkeet Info

Aika     00:37:34  SP

Päivä        15.07.2006

Nimike 1

Nimike  2

Nimike  3

Nimike  4

Nimike  5

B Siirry haluamaasi nimikkeeseen -

painikkeilla.

C Paina kaukosäätimen EDIT-painiketta.

 Kiintolevyn muokkausvalikko tulee 

näkyviin.

Muokkaa Nimike

Photo Rolls

Tyyli
Editointi

The WallNimike

D Valitse valikosta { Nimike } ja paina -

painiketta.

E Muuta merkkiä tai lukua  -painikkeilla tai 

kirjoita merkki aakkosnumeerisilla 
painikkeilla 0-9.

 Siirry edelliseen tai seuraavaan kenttään 

vasemmalla tai oikealla kohdistinpainikkeella.

 Voit valita käyttöön isot tai pienet kirjaimet 

painamalla SELECT-painiketta.

 Voit poistaa nimikkeen nimen valitsemalla 

Punaisella painikkeella { Tyhjennä }.

F Vahvista muutokset OK-painikkeella.

Tyylilajin valitseminen

Voit valita luettelosta tyylilajin ja siten 

helpottaa ja nopeuttaa tallennetun nimikkeen 

löytämistä.

A Paina kaukosäätimen HDD LIST -painiketta.

B Siirry haluamaasi nimikkeeseen -

painikkeilla.

C Paina kaukosäätimen EDIT-painiketta.

 Kiintolevyn muokkausvalikko tulee näkyviin.

  

Muokkaa Tyyli
Elokuva

Urheilu

Uutiset

Musiikki

Pelit ja show't

Lapset

Muut

Kulttuuri

Nimike

Editointi

Tyyli

D Valitse valikosta { Tyyli } ja paina painiketta .

E Valitse tyylilaji ja vahvista valinta OK-

painikkeella.
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Tallenteiden muokkaaminen – kiintolevy (jatkuu)

Videon muokkaaminen

Tällä tallentimella voi muokata videosisältöä 

tallentamisen jälkeen. Voit lisätä osamerkkejä 

ja poistaa niitä tai piilottaa tarpeettomia 

kohtauksia.

Kun toistat tallennetta videonmuokkaustilassa, 

koko tallenne, myös piilotetut kohtaukset, 

toistetaan.

PAUSE LIVE TV

A Paina kaukosäätimen HDD LIST-painiketta.

B Siirry haluamaasi nimikkeeseen -

painikkeilla.

C Paina kaukosäätimen EDIT-painiketta.

 Kiintolevyn muokkausvalikko tulee näkyviin.

Muokkaa Editointi

Tyyli

Nimike

Editointi

D Valitse { Editointi } ja käynnistä toisto 

videonmuokkaustilassa painamalla OK-

painiketta. 

NO CHAPTER HIDECHAPTER DIVIDE

Nimike 1 Toista

00:11:25

Ei Lukuja Osa Jaa Piilota

Videopalkki:
Videopalkin toistoilmaisin näyttää kohdan, jota 

kulloinkin toistetaan.

E Voit valita valikon alareunassa näkyvät 

toiminnot painamalla kaukosäätimen vastaavia 

värillisiä painikkeita.

{ Ei Lukuja }
Punainen painike – poistaa kaikki valitun 

nimikkeen osamerkit.

{ Osa }

Vihreä painike – siirtyy osan 

muokkausvalikkoon.

{ Jaa }

Keltainen painike – jakaa tallenteen kahdeksi 

eri nimikkeeksi. 

{ Piilota } / { Piil.Loppu }

Sininen ja vihreä painike – määrittää 

kohtauksen piilotetuksi.

{ Näytä } / { Lopeta }
Sininen ja vihreä painike – palauttaa piilotetun 

kohtauksen näkyväksi.

F Poistu EDIT-painikkeella.

Hyödyllinen vinkki:
– Muokattu nimike erotetaan valikossa -
merkillä.
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Tallenteiden muokkaaminen – kiintolevy (jatkuu)

Tallenteen osien yhdistäminen tai 
jakaminen

Voit luoda osan lisäämällä osamerkin (JAETTU-

toiminnolla) tai voit poistaa osamerkin 

(YHDISTÄ-toiminnolla).

A Voit pysäyttää toiston kiintolevyltä toistamisen 

aikana kohtaukseen, jota haluat muokata 

painamalla u-painiketta.

 Käynnistä pikahaku taakse- tai eteenpäin 

kaukosäätimen painikkeilla  / .

B Valitse { Osa } kaukosäätimen Vihreällä 

painikkeella.

 Osan muokkausvalikko tulee näkyviin.

Ei Lukuja   Osa Jaa Piilota

Yhdistä   Takaisin Jaettu

C Voit valita valikon alareunassa näkyvät 

toiminnot painamalla kaukosäätimen vastaavia 

värillisiä painikkeita.

PAUSE LIVE TV

{ Yhdistä }

Yhdistää nykyisen osan sitä edeltävään osaan.

Huomautus: Jos edellinen osa on valittu 

piilotettavaksi, myös siihen yhdistetty osa 

piilotetaan.

Nimike

Osa 1 Osa 2 Osa 3 Osa 4

Osa 1 Osa 2 Osa 3

(Tässä esimerkissä on valittu osa 2.)

{ Takaisin }

Palaa edelliseen näkymään.

{ Jaettu }
Lisää uuden osamerkin nykyiseen 

toistokohtaan. Tällä toiminnolla voit siirtyä 

helposti haluamaasi tallenteen kohtaan tai 

määrittää piilotettavan osan (esimerkiksi 

mainokset).

Nimike

Osa 1 Osa 2 Osa 3 Osa 4

Osa 
2aOsa 1 Osa 3 Osa 4Osa 

2b

 (Tässä esimerkissä on valittu osa 2.)

Hyödyllinen vinkki:
– Nimikkeeseen ja kiintolevylle tallennettavien 
osamerkkien määrä on rajoitettu.
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Tallenteiden muokkaaminen – kiintolevy (jatkuu)

Nimikkeiden jakaminen

Voit jakaa nimikkeen vähintään kahdeksi 

nimikkeeksi. Tämän toiminnon avulla voit 

erottaa ja poistaa tallenteesta tarpeettomat 

kohdat, kuten mainokset.

VAROITUS!
Jaettua nimikettä ei voi palauttaa 
entiselleen.

A Voit pysäyttää toiston kiintolevyltä toistamisen 

aikana kohtaukseen, jota haluat muokata 

painamalla u-painiketta.

NO CHAPTER HIDECHAPTER DIVIDE

Nimike 1 Toista

00:11:25

Ei Lukuja Osa Jaa Piilota

 Käynnistä pikahaku taakse- tai eteenpäin 

kaukosäätimen painikkeilla  / .

B Paina kaukosäätimen EDIT-painiketta.

C Valitse { Jaa } kaukosäätimen Keltaisella 

painikkeella.

 Nykyisestä toistokohdasta luodaan uusi 

nimike ja uusi hakukuva.

Nimike 1 Nimike 2

Nimike 3Nimike 1 Nimike 2

(Tässä esimerkissä on valittu nimike 1.)

Tarpeettomien kohtausten 
piilottaminen

Voit halutessasi piilottaa tietyt kohtaukset (voit 

esimerkiksi ohittaa mainokset) tai tuoda ne 

uudelleen näkyviin.

A Voit pysäyttää toiston kiintolevyltä toistamisen 

aikana kohtaukseen, jota haluat muokata 

painamalla u-painiketta.

 Käynnistä pikahaku taakse- tai eteenpäin 

kaukosäätimen painikkeilla  / .

B Paina kaukosäätimen EDIT-painiketta.

C Valitse { Piilota } kaukosäätimen Sinisellä 

painikkeella. 

 Piilotuksen aloitusmerkintä asetetaan 

määrittämääsi kohtaan.

Ei Lukuja   Osa Jaa Piilota

Piil.Loppu Peru

D Etsi piilotettavan kohtauksen loppu 

kaukosäätimen painikkeella .

E Valitse { Piil.Loppu } kaukosäätimen 

Vihreällä painikkeella.

 Piilotuksen lopetusmerkintä asetetaan 

määrittämääsi kohtaan.

 Piilotettu alue muuttuu siniseksi.

 Muussa tapauksessa peruuta toiminto 

valitsemalla { Peru } kaukosäätimen Sinisellä 

painikkeella. 

F Poistu painikkeella EDIT.
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Tallenteiden muokkaaminen – kiintolevy (jatkuu)

Piilotetun kohtauksen palauttaminen 
näkyviin

A Paina kiintolevyllä olevan tallenteen toiston 

aikana kaukosäätimen EDIT-painiketta.

 Piilotettu osa toistetaan 

videoeditointitilassa.

NO CHAPTER HIDECHAPTER DIVIDE

Nimike 1 Toista

00:11:25

Ei Lukuja Osa Jaa Näytä

B Valitse { Näytä } kaukosäätimen sinisellä 

painikkeella.

 Merkitsee näytettävän kohtauksen alun.

C Etsi näytettävän kohtauksen loppu 

kaukosäätimen painikkeella .

D Valitse { Lopeta } kaukosäätimen Vihreällä 

painikkeella.

 Muussa tapauksessa peruuta toiminto 

valitsemalla { Peru } kaukosäätimen Sinisellä 
painikkeella. 

Hyödyllisiä vinkkejä:
– Kaikki piilotetut osat toistetaan 
videoeditointitilassa.
– Piilotettavan tai näytettävän kohtauksen voi 
valita vain nimikkeen sisällä.

Piilotetut 

kohtaukset

Kaikkien osamerkkien poistaminen

Tallennin lisää tallennuksen aikana osamerkit 

automaattisesti tietyin aikavälein, jos kyseinen 

toiminto on käytössä. Voit poistaa kaikki 

osamerkit, kun tallennus on päättynyt.

A Paina kiintolevyllä olevan tallenteen toiston 

aikana kaukosäätimen EDIT-painiketta.

NO CHAPTER HIDECHAPTER DIVIDE

Nimike 1 Toista

00:11:25

Ei Lukuja Osa Jaa Piilota

B Valitse { Ei Lukuja } kaukosäätimen 

Punaisella painikkeella.

 Poistaa kaikki nykyisen nimikkeen 

osamerkit.
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Tallenteiden muokkaaminen – tallentava DVD-levy

Tietoja tallentavien DVD-levyjen 
muokkaamisesta

Tässä tallentimessa on useita 

levynmuokkaustoimintoja. Voit muuttaa 

tallennetun DVD-levyn sisältöä ja asetuksia 

muokkausvalikossa. Viimeisteltyä DVD±R-levyä 

ei voi muokata. Muokattu sisältö ei ehkä ole 

käytettävissä, kun levyä toistetaan jossakin 

toisessa DVD-soittimessa.

PAUSE LIVE TV

Muokkausvalikossa näkyvät toiminnot 

määräytyvät tilanteen ja levytyypin mukaan:

– levyn nimen vaihto

– DVD:n määrittäminen yhteensopivaksi 

(vain DVD±RW)

– levyn viimeisteleminen (vain DVD±R)

– nimikkeen nimen vaihto

– kaikkien nimikkeiden poistaminen

– videoeditointi.

Tyhjennä   

Muokkaa Levyn nimi

Photo Rolls

Yhteensopiva

Viimeistele

The WallLevyn nimi

Poista kaikk

Nimike

Editointi

Hakukuvanäyttö   

Hakukuvanäytössä näkyvät tallentavalla DVD-

levyllä olevat tallenteet. Näyttö tulee television 

kuvaruutuun, kun asetat tallentimeen 

tallentavan DVD-levyn tai pysäytät toiston.

00:05:12

HQ

15.07.06

02:00:24

SP

28.07.06

00:35:12

SP

Nimike

Nimike 1

Nimike 2

Nimike 3

Nimike 4

Nimike 5

Tyhjä nimike

Hakukuvanäytössä näkyvät tallenteen tiedot:

A Nimikkeen hakukuva.

B Nimikkeen tiedot (tallennuksen kesto, 

tallennustila ja -aika).

C Tyhjä tallennustila

Hyödyllinen vinkki:
– Jos levyä ei ole tallennettu tällä tallentimella, 
hakukuvanäyttö voi poiketa tässä esitetystä. 
Levyvalikko on mukautettava tämän DVD-
tallentimen mukaiseen muotoon ennen 
muokkausta. Lisätietoja on aloittamisesta ja 
tallentavan DVD:n levymuotojen muuttamisesta 
kertovissa kohdissa.
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Tallenteiden muokkaaminen – tallentava DVD-levy

Levyn tai nimikkeen nimen 
muuttaminen

Tallennin luo levyn ja nimikkeen alkuperäisen 

nimen automaattisesti. Voit muuttaa levyn tai 

nimikkeen nimeä noudattamalla seuraavia 

ohjeita.

A Aseta tallentimeen DVD-levy, jolle on 

tallennettu sisältöä.

  Kuvahakemistonäyttö tulee näkyviin. 

B Paina kaukosäätimen EDIT-painiketta.

 Levyn muokkausvalikko tulee näkyviin.

C Valitse valikossa { Levyn nimi } tai { Nimike } 

ja paina -painiketta.

D Muuta merkkiä tai lukua -painikkeilla tai 

kirjoita merkki aakkosnumeerisilla 
painikkeilla 0-9.

 Siirry edelliseen tai seuraavaan kenttään 

vasemmalla tai oikealla kohdistinpainikkeella.

 Voit valita käyttöön isot tai pienet kirjaimet 

painamalla kaukosäätimen SELECT-painiketta.

E Vahvista muutokset OK-painikkeella.

Muokatun DVD±RW-levyn 
määrittäminen yhteensopivaksi

Muilla DVD-soittimilla toistettaessa muokattu 

DVD+RW-levy saattaa edelleen näyttää 

alkuperäiset nimikkeet tai piilotetut 

kohtaukset. Tämän toiminnon avulla voit 

määrittää muokatun DVD±RW-levyn 

yhteensopivaksi muissa soittimissa.

A Aseta tallentimeen DVD±RW-levy, jolle on 

tallennettu sisältöä.

  Kuvahakemistonäyttö tulee näkyviin. 

B Paina kaukosäätimen EDIT-painiketta.

 Levyn muokkausvalikko tulee näkyviin.

C Siirry kohtaan { Yhteensopiva } ja paina OK-

painiketta.

 Jos vaihtoehto ei ole valittavissa, kyseinen 

levy on jo yhteensopiva.

D Jatka painamalla OK-painiketta.

Kaikkien tallenteiden tai 
nimikkeiden poistaminen

Voit poistaa kaikki tallenteet nykyiseltä 

tallentavalta DVD-levyltä. 

A Aseta tallentimeen DVD-levy, jolle on 

tallennettu sisältöä.

  Kuvahakemistonäyttö tulee näkyviin. 

B Paina kaukosäätimen EDIT-painiketta.

 Levyn muokkausvalikko tulee näkyviin.

C Siirry kohtaan { Poista kaikki } ja paina OK-

painiketta.

 Varoitusviesti tulee näkyviin.

D Jatka valitsemalla valikosta { Tyhjennä } ja 

painamalla kaukosäätimen OK-painiketta.

 Valitse muussa tapauksessa valikosta { Peru } 

ja keskeytä toimenpide OK-painikkeella.
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Tallenteiden muokkaaminen – tallentava DVD-levy

DVD±R-levyn viimeisteleminen 
toistoa varten

DVD±R-levy on viimeisteltävä, ennen kuin sitä 

voi toistaa muissa DVD-soittimissa. Muussa 

tapauksessa DVD±R-levyn voi toistaa vain 

tässä tallentimessa.

Huomautus:
Kun DVD±R-levy on viimeistelty, sille ei voi 

enää tallentaa eikä sitä voi muokata. Varmista, 

että kaikki tallennukset ja muokkaukset ovat 

valmiit, ennen kuin viimeistelet levyn.

A Aseta tallentimeen DVD±R-levy, jolle on 

tallennettu sisältöä.

 Kuvahakemistonäyttö tulee näkyviin. 

 Paina muussa tapauksessa DISC-painiketta.

B Paina toiston aikana kaukosäätimen EDIT-

painiketta.

 Muokkausvalikko tulee näkyviin.

C Siirry kohtaan { Viimeistele } ja paina OK-

painiketta.

 Varoitusviesti tulee näkyviin.

D Jatka valitsemalla valikosta { Viimeistele } ja 

painamalla kaukosäätimen OK-painiketta.

 Viimeistely voi kestää yli 30 minuuttia 

tallennuksen pituuden mukaan.

 Älä avaa levykelkkaa tai katkaise virtaa 

laitteesta, koska levy saattaa vioittua.

 Valitse muussa tapauksessa valikosta { Peru } 

ja keskeytä toimenpide OK-painikkeella.

Tallennuksen tai nimikkeen 
poistaminen

Voit poistaa levyltä haluamasi nimikkeen. 

DVD±R-levyltä poistettujen tallenteiden tilalle 

ei voi kuitenkaan enää tallentaa.

A Aseta tallentimeen DVD-levy, jolle on 

tallennettu sisältöä.

 Kuvahakemistonäyttö tulee näkyviin. 

 Paina muussa tapauksessa DISC-painiketta.

B Siirry haluamasi nimikkeen kohdalle 

kohdistinpainikkeilla.

SuojaaPoista Lapsilukko

00:05:12

HQ

15.07.06

02:00:24

SP

28.07.06

00:35:12

SP

Nimike

Nimike 1

Nimike 2

Nimike 3

Nimike 4

Nimike 5

Tyhjä nimike

C Valitse { Poista } painamalla kaukosäätimen 

Punaista painiketta.

 Varoitusviesti tulee näkyviin.

D Jatka valitsemalla valikosta { Poista } ja 

painamalla kaukosäätimen OK-painiketta.

 Jos kyseessä on DVD±RW-levy, 

hakukuvanäytössä näkyy poistetun nimikkeen 

tilalla teksti Tyhjä nimike. Tyhjää tilaa voi 

käyttää uusia tallennuksia varten.

 Jos kyseessä on DVD±R-levy, 

hakukuvanäytössä näkyy poistetun nimikkeen 

tilalla teksti Poistettu nimike. Poistettu nimike 

ohitetaan toiston aikana.

 Valitse muussa tapauksessa valikosta { Peru } 

ja keskeytä toimenpide OK-painikkeella.
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poistaminen

Voit estää tallennetun levyn katsomisen 

lukitsemalla sen.

Ennen aloittamista
Ota käyttöön lapsilukkotoiminto. Lisätietoja on 

kohdassa Järjestelmävalikon asetukset - 

Toistoasetukset - Käyttö - Lapsilukko.

A Aseta tallentimeen DVD-levy, jolle on 

tallennettu sisältöä.

 Kuvahakemistonäyttö tulee näkyviin. 

 Paina muussa tapauksessa DISC-painiketta.

B Valitse { Lapsilukko } kaukosäätimen 

Keltaisella painikkeella.

Huomautus:
Lukitun levyn toistamiseen tai lukituksen 

poistamiseen tarvitaan nelinumeroinen tunnus.

Tallennettujen nimikkeiden 
suojaaminen (DVD±RW)

Voit estää tallenteen tahattoman poiston tai 

muokkauksen suojaamalla DVD+RW-levyn 

nimikkeen.

A Aseta tallentimeen DVD±RW-levy, jolle on 

tallennettu sisältöä.

 Kuvahakemistonäyttö tulee näkyviin. 

 Paina muussa tapauksessa DISC-painiketta.

B Siirry haluamasi nimikkeen kohdalle 

kohdistinpainikkeilla.

C Valitse kaukosäätimen Sinisellä painikkeella 

{ Suojaa }.

Huomautus:
Kun nimike on suojattu, sinisen painikkeen 

toimintona on { Suoj Pois }. Valitsemalla sen 

voit poistaa suojausasetuksen.

  Suojaa Suoj Pois

Tallenteiden muokkaaminen – tallentava DVD-levy
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Tallenteiden muokkaaminen – tallentava DVD-levy

Videon muokkaaminen

Tällä tallentimella voi muokata videosisältöä 

tallentamisen jälkeen. Voit lisätä osamerkkejä ja 

poistaa niitä tai piilottaa tarpeettomia 

kohtauksia.

Nimike

Osa Osa Osa Osa

Osamerkkejä

Kun toistat tallennetta videonmuokkaustilassa, 

koko tallenne, myös piilotetut kohtaukset, 

toistetaan.

A Aseta tallentimeen DVD-levy, jolle on 

tallennettu sisältöä.

 Kuvahakemistonäyttö tulee näkyviin. 

 Paina muussa tapauksessa DISC-painiketta.

B Siirry haluamasi nimikkeen kohdalle 

kohdistinpainikkeilla ja aloita toisto painamalla 

u -painiketta.

C Voit hakea muokattavan kohtauksen 

painikkeilla  /  ja pysäyttää toiston 

painamalla u -painiketta.

D Paina toiston aikana kaukosäätimen EDIT-

painiketta.

 Videon muokkausvalikko tulee näkyviin.

Ei Lukuja PiilotaOsa Nimike

Nimike Toista

00:11:25

E Voit valita valikon alareunassa näkyvät toiminnot 

painamalla kaukosäätimen vastaavia värillisiä 

painikkeita.

PAUSE LIVE TV

{ Ei Lukuja }

Punainen painike – poistaa kaikki valitun 

nimikkeen osamerkit.

{ Osa }
Vihreä painike – siirtyy osan 

muokkausvalikkoon.

Ei Lukuja   Osa Nimike Piilota

Yhdistä   Takaisin Jaettu Piilota

{ Yhdistä }

Yhdistää nykyisen osan sitä edeltävään 

osaan.

Huomautus: jos yhdistettävät osat ovat 

piilotettuja, myös yhdistetty osa piilotetaan.

{ Takaisin }

Palaa edelliseen näkymään.

{ Jaettu }

Lisää uuden osamerkin nykyiseen 

toistokohtaan. Tällä toiminnolla voit siirtyä 

helposti tiettyyn kohtaan tallenteessa tai 

määrittää piilotettavan osan.

{ Piilota } / { Näytä }
Näyttää tai piilottaa nykyisen osan. Toiston 

aikana piilotettu osa ohitetaan.
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Tallenteiden muokkaaminen – tallentava DVD-levy
{ Nimike }

Keltainen painike – siirtyy osan 

muokkausvalikkoon

  Osa Nimike Piilota

Jaa   Takaisin Hakukuva

Ei Lukuja

{ Jaa } – vain DVD±RW

Luo uusi nimike nykyisestä toistokohdasta. 

Olemassa oleva nimike jaetaan kahdeksi 

nimikkeeksi.

Varoitus! Jaettua nimikettä ei voi palauttaa 

entiselleen.

{ Takaisin }

Palaa edelliseen näkymään.

{ Hakukuva }

Käytä nykyistä kohtausta hakukuvana.

Huomautus: yleensä nimikkeen 

hakukuvana näytetään tallenteen 

ensimmäinen kuva.

{ Piilota } / { Näytä } 

Sininen painike – piilottaa tai näyttää nykyisen 

osan.

Hyödyllisiä vinkkejä:
– Kaikki piilotetut osat toistetaan 
videoeditointitilassa.
– Piilotettavan tai näytettävän kohtauksen voi valita 
vain nimikkeen sisällä.
– Nimikkeeseen ja kiintolevylle tallennettavien 
osamerkkien määrä on rajallinen.
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C Selaa valikkovaihtoehtoja kohdistinpainikkeilla, 

joilla voit siirtää valintaa ylös- ja alaspäin sekä 

vasemmalle ja oikealle.

 Seuraavilla sivuilla on ohjeita ja asetusten 

selitykset.

 Jos valikkoasetus näkyy harmaana, asetus ei 

ole käytettävissä tai sitä ei voi muuttaa 

nykyisessä tilassa.

D Vahvista valinta tai uusi asetus OK-painikkeella.

 Palaa edelliseen valikkoon painikkeella BACK .

E Poistu painikkeella OPTIONS.

Huomautus:
Lisätietoja { Tallennus }-asetuksista on 
kohdassa Ennen tallentamista - 
Oletustallennusasetukset.

Järjestelmävalikon asetukset

Järjestelmävalikossa liikkuminen

Järjestelmävalikossa on useita tallentimen 

asetuksia. 

Ennen aloittamista
Merkitse Time Shift -puskurista sisältö, jonka 

haluat tallentaa kiintolevylle. Muutoin kaikki 

sisältö poistetaan, kun siirryt valintoihin 

{ Virit } tai { Asennus }.

PAUSE LIVE TV

A Paina kaukosäätimen OPTIONS-painiketta.

 Järjestelmän työkaluvalikko tulee näkyviin.

Työk.

Asetuks.

Äänen kieli

Pal. TSB

Aikahaku

B Siirry kohtaan { Asetukset } ja valitse OK.

 Järjestelmäasetusvalikko tulee näkyviin.

Tallennus

Toisto

Audio

Analoginen viritin

Digitaalinen viritin

Kieli

Videolähtö

Asennus
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Järjestelmävalikon asetukset (jatkuu)

Kieliasetukset (alleviivatut asetukset ovat tehtaan oletusasetuksia)

Valitse haluamasi äänen kieli DTT-vastaanottoa, monikielisiä DVD-

levyjä, moniäänikanavaisia VCD-levyjä tai 5.1-monikanavaisena 

tallennettuja DVD±R/±RW-levyjä varten.

Valitse DVD-levyn toiston ja DDT-vastaanoton haluttu tekstityskieli.

Huomautus:  
–   Jos valittu äänen tai tekstityksen kieliasetus ei ole käytettävissä 

levyllä, käyttöön otetaan levyn oletusasetus.

–   Joissakin DVD-levyissä tekstityksen tai äänen kielen voi vaihtaa vain 

DVD-levyvalikossa.

DTT-vastaanotossa voi olla useita tekstitystyyppejä. Valitse haluamasi 

tekstitystyyppi.

{ Ei }  – Näyttöön ei tule tekstitystä.

{ Norm }  – Näytössä näkyy normaali tekstitys. 

{ Huonokuuloinen }  –  Näytössä näkyy erityistekstitys. Tekstissä 

kuvataan esimerkiksi ääntä tai toimintaa.

Valitsee tallennuskielen TV-ohjelmille (vain analogiset TV-kanavat), 

joissa ääntä lähetetään vähintään kahdella kielellä. Ohjelma voidaan 

esimerkiksi lähettää suomeksi ja ruotsiksi siten, että ruotsi tarjotaan 

lisäkieliasetuksena.

{ Kieli I } – Alkuperäinen lähetyskieli.

{ Kieli II } – Lähetyksen lisäkieli.

Valitse laitteen näytössä käytettävä valikoiden kieli. Tämä asetus 

määritetään ensiasennuksen yhteydessä.

Äänen kieli

Tekstityskieli

Tekstityst. 

Kaksikielinen

Valikkokieli
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Järjestelmävalikon asetukset (jatkuu)

Toistoasetukset (alleviivatut asetukset ovat tehtaan oletusasetuksia)

Kun tämä asetus on valittu, näyttö kysyy nelinumeroisen tunnusta.

Huomautus: 
–  Syötä haluamasi nelinumeroinen tunnus ensimmäisellä kerralla 

kaukosäätimen aakkosnumeerisilla painikkeilla 0–9. 

–  Jos unohdat nelinumeroisen tunnuksen, näppäile luku 1504. Syötä 

sitten haluamasi nelinumeroinen luku ja vahvista tunnus syöttämällä sama 

luku uudelleen.

Tällä toiminnolla voit estää lapsia katselemasta sopimattomia levyjä tai 

kiintolevylle tallennettua sopimatonta sisältöä  

{ On } – Ottaa käyttöön lapsilukkotoiminnon. 

  Lukittujen levyjen tai kiintolevylle 

tallennettujen nimikkeiden toistaminen 

edellyttää kuusinumeroisen salasanan 

antamista.

{ Ei } – Kaikkia levyjä voi toistaa.

Huomautus: 
–  Tämä tallentava DVD-soitin muistaa 50 levyn asetukset.

–  Kun tämä toiminto on käytössä, toiminto näkyy { Lapsilukko } -

kuvakkeena värillisten vaihtoehtojen alareunassa valitessasi nimikkeitä 

sisältövalikosta. Voit ottaa lapsilukon käyttöön tai poistaa sen käytöstä 

kaukosäätimen Keltaisella painikkeella. 

Määritä uusi tunnus. Vaihda tunnus noudattamalla näytön ohjeita. 

Huomautus: voit peruuttaa muutoksen kaukosäätimen BACK-

painikkeella.

Määrittää ruudulla näytettävien tietojen tason.

{ Täynnä } – Käytön aikana näytetään kaikki tiedot.

{ Supistettu } – Ohjetekstiä ja väripainikkeiden riviä ei näytetä 

näytössä.

Määrittää etunäytön kirkkauden.

{ Voimakas } – Normaali kirkkaus.

{ Himmennetty } – Himmeä näyttö.

{ Ei } – Poistaa näytön käytöstä.

Anna haluamasi PIN-koodi.

Koodia tarvitaan lukittuja toimintoja käytettäessä.

Käyttöoikeudet

Käyttöoikeus

  Lapsilukko:  

  Muuta tunnus:

Näyttö

  Ruutunäyttö:

  Etunäytön kirkk.:
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Järjestelmävalikon asetukset (jatkuu)

Toiston ohjaustoimintoa voi käyttää vain VCD- tai SVCD-levyissä. PBC-

toistonohjaustoiminnon avulla voit toistaa video-CD-levyjä (2.0) 

vuorovaikutteisesti, kun seuraat näytön valikkoa. 

{ Ei }  – VCD- tai SVCD-levy ohittaa hakemistovalikon 

ja toistaa suoraan alusta.

{ On }  – Hakemistovalikko (jos käytettävissä) tulee 

näkyviin televisioruudulle, kun asetat VCD- tai 

SVCD-levyn laitteeseen.

Huomautus: toiminto ei näy, jos kelkassa ei ole VCD- tai SVCD-levyä.

Määritä toistoväli (minuutit : sekunnit) ja vahvista valinta OK-

painikkeella. Enimmäisasetus on 59 minuuttia ja 59 sekuntia.

Voit siirtyä toistossa taaksepäin TV-ohjelmatilassa kaukosäätimen -

painikkeella.   

Määritä ohitusväli (minuutit : sekunnit) ja vahvista valinta OK-

painikkeella. Enimmäisasetus on 59 minuuttia ja 59 sekuntia.

Voit siirtyä toistossa eteenpäin TV-ohjelmatilassa kaukosäätimen -

painikkeella.   

PBC

Toistoväli

Ohitusväli 
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Voit muuttaa kuvasuhteen television kuvasuhteen mukaiseksi. 

{ 4:3 Letterbox } – Tämä asetus ottaa käyttöön 

laajakuvan, jolloin kuvan ylä- 

ja alaosissa on mustat 

reunat.

{ 4:3 Panscan } –  Tämä asetus ottaa 

käyttöön 

normaalikorkuisen kuvan, 

jonka reunoja on 

typistetty.

{ 16:9 laajakulma } – Tämä asetus ottaa 

käyttöön aidon laajakuvan 

(kuvasuhde 16:9).  

Valitse videolähtö, joka sopii laitteen ja television liittämisessä käytetyille 

liitännöille.

{ SCART (RGB) } – SCART-liitäntään.

{ Komp.Video (YUV) } – Komponenttivideoliitäntään. 

Ota Progressive Scan -toiminto 

käyttöön valitsemalla { Videomuoto }.

{ HDMI-lähtö }  –  HDMI-liitäntään.

Huomautus: videon ulostuloasetusta ei tarvita S-Video tai 

komposiittivideoliitäntöjä (CVBS) käytettäessä. 

Tämä toiminto on käytettävissä vain komponenttivideoliitännässä.   Voit 

valita joko progressiivisen ja lomitetun videomuodon. Tarkista, kumpaa 

muotoa televisiossasi käytetään. 

{ Progressive } – Ottaa käyttöön Progressive Scan -tilan. 

Valitse tämä asetus, jos televisio tukee 

Progressive Scan -toimintoa. 

{ Lomitettu } – Tarkoitettu televisioon, joka ei tue 

Progressive Scan -videota.

Huomautus: Jos valitset televisioon sopimattoman asetuksen, 

kuvaruutuun ei tule ehkä lainkaan kuvaa. Voit joko odottaa 15 sekuntia 

automaattista palautustoimintoa tai poistaa Progressive Scan -toiminnon 

käytöstä seuraavasti:

1) Irrota laitteen ~MAINS-liitännästä lähtevä virtajohto pistorasiasta.

2)  Pidä tallentimen .-painiketta alhaalla ja kytke ~MAINS-liitännästä 

lähtevä virtajohto takaisin pistorasiaan.

Järjestelmävalikon asetukset (jatkuu)

Videolähtöasetukset (alleviivatut asetukset ovat tehtaan oletusasetuksia)

TV-muoto

Akt. videolähtö 

Videomuoto
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Toiminto on käytettävissä vain HDMI-liitännässä.

{ Automaattinen }  –  Paras tuettu videotarkkuus valitaan 

automaattisesti.

{ Alkup. }  –  Noudatetaan alkuperäistä videotarkkuutta.

{ Manuaalinen }  –  Ottaa käyttöön sopivan videotarkkuuden 

laitteeseen liitetyn television tai laitteen 

mukaan ja parantaa HDMI-videolähtöä 

(480i/576i, 480p/576p, 720p 50/60 Hz, 1080i 

50/60 Hz, 1080p 50/60 Hz). ‘i’ tarkoittaa 

lomitusta ja ‘p’ tarkoittaa progressiivista.

NTSC-levyn väriasetusten muuttaminen

{ Tavallinen } – Normaali värikontrasti.

{ Parannettu } – NTSC-yhteensopivan DVD-levyn 

värikontrastia tehostetaan ja kuvaa 

kirkastetaan.

Tämä ominaisuus on käytettävissä vain Progressive scan -tilassa. Voit 

säätää TV-kuvan paikkaa pystysuuntaisesti painikkeilla . Vahvista 

asetus OK-painikkeella.

Järjestelmävalikon asetukset (jatkuu)

Videolähtöasetukset (alleviivatut asetukset ovat tehtaan oletusasetuksia)

HDMI

Mustantaso

Pystysuunta 
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Järjestelmävalikon asetukset (jatkuu)

Äänen asetukset (alleviivatut asetukset ovat tehtaan oletusasetuksia)

Tämä asetus on pakollinen vain, jos olet liittänyt jonkin toisen AV-laitteen 

tämän tallentimen COAXIAL/OPTICAL OUT -liitäntöihin.

{ Kaikki } – Liitetty laite tukee monikanavaisia äänimuotoja. 

Digitaalinen äänimuoto on sama kuin levyllä.

{ Vain PCM } – Liitetty laite ei tue monikanavaisia muotoja. 

Tallennin muuntaa monikanavaisen muodon 

PCM-muotoon (Pulse Code Modulation).

Tämä asetus on pakollinen vain, jos olet liittänyt television tai muun 

näyttölaitteen tallentimen HDMI OUT -liitäntään. 

{ Automaattinen } – HDMI-liitännän parhaan äänilähdön 

automaattinen valinta.

{ Pois käytöstä } – Poistaa HDMI-äänilähdön käytöstä. Tässä 

tapauksessa tallentimen ja television välillä on 

oltava vaihtoehtoinen ääniliitäntä.

Digitaalinen audiotuloasetus. 

{ Ei } – Poistaa digitaalisen audiolähdön. Ulkoisesta 

lähteestä ei voi tallentaa 5.1-kanavaista ääntä.

{ On } – Ottaa käyttöön digitaalisen audiotulon 

laitteesta, joka on kytketty tallentimen EXT 2-

TO VCR/SAT- tai DIGITAL/OPTICAL-

tuloliitäntään.

Audiolähtö

HDMI-ääni 

Digit. tulo 
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Järjestelmävalikon asetukset (jatkuu)

Äänen asetukset (alleviivatut asetukset ovat tehtaan oletusasetuksia)

Tämä asetus on pakollinen vain, jos olet liittänyt jonkin toisen AV-laitteen 

tämän tallentimen AUDIO OUT L/R -liitäntöihin.

{ Stereo } – Audiolähtö vasemman ja oikean äänikanavan 

kautta. Käytä tätä asetusta, jos tallennin on 

liitetty televisioon tai stereolaitteistoon.

{ Surround }  – Liitetty AV-laite on Dolby Surround -

yhteensopiva. Dolby Digital- ja MPEG-2-

monikanavasignaalit yhdistetään Dolby 

Surround -yhteensopivaksi kaksikanavaiseksi 

lähtösignaaliksi.

Tässä tilassa äänentoisto optimoidaan hiljaiselle äänenvoimakkuudelle. 

Kovia ääniä hiljennetään ja hiljaisia ääniä voimistetaan kuuluvalle tasolle. 

Toiminto on käytettävissä vain DVD-levyjen toistossa. 

{ On } – Ottaa yökuuntelutilan käyttöön.

{ Ei } – Poistaa yökuuntelutilan käytöstä. Valitse tämä, 

jos haluat nauttia Surround-äänestä käyttämällä 

sen koko dynamiikka-aluetta.

Audiotila

Yökuuntelu
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Järjestelmävalikon asetukset (jatkuu)

Analogisen virittimen asetukset

Käynnistä TV-kanavien automaattihaku kaukosäätimen OK-painikkeella. 

Haku korvaa kaikki aiemmin tallennetut analogiset TV-kanavat. Haku 

saattaa kestää useita minuutteja.

Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos tämä tallennin on liitetty 

televisioon EXT1 TO TV -SCART-liitännällä. Toiminnon avulla voit 

kopioida esiasetetun kanavien järjestyksen televisiosta tallentimeen (vain 

analogiset kanavat). 

1) Aloita painamalla kaukosäätimen OK-painiketta.

2) Vahvista television kuvaruudussa näkyvä viesti painamalla OK-

painiketta, TV 01 näkyy näyttöpaneelissa. Valitse television 

kaukosäätimellä televisiosta kanava numero {1} ja paina sitten 

tallentimen kaukosäätimen OK-painiketta.

 –  Jos tallennin havaitsee TV-kanavan, joka on tallennettu myös TV-

vastaanottimeen, tallennin tallentaa kanavan kanavaksi P01. 

Näyttöpaneeliin tulee teksti TV 02.

 –  Jos TV-vastaanottimesta ei tule videosignaalia, teksti NO-TV tulee 

näkyviin.

 –  Jos teet virheen, voit palata TV 01 -asetukseen painamalla BACK-

painiketta.

3) Valitse television kaukosäätimellä televisiosta kanava numero {2} 

ja paina sitten tallentimen kaukosäätimen OK-painiketta. Toista yllä 

mainitut vaiheet, kunnes olet määrittänyt kaikki TV-kanavat.

4) Poistu valikosta painamalla OPTIONS-painiketta.

Huomautus:  Follow TV -toiminto ei ehkä toimi oikein kaikissa 

televisioissa. Jos mitkään kanavat eivät täsmää, jatka asennusta 

manuaalisesti.

Käytä tätä asennusta vain, jos automaattinen haku on havainnut 

virheellisiä viritinsignaaleja.

{ Syöttötila } – Valitse manuaalinen haku sen perusteella, 

onko kyseessä kanavapaikkaan vai taajuuteen 

perustuva haku. { KAN (kanava), Erik.-KAN 

(määritetyt hyperalueen kanavat), MHz 

(taajuus) }, paina sitten OK-painiketta.

{ Syöttö } – Syötä taajuusalue tai kanavanumero 

alfanumeerisilla painikkeilla 0-9 ja paina 

sitten OK-painiketta ja valitse { Tallenna } 
Vihreällä painikkeella.

  TAI

 – Valitse { Haku } kaukosäätimen Sinisellä 

painikkeella, kun olet löytänyt oikean 

taajuuden tai kanavan ja valitse sitten 

Vihreällä painikkeella { Tallenna }.

Autom.haku 

Follow TV 

Man. asennus 
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Järjestelmävalikon asetukset (jatkuu)

Analogisen virittimen asetukset

jatkuu...

{ Pikavalinta } – Syötä aakkosnumeerisilla painikkeilla 
0-9 tallennettavan kanavan muistipaikan 

numero (esimerkiksi 01) ja paina OK-

painiketta. Valitse sitten Vihreällä painikkeella 

{ Tallenna }.

{ Pikaval nimi } – Syötä aakkosnumeerisilla painikkeilla 
0-9 tallennettavan kanavan nimi ja paina OK-

painiketta. Valitse sitten Vihreällä painikkeella 

{ Tallenna }. Kanavan nimessä voi olla 

enintään 4 merkkiä.

{ Dekooderi } – Valitse { On }, jos nykyinen TV-kanava 

lähettää koodattua TV-signaalia, jota voi katsoa 

kunnolla vain EXT2-TO VCR/SAT -liitäntään 

kytketyllä dekooderilla.

{ TV-järj } – Määritä asetukset siten, että saat 

mahdollisimman häiriöttömän kuvan ja äänen. 

Lisätietoja on kohdan TV-järjestelmäopas 

viimeisellä sivulla.

{ NICAM } – NICAM on digitaalinen äänenvälitysjärjestelmä. 

Sillä voidaan välittää joko yksi stereokanava tai 

kaksi erillistä monokanavaa. Valitse { On }, jos 

haluat parantaa äänenlaatua, tai { Ei }, jos 

vastaanotto on huono.

{ Hienosäätö } – Säädä TV-kanavan taajuutta painikkeilla , 

jos vastaanotto on huono. Vahvista OK-

painikkeella.

Man. asennus
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Analogisen virittimen asetukset

Järjestelmävalikon asetukset (jatkuu)

Voit muuttaa tallennettujen kanavien järjestystä mielesi mukaan.

01  BBC
02  RTL4
03  ARD
04  ORF2
05
06  TELET
07

  

01  BBC
 

01  RTL4
02  ARD
03  ORF2
04  BBC
05
06  TELET
07

01  BBC
02  RTL4
03  ARD
04  ORF2
05
06  TELET
07

1) Valitse kanava, jolle haluat siirtyä, ja paina -painiketta.

2) Siirrä valikkorivi sen pikavalintanumeron kohdalle, johon haluat 

sijoittaa kanavan. Vahvista painikkeilla  tai OK.

Määritä suosikkikanavat, jotka voit valita kaukosäätimen ohjelman ylä- ja 

alanuolipainikkeilla (P +-).

1  BBC
2  RTL4
3  ARD
4  ORF2
5
6  TELET
7

X    –  Merkitse suosikkikanavat kaukosäätimen OK-painikkeella. Voit 

myös poistaa suosikkimerkinnät samalla painikkeella.

Huomautus: merkitsemättömät kanavat    saa käyttöön vain 

painamalla kaukosäätimessä kanavaa vastaavaa numeropainiketta. 

Lajittelu  

Suosikit
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Suorita uusi täydellinen digitaalisen televisio- tai radiokanavan asennus 

painamalla kauko-ohjaimen OK-painiketta. Tämä saattaa kestää useita 

minuutteja. Kun asennus on valmis, poistu näytöstä painamalla kauko-

ohjaimen BACK-painiketta.

Päivitä uusi digitaalinen televisio- tai radiokanava painamalla OK-

painiketta.

Vain uudet kanavat lisätään esiasennettujen kanavien luettelon loppuun, 

ensimmäisestä esiasennettujen kanavien vapaasta paikasta eteenpäin. 

Kun asennus on valmis, poistu näytöstä painamalla kauko-ohjaimen 

BACK-painiketta.

Huomautus: Uusilla kanavilla tarkoitetaan kanavia, joita ei tällä hetkellä 

ole asennettuina.

Näytä signaalin voimakkuus ja digitaalisen virittimen laatutiedot 

painamalla OK-painiketta. Se löytää digitaalisen maanpäällisen antennin 

parhaan asennon. 

Vaihda taajuutta -painikkeilla ja tarkista signaalin vahvuus ja laatu 

painamalla OK-painiketta. 

Voit muuttaa tallennettujen kanavien järjestystä mielesi mukaan.

{ Digi-TV } – Määrittää esiasennettujen digitaalisten TV-

kanavien järjestyksen.

{ Digital Radio } – Määrittää esiasennettujen digitaalisten 

radiokanavien järjestyksen.

1) Valitse kanava, jolle haluat siirtyä, ja paina -painiketta.

2) Siirrä valikkorivi sen pikavalintanumeron kohdalle, johon haluat 

sijoittaa kanavan. Vahvista painikkeilla  tai OK.

Määritä suosikkikanavat, jotka voit valita kaukosäätimen ohjelman ylä- ja 

alanuolipainikkeilla (P +-).

{ Digi-TV } – Määrittää digitaalisten TV-kanavien 

suosikkiluettelon. 

{ Digi-radio } – Määrittää digitaalisten radiokanavien 

suosikkiluettelon.

X    –  Merkitse suosikkikanavat kaukosäätimen OK-painikkeella. Voit 

myös poistaa suosikkimerkinnät samalla painikkeella.

Huomautus: merkitsemättömät kanavat    saa käyttöön vain 

painamalla kaukosäätimessä kanavaa vastaavaa numeropainiketta. 

Täys 

Päivitä 

Tarkista sign.

Lajittelu
 

Suosikit

  

Digitaalisen virittimen asetukset

Järjestelmävalikon asetukset (jatkuu)

Tarkasta antennin kytkentä ja asento.

Sijoita antenni niin että signaali on paras mahdollinen.

Taajuus

Sign. voimakk.

Signaalin laatu

045.00

1  BBC
2  RTL4
3  ARD
4  ORF2
5
6  TELET
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Perusasetukset (alleviivatut asetukset ovat tehtaan oletusasetuksia)

Järjestelmävalikon asetukset (jatkuu)

Määritä tallentimen kello ennen ajastintallennustoimintojen käyttämistä.

Ajan ja päiväyksen voi määrittää automaattisesti tallennuslaitteeseen, jos 

tallennettu TV-kanava lähettää aikasignaalia.

{ Automaattinen } – Tallennin valitsee automaattisesti 

ensimmäisen saatavilla olevan kanavan, 

joka lähettää aika- ja päivämäärätietoja.

{ XXX } (pikavalinta) – Valitsee aika- ja päivämäärätiedon 

lähetyksessä käytettävä TV-kanava.

{ Ei } – Poistaa automaattisen kelloasetuksen 

käytöstä. Valitse tämä ennen kellonajan 

ja päivämäärän manuaalista 

määrittämistä.

Määritä aika manuaalisesti

{ 00 : 00 } – Määritä tunnit ja minuutit painikkeilla 

. Voit siirtyä kentässä painikkeilla 

 . Kun olet valmis, paina OK-

painiketta.

Määritä päivämäärä manuaalisesti.

{ 31/01/2007 } – Määritä päivä, kuukausi ja vuosi 

painikkeilla . Voit siirtyä kentässä 

painikkeilla  . Kun olet valmis, 

paina OK-painiketta.

Valitse asuinmaasi automaattista kanavien virittämistä varten.

Tämä on määritettävä vain siinä tapauksessa, että käytät samassa 

huoneessa useita Philipsin kaukosäätimiä.

{ DVD } – Tämän tallentimen ohjaus Philipsin 

DVD-soittimen kaukosäätimellä 

(lisävaruste).

{ Alkup. } – Estää tämän tallentimen ohjauksen 

toisella kaukosäätimellä.

Tämä on virtaa säästävä tila.

{ On } – Kun laite kytketään valmiustilaan, 

virrankulutus on alhaisempi kuin 

normaalissa virransäästötilassa.

{ Ei } – Ekotila poistetaan käytöstä.

Kello

  Kelloasetus:

  Aika:

  Päivä:

Maa 

Kauko-ohjain

Ekotila
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iPerusasetukset (alleviivatut asetukset ovat tehtaan oletusasetuksia)

Järjestelmävalikon asetukset (jatkuu)

TV-näyttö muuttuu mustaksi, jotta liian pitkäaikainen saman kuvan 

näyttö ei vahingoittaisi televisiota. 

{ Ei } – Poistaa toiminnon käytöstä.

{ 5, 10, 30 minuuttia }  –  Siirtää television näytönsäästötilaan, jos 

sitä ei ole käytetty tiettynä aikana 

(esimerkiksi tallennus on keskeytetty 

tai pysäytetty).

Saat Philipsiltä DivX® VOD (Video On Demand) -rekisteröintikoodin, 

jolla voit vuokrata tai ostaa videoita DivX® VOD -palvelusta osoitteessa 

www.divx.com/vod. DivX® VOD -palvelusta ladattuja videoita voi toistaa 

vain tällä laitteella. 

Tämä on vain tiedoksi tarkoitettu näyttö, joka sisältää tallentimeen 

asennetun ohjelmiston versiotiedot. Näitä tietoja saatetaan tarvita 

tulevien online-ohjelmistopäivitysten hankintaan. 

   

Näytönsäästäjä 

DivX(R) VOD

Versiotiedot
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Muut tiedot

Progressive Scan -toiminnon 
ottaminen käyttöön

(vain progressiivista kuvaa näyttävät televisiot)

Progressiivisessa (lomittelemattomassa) 

kuvassa näytetään sekunnissa kaksinkertainen 

määrä ruutuja verrattuna lomiteltuun kuvaan 

(tavallinen TV-järjestelmä). Progressiivisessa 

kuvassa on lähes kaksinkertainen määrä juovia, 

joten kuva on korkealaatuinen ja tarkka.

Ennen aloittamista
– Varmista, että olet liittänyt tämän 

tallentimen Progressive Scan -televisioon Y Pb 

Pr -liitäntöjen kautta

– Varmista, että olet suorittanut 

ensiasennuksen ja asetusten määrityksen.

A Kytke televisioon virta ja valitse siitä laitteen 

oikea katselukanava.

B Kytke laitteeseen virta ja paina kaukosäätimen 

OPTIONS-painiketta.

 Järjestelmän työkaluvalikko tulee näkyviin.

C Siirry kohtaan { Asetukset } ja paina OK-

painiketta.

 Järjestelmäasetusvalikko tulee näkyviin.

D Valitse { Videolähtö } ja paina OK-painiketta.

Tallennus

Toisto

Audio

Analoginen viritin

Digitaalinen viritin

TV-kuvasuhde

Akt. videolähtö

Videomuoto

Mustantaso

Pystysuunta

Kieli

Videolähtö

Asennus

HDMI

E Valitse { Akt. videolähtö } > { Komp.video 
(YUV) } ja vahvista valinta OK-painikkeella. 

F Valitse valikossa { Videomuoto } > 

{ Progressive } ja vahvista OK-painikkeella.

G Lue näyttöön tuleva viesti ja vahvista toiminto 

valitsemalla se valikosta  ja painamalla 

OK-painiketta.

 Asetukset on nyt määritetty, ja voit nauttia 

laadukkaasta kuvasta.

 Valitse muussa tapauksessa { Peru } ja palaa 

edelliseen valikkoon OK-painikkeella. 

H Poistu valikosta painamalla OPTIONS-

painiketta.

Jos kuva ei näy, toimi seuraavasti:

A Irrota laitteen ~MAINS-liitännästä lähtevä 

virtajohto pistorasiasta.

B Pidä .-painiketta alhaalla ja kytke ~MAINS-

liitännästä lähtevä virtajohto takaisin 

pistorasiaan.

Hyödyllisiä vinkkejä:
–  Jos televisioruutu on tyhjä tai vääristynyt, odota 
automaattista palautusta 15 sekuntia.
–  Kaikki progressiivista kuvaa näyttävät televisiot 
eivät ole täysin yhteensopivia tämän laitteen 
kanssa, mikä näkyy luonnottomana kuvana 
toistettaessa DVD VIDEO -levyä Progressive Scan -
tilassa. Poista tällöin Progressive Scan -toiminto 
pois käytöstä sekä tallentimessa että televisiossa.

Tekijänoikeuksia koskeva 
huomautus

Luvattomien kopioiden tekeminen 

kopiosuojatusta materiaalista, kuten 

tietokoneohjelmista, tiedostoista, lähetyksistä 

ja äänitallenteista, voi loukata tekijänoikeuksia 

ja täyttää rikoksen tunnusmerkit. Tätä laitetta 

ei saa käyttää edellä mainittuun tarkoitukseen.
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Muut tiedot (jatkuu)

5.1-monikanavatallennus

Digitaalisella 5.1-monikanavaisella tallennuksella 

voit tallentaa alkuperäistä ääntä digitaalisista 

monikanavaisista lähteistä, kuten kaapeli- tai 

satelliittivastaanottimesta, kun tallennat 

videota, jossa on elokuvalaatuinen ääni (Dolby 

Digital, DTS surround tai DTS EX). 

Huomautus:
– 5.1-monikanavainen tallennus on mahdollista 

vain HQ- ja SP-tallennustiloissa. 

– 5.1-monikanavainen tallennus on mahdollista 

vain DTT-lähetyksestä tai jos audiosignaali 

vastaanotetaan tallentimen digitaalisesta tai 

optisesta tuloliitännästä tai EXT-2-TO VCR/

SAT -liitännästä.

– 5.1-monikanavatallenteita ei voi toistaa 

muilla soittimilla.

5.1-monikanavatallennuksen 
valmistelu

A Kytke kaapeli- tai satelliittivastaanotin 

tallentimen EXT2-TO VCR/SAT- ja 

COAXIAL DIGITAL IN -liitäntään. 

B Kytke televisioon virta ja valitse siitä 

tallentimen oikea katselukanava.

C Paina OPTIONS-painiketta ja siirry kohtaan  

{ Asetuks. } ja paina OK-painiketta.

D Valitse valikosta { Ääni } ja paina OK-

painiketta.

Tallennus

Toisto

Audio

Analoginen viritin

Digitaalinen viritin

Audiolähtö

Digit. tulo

Audiotila

Yökuuntelu

Kieli

Videolähtö

Asennus

HDMI-ääni

E Valitse valikosta { Digit. tulo } > { On } ja 

vahvista valinta OK-painikkeella.

F Vahvista OK-painikkeella ja poistu valikosta 

painamalla OPTIONS-painiketta.

Tallennuksen aloittaminen

A Paina kaukosäätimen LIVE TV -painiketta.

B Jos haluat tallentaa satelliitti- tai 

kaapelivastaanottimesta, siirry analogiseen 

viritintilaan painamalla LIVE TV -painiketta 

toistuvasti ja valitse sitten { EXT 2 } painamalla 

toistuvasti P +/- -painiketta.

 Jos haluat tallentaa digitaalisesta 

maanpäällisestä virittimestä, siirry digitaaliseen 

viritintilaan painamalla toistuvasti LIVE TV -

painiketta.

 ‘D’ ja kanavan numero näkyvät TV-ruudun 

vasemmassa ylänurkassa.

C Aloita tallennus painamalla REC -painiketta.
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Muut tiedot (jatkuu)

Uusimman ohjelmiston 
asentaminen

Philips julkaisee säännöllisesti 

ohjelmistopäivityksiä, joiden avulla voimme 

parantaa käyttäjäkokemusta. Vain päivittäminen 

ohjelmiston uudempiin versioihin on 

mahdollista. 

A Laitteen versiotiedot saa näkyviin painamalla 

kaukosäätimen OPTIONS-painiketta.

 Järjestelmän työkaluvalikko tulee näkyviin.

Työk.

Asetuks.

Äänen kieli

Pal. TSB

Aikahaku

B Siirry kohtaan { Asetukset } ja valitse OK.

 Järjestelmäasetusvalikko tulee näkyviin.

Tallennus

Toisto

Audio

Analoginen viritin

Kello

Maa

Kauko-ohjain

Ekotila

DivX VOD

Versiotiedot

Kieli

Videolähtö

Asennus

Näytönsäästäjä

Digitaalinen viritin

C Siirry kohtaan { Asennus } ja paina OK-

painiketta.

 Time Shift -puskurin tyhjentämisen 

varoitusilmoitus tulee ruutuun.

D Jatka painamalla OK-painiketta.

E Siirry kohtaan { Versiotiedot } ja näytä 

versiotiedot. 

 Kirjoita muistiin nykyinen ohjelmistoversio.

Kello

Maa

Kauko-ohjain

Ekotila

DivX VOD

Asennus

(c) PHILIPS 2007 Versio 

Informaatio : Product 

Numero : 

Lisätietoja ohjelmistopäivityksistä 

ja tuotteista on sivustossa

www.philips.com/support.

Versiotiedot

Versiotiedot

Näytönsäästäjä

F Tarkista Philipsin Web-sivustosta osoitteessa 

www.philips.com/support, onko uusi 

ohjelmistopäivitys saatavilla, ja lataa ohjelmisto 

CD-R-levylle tai USB Flash -asemaan

G Aseta CD-R-levy tai USB-muistitikku 

tallentimeen ja vahvista päivitys.

 Ohjelmiston asennus käynnistyy 

automaattisesti.

Huomautus:
Älä poista CD-R-levyä tai irrota USB-laitetta 

tallentimen valmistellessa ohjelmiston 

päivitystä.

H  Kun ohjelmisto on päivitetty, voit käynnistää 

laitteen uudelleen. 
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Usein kysytyt kysymykset
Minkälaista levyä minun kannattaa käyttää 
tallentamiseen?

Voit tallentaa vain DVD±R-, DVD±RW- tai 

DVD+R DL -levyille. DVD±R ja DVD±RW ovat 

tällä hetkellä markkinoiden yhteensopivimmat 

tallentavat DVD-muodot. Ne toimivat täydellisesti 

useimmissa nykyisissä DVD-videoissa ja 

tietokoneiden DVD-ROM-asemissa.

Mikä on DVD±R- ja ±RW-levyjen 
kapasiteetti?

4,7 Gt, mikä vastaa kuutta tavallista CD-levyä. 

Yhdelle levylle voi tallentaa vain tunnin 

korkealaatuista tallennusta (DVD-standardi) ja 

noin kahdeksan tuntia heikkolaatuisinta tallennusta 

(VHS-standardi). Tallennustila osoittaa, miten 

monta tuntia yhdelle levylle voi tallentaa.

Miten DVD±R ja DVD±RW eroavat 
toisistaan?

DVD±R on tallentava ja DVD±RW tyhjennettävä 

ja uudelleenkirjoittava levy. Samalle DVD±R-levylle 

voi tallentaa useita istuntoja. Levyn täytyttyä sille ei 

kuitenkaan voi tallentaa uudelleen. Samalle 

DVD±RW-levylle voi tallentaa useita kertoja 

uudelleen.

Voinko kopioida VHS-nauhaa tai DVD-
levyjä ulkoisesta soittimesta?

Kyllä, mutta VHS-nauhat tai DVD-levyt eivät saa 

olla kopiosuojattuja.

Mikä on DV?

Myös i.LINKiksi kutsutun DV:n avulla DV-

videokameran voi kytkeä yhdellä DV-kaapelilla 

tämän tallentavan DVD-soittimen ääni-, video-, 

data- ja hallintasignaalituloon ja -lähtöön.

– Tämä tallentava laite on yhteensopiva 

ainoastaan DV-(DVC-SD)-videokameroiden 

kanssa. Sen sijaan digitaaliset satelliittivirittimet 

ja Digital VHS -videonauhurit eivät ole 

yhteensopivia tämän tallentimen kanssa.

– Laitteeseen voi liittää vain yhden DV-

videokameran kerrallaan.

– Laitetta ei voi hallita ulkoisista, DV IN -

liittimellä liitetyistä laitteista.

Mitä nimikkeillä ja osilla tarkoitetaan?

DVD-levyllä on nimikkeitä ja osia, jotka vastaavat 

kirjan otsikoita ja lukuja. Nimike on yleensä 

kokonainen elokuva, joka on jaettu osiin tai 

yksittäisiin kohtauksiin.

Nimike

Osa Osa Osa Osa

Osamerkkejä

Ohjelmat tallennetaan yhtenä nimikkeenä. 

Tallennusasetusten mukaan ne voivat koostua 

yhdestä osasta tai useista yhteen nimikkeeseen 

sisältyvistä osista.

Miten nimikkeiden ja osien asetukset 
määritetään?

Tallentava laite luo automaattisesti uuden 

nimikkeen, kun uusi tallennus aloitetaan. Voit lisätä 

näihin tallennuksiin osia manuaalisesti tai 

automaattisesti tietyin välein.
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Usein kysytyt kysymykset (jatkuu)

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

tallentaa. Tätä tarvitaan vain DVD±R-levyissä. 

Tällöin levy toimii käytännössä kaikissa DVD-

soittimissa. Jos haluat sulkea levyn viimeistelemättä 

sitä, lopeta tallennus ja poista levy laitteesta. Tälle 

levylle voi siis edelleen tallentaa, jos siinä on tilaa.

Millainen tallennuslaatu on?
Tallentavassa DVD-soittimessa on muutamia 

laatutasoja HQ-laadusta (1 tunnin korkealaatuinen 

tallennus) SEP-laatuun (8 tunnin VHS-laatuinen 

tallennus).

DVDR5520H

23
45
56
68
90
135
180

160

1 tunnin 55 minuuttia
3 tunnin 40 minuuttia
4 tunnin 35 minuuttia
5 tunnin 30 minuuttia
7 tunnin 20 minuuttia

11 tunnin 05 minuuttia
14 tunnin 45 minuuttia

DVDR5570H

40
77
96
115
153
230
300

250

1 tunnin 55 minuuttia
3 tunnin 40 minuuttia
4 tunnin 35 minuuttia
5 tunnin 30 minuuttia
7 tunnin 20 minuuttia

11 tunnin 05 minuuttia
14 tunnin 45 minuuttia

Kaikkia kiintolevyn sisältövalikossa 
luetteloituja tallenteita ei ehkä voi toistaa 
tai kopioida levylle.

Jotkin ulkoisesta laitteesta tähän tallentimeen 

tallennetut TV-ohjelmat tai videot saattavat sisältää 

kopiosuojattua materiaalia. Tällaista materiaalia ei 

voi toistaa kiintolevyltä tai kopioida tallentavalle 

DVD:lle. 

Kopiosuojatut tallenteet on merkitty kiintolevyn 

sisältövalikossa kuvakkeella ©. Tällaiset tallenteet 

ovat joko täysin suojattuja (copy never) tai osittain 

suojattuja (copy once). Osittain suojattujen 

tallenteiden toistaminen on mahdollista, mutta 

tallennettuasi sen tallentavalle DVD:lle tallennus 

pyyhkiytyy pois kiintolevyltä.

Mikä on HDMI?
HDMI (High-Defi nition Multimedia Interface) on 

nopea digitaalinen liitäntä, joka lähettää 

pakkaamatonta HD-videokuvaa ja digitaalista, 

monikanavaista ääntä. Se tuottaa täydellistä kuvaa 

ja laadukasta ääntä täysin ilman kohinaa. HDMI on 

täysin DVI-yhteensopiva.

HDMI-standardi edellyttää, että jos HDMI- tai 

DVI-tuotteet liitetään ilman HDCP (High-

bandwidth Digital Content Protection) -suojausta, 

kuvaa tai ääntä ei tule. 

Mikä on DVB?
Digital Video Broadcasting (DVB) on 

digitaalitelevisiotekniikan standardi, jota ylläpitää 

DVB-projekti. Tallentimessa on integroitu 

digisovitin (DVB-T), jonka avulla on mahdollista 

vastaanottaa ilmaisia digitaalisia video- ja 

radiolähetyksiä maanpäällisen antennin kautta. 

Digitaalisen äänen ja videon laatu on paras 

mahdollinen. 

Samalla kaistaleveydellä pystyy lähettämään useita 

asemia ja lisäpalveluita, kuten kaupunkioppaita ja 

Internet-sisältöä. Näiden ilmaisten asemien määrä 

saattaa vaihdella maittain.
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niin kauan?
– Se voi johtua tiedostojen suuresta määrästä 

(yli 500 tiedostoa tai kansiota) tai tiedostojen 

koosta (yli 1 Mt).

– Laite voi yrittää lukea tai näyttää mahdollisesti 

muita laitteessa olevia tiedostoja, joita ei tueta.

Mitä tapahtuu, jos järjestelmään liitetään 
USB-laitteita, joita ei tueta (esimerkiksi 
USB-hiiri tai -näppäimistö)?
Laite voi muuttaa järjestelmän epävakaaksi. Poista 

laite, jota ei tueta, ja irrota virtajohto. Odota 

muutama minuutti, ennen kuin kytket virtajohdon 

ja järjestelmän virran takaisin.

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

tallennuskapasiteetti vaikeuttaa merkittävästi 

selausta. Siirrä musiikkitiedostot (mp3) ja 

valokuvat (jpg) fl ash-asemaan, jos haluat toistaa 

niitä tällä tallentimella.

Miksi laite ei tunnista kannettavaa USB-
musiikkisoitintani?
Kannettavan soittimen sisällön (esimerkiksi 

soittolistojen) käyttämiseen tarvitaan ehkä 

soittimen mukana toimitettu oma ohjelmisto.  

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

NTFS-järjestelmää.

Miksi tiedostonimi näyttää erilaiselta kuin 
tietokoneella (esimerkiksi Jäähyväiset. jpg 
on muuttunut muotoon Jäähyväiset_
B~1,jpg)?
– Laitteen järjestelmä (FAT16) rajoittaa 

tiedostonimen pituuden korkeintaan 

kahdeksaan merkkiin.

– Tietokone voi näyttää koko tiedostonimen, 

koska käyttöjärjestelmä voi muuntaa 

tiedostojärjestelmän.

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

sisällettävä EXIF-tiedot, jotka on tallennettu 

useimpiin digikameroihin. EXIF-tiedot on ehkä 

poistettu, kun kopioit kuvia muista laitteista 

kuvankäsittelyohjelman avulla.

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

jos ne ovat eri muodossa ja jos niiden koodauksen 

bittinopeus on erilainen. Kuvien tarkkuus voi olla 

liian pieni tai suuri, jolloin laite ei tue niitä.

Miksi tekstitys ei näy oikein, kun toistan 
DivX-elokuvaa? 
– Tekstitystiedostolla on oltava täsmälleen sama 

nimi kuin elokuvatiedostollakin. Jos elokuvan 

tiedostonimi on esimerkiksi Elokuva.avi, 

tekstitystiedoston nimen on oltava Elokuva.sub 

tai Elokuva.srt. 

– Soittimen Merkistö- tai DivX Teksti -näyttö on 

ehkä muutettava sellaiseksi, joka tukee 

tallennettua DivX-tekstitystä. 

Merkistö / 
DivX Teksti 

Tekstityskieli

Vakio Englanti, Iiri, Tanska, Viro, 

Suomi, Ranska, Saksa, Italia, 

Portugali, Luxemburg, Norja 

(Bokmål ja Nynorsk), 

Espanja, Ruotsi, Turkki

Keski-Eurooppa Puola, Tsekki, Slovakki, 

Albania, Unkari, Sloveeni, 

Kroatia, Serbia (Latinalainen), 

Romania 

Kyrillinen Valkovenäjä, Bulgaria, 

Ukraina, Makedonia, Venäjä, 

Serbia,  

Kreikka Kreikka

Usein kysytyt kysymykset (jatkuu)
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Vianmääritys
VAROITUS!
Älä missään tapauksessa yritä korjata laitetta itse, sillä se mitätöi takuun. Älä avaa 
laitetta, sillä se voi aiheuttaa sähköiskun.

Tutustu vikatilanteessa seuraaviin neuvoihin, ennen kuin viet laitteen korjattavaksi. Jos 
näistä ohjeista ei ole apua, ota yhteys Philipsin tukipalveluun tai jälleenmyyjään.

Laitteessa ei ole virtaa.

Näyttöpaneeliin tulee näkyviin 
teksti IS TV ON? (Onko 
televisioon kytketty virta?).

Tallentimen painikkeet eivät 
toimi.

Kaukosäädin ei toimi.

–  Kytke laitteeseen virta painamalla laitteen etuosassa STANDBY-

ON-painiketta.

– Varmista, että virtajohto on oikein kytketty ja että pistorasiaan 

tulee virtaa.

– Tätä tallenninta ei voi käyttää ennen ensiasennuksen 

suorittamista. Lisätietoja on kohdassa Vaihe 3: Asennus ja 

asetusten määritys.

– Laitteessa on tekninen vika. Irrota tallennin virtalähteestä 30 

sekunnin ajaksi ja kytke se sitten uudelleen virtalähteeseen. Jos 

tallennin ei vieläkään toimi, palauta siihen tehtaan oletusasetukset 

seuraavasti:

1) Irrota tallennin virtalähteestä.

2) Pidä laitteen etupuolella olevaa STANDBY-ON-painiketta 

painettuna, kun liität virtajohdon uudelleen pistorasiaan.

3) Vapauta STANDBY-ON-painike, kun näytössä on teksti 

STARTING (Käynnistetään). 

4) Odota, kunnes tallentimen ominaisuuksien esittely alkaa 

näytössä ja paina sitten tallentimen STANDBY-ON-painiketta 

uudelleen. Kaikki muistiin tallennetut tiedot (ohjelmat, aika-

asetukset) poistetaan. Ensimmäinen ensiasennusvalikko tulee 

näkyviin televisioruutuun.

– Osoita kaukosäätimellä suoraan tallentimen etupaneelissa olevaa 

kaukosäädinsignaalin tunnistinta (älä osoita televisiota). 

–  Varmista, että tallentavan DVD-soittimen ja kaukosäätimen 

välissä ei ole esteitä.

– Vaihda paristot, jos niissä ei ole enää virtaa.

  Ongelma (Yleiset) Ratkaisu
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Vianmääritys (jatkuu)

Ei kuvaa.

Ääntä ei kuulu.

Tallentimesta ei tule TV-
signaalia.

Näyttöön tulee teksti Disc 
contains unknown data 
(Levy sisältää tuntemattomia 
tietoja).

Näkyviin tulee teksti 
NO SIGNAL (Ei signaalia) tai X.

–  Kytke televisioon virta ja siirry videotulokanavalle 

tallennuslaitteessa. Voit siirtyä televisiokanavalle 1 ja siirtyä sitten 

kanavaluettelossa alaspäin, kunnes TV-ohjelma tulee näkyviin.

–  Tarkista tallentimen ja television välinen kuvayhteys.

–  Tarkista tallentimen ääniyhteys. Lisätietoja on kohdassa 

Tallentimen perusliitännät - Ääni/videokaapeleiden liittäminen.

– Määritä analogisen lähdön tai digitaalisen lähdön asetukset oikein 

tallentimeen liitetyn laitteen ominaisuuksien mukaisesti. 

Lisätietoja on kohdassa Järjestelmävalikon asetukset - 

Ääniasetukset

– Tarkista, että antennikaapelit on liitetty oikein. lisätietoja on 

kohdassa Vaihe 1: Tallentimen perusliitännät - 

Antennikaapeleiden liittäminen.

– Määritä TV-kanava. Lisätietoja on kohdassa Järjestelmävalikon 

asetukset - Analogisen virittimen asetukset.

– Tämä teksti voi tulla näyttöön, jos asetat soittimeen levyn, jolla 

on viallisia tietoja. Viimeistelemättömät DVD±R-levyt ovat 

erittäin herkkiä sormenjäljille, pölylle ja lialle. Tämä voi aiheuttaa 

ongelmia tallennuksen aikana. Tee seuraavat toimenpiteet, jotta 

voit käyttää levyä uudelleen:

1) Varmista, että levyn pinta on puhdas.

2) Paina tallentimen OPEN/CLOSE-painiketta.

3) Aseta levykelkkaan levy, mutta älä sulje levykelkkaa.

4) Paina kaukosäätimen painike {5} alas, kunnes levykelkka 

sulkeutuu. Tallennin aloittaa korjaustoimenpiteet.

5) Jos levyn korjaus onnistuu, hakukuvanäyttö tulee kuvaruutuun.

– Tarkista, että antennikaapeli on kiinnitetty huolellisesti.

– Nykyinen kanava ei vastaanota antennisignaalia tai ulkoisesta 

tulokanavasta (EXT1, EXT2, CAM1 tai CAM2) ei tule videosignaalia.

– Jos olet liittänyt tallentimen kaapeli- tai satelliittivastaanottimeen, 

tarkista, että siihen on kytketty virta:

 Ongelma (Yleiset) Ratkaisu
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Vianmääritys (jatkuu)

Levyn toisto ei onnistu.

Kuva on toistettaessa 
vääristynyt tai 
mustavalkoinen.

Television vastaanottamassa 
kuvassa tai äänessä on 
häiriöitä.

Tallentimeen liitetystä hifi -
vahvistimesta kuuluva ääni 
on säröytynyt.

Koaksiaalisen tai optisen 
liitännän kautta ei kuulu 
surround-ääntä.

JPEG-kuvia ei voi näyttää.

DivX-elokuvia ei voi toistaa.

 Ongelma (Toisto) Ratkaisu

– Aseta levy tallentimeen tekstipuoli ylöspäin.

– Lapsilukko on käytössä. Lisätietoja on kohdassa 

Järjestelmävalikon asetukset - Toistoasetukset - Lapsilukko.

– Väärä aluekoodi. Tarkista tuetun alueen koodi DVD-tallentimen 

pohjasta tai takapaneelista.

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

Lisätietoja on kohdassa Toisto levyltä - Toistettavat levyt.

– Varmista, ettei levy ole naarmuuntunut tai taipunut. 

– Levy ei vastaa TV:n värijärjestelmää (PAL/NTSC).

– Levy on likainen. Puhdista levy.

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

eikä kyseessä ole laitteen toimintahäiriö.

– Tarkista, että antennikaapeli on kiinnitetty huolellisesti.

– Hienosäädä televisiokanavan viritystä. Lisätietoja on kohdassa 

Järjestelmävalikon asetukset - Viritinasetukset - Manuaalinen 

asennus - Hienosäätö.

– Älä liitä tallentimesta mitään johtoa vahvistimen Phono-tuloon.

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

liitettävä tallennuslaitteeseen COAXIAL- tai OPTICAL-DIGITAL 

AUDIO OUTPUT -liitännällä. Jos hifi järjestelmä tai vahvistin ei 

ole DTS-yhteensopiva, ääni saattaa vääristyä.

–  Jos laite on liitetty televisioon HDMI-liitännän kautta, 

koaksiaalisen tai optisen liitännän kautta ei ehkä kuulu surround-

ääntä, jos television ääniominaisuudet eivät tue sitä. Paina tässä 

tapauksessa kauko-ohjaimen OPTIONS-painiketta,  valitse Audio 

Output (Audiolähtö) -asetukset ja valitse { HDMI-ääni }-

asetukseksi { Pois käytöstä }.

– Laite tukee ainoastaan JPEG-Exif-tiedostomuotoa, kun 

värisävyjen aliotantatila on 4:2:2 tai 4:2:0 eikä tarkkuus ole yli 

4 096 x 4 096 (vaakasuunta/pystysuunta). Internetistä ladatut tai 

tietokoneella muokatut JPEG-kuvat eivät ehkä näy kunnolla.

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

kotiteatteritilaan.

– Tarkista, että DivX-elokuva on ladattu kokonaan.
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Vianmääritys (jatkuu)

Näkyviin tulee teksti Insert 
recordable disc (Aseta 
tallentava levy).

Näkyviin tulee teksti 
Collision (Päällekkäisiä 
ajastuksia).

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

Hakukuvanäyttö vilkkuu, kun 
DVD±R-levy asetetaan 
soittimeen.

DivX-tiedoston kopiointi 
kiintolevylle ei onnistu, 
vaikka tietojen jako-osiossa 
on vapaata tilaa.

–  Tallentimeen ei ole asetettu levyä, tai tallentimeen asetetulle 

levylle ei voi tallentaa. Aseta laitteeseen tallentava DVD-levy 

(DVD±R, DVD±RW tai kaksikerroksinen DVD+R).

–  Ajastetun tallennuksen aikaan on jo ajoitettu jokin toinen ajastus.

– Jos ohitat tämän varoituksen, ajastus, jonka aloitusaika on ensin, 

myös käynnistetään ensin.

– Muuta jommankumman ajastuksen tietoja.

– Poista jompikumpi ajastus.

– Tarkista, että tallentimen aika ja päivämäärä on määritetty oikein. 

Lisätietoja on kohdassa Järjestelmävalikon asetukset - 

Perusasetukset - Kello.

– Kaksi ohjelmaa on voitu ajastaa päällekkäin, jolloin aiemmin 

alkava tallennetaan kokonaan.

– Et voi käyttää tallennuslaitetta kopiosuojattujen tallenteiden 

(DVD-levyjen tai videonauhojen) kopioimiseen tallentavalle 

DVD-levylle. Jos näin yritetään tehdä, näkyviin tulee teksti COPY 

PROTECT (Kopiosuojattu).

– Voit viimeistellä levyn seuraavalla tavalla:

1) Avaa levykelkka painamalla tallentimen OPEN/CLOSE-

painiketta.

2) Aseta levykelkkaan levy, mutta älä sulje levykelkkaa.

3) Pidä kaukosäätimen painiketta {4} alhaalla, kunnes levykelkka 

sulkeutuu. Näyttöpaneelissa näkyy teksti FINALIZING DISC 

(Levyä viimeistellään).

4) Jos viimeistely on onnistunut, hakukuvanäyttö tulee näkyviin.

–  Kaikki videotiedostot (TV-tallenteet ja DivX-elokuvat) 

tallennetaan kiintolevyn video-osiolle. Vapauta tilaa video-osiossa 

poistamalla tallenteita, ennen kuin kopioit lisää tiedostoja.
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 Ongelma (Tallennus) Ratkaisu

Vianmääritys (jatkuu)

– Näin tapahtuu, jos yrität kopioida kopiosuojattuja DVD-levyjä tai 

videokasetteja. Vaikka kuva näyttäisi televisiossa hyvältä, 

tallennus DVD-levylle saattaa epäonnistua. Näitä häiriöitä ei voi 

välttää kopiosuojattuja DVD-levyjä tai videokasetteja 

kopioitaessa.

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

varten.

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

sitä. 

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

levyn viimeisteleminen toistoa varten.

– DVD±RW-levy on määritettävä yhteensopivaksi. Lisätietoja on 

kohdassa Muokatun DVD±RW-levyn määrittäminen 

yhteensopivaksi.

– DVD±RW-levy on alustettava uudelleen.

1) Avaa levykelkka painamalla tallentimen OPEN/CLOSE-

painiketta.

2) Aseta levykelkkaan levy, mutta älä sulje levykelkkaa.

3) Paina kaukosäätimen painiketta {0}, kunnes levykelkka 

sulkeutuu.

4) Aloita tallennus DVD±RW-levylle, ennen kuin poistat levyn 

levykelkasta. 

Tallennettu kuva on 
toistettaessa epäselvä ja sen 
kirkkaus vaihtelee.

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

Tällä tallentimella ei voi 
tallentaa DVD±RW-levyille,  
vaikka se olisi alustettu PC-
asemassa.
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Vianmääritys (jatkuu)

USB-aseman sisältöä ei voi 
lukea

USB-aseman käyttäminen on 
hidasta

Liitettyä kortinlukijaa/
muistitikkua ei ole havaittu. 
Näkyviin tulee viesti ‘USB 
Hub is not supported’ (USB-
keskitintä ei tueta). 
 
HDMI-liitännän kautta ei 
kuulu ääntä.

HDMI-liitännän kautta ei näy 
kuvaa.

HDMI-liitännän kautta 
lähtevä kuva ei näytä 
hyvältä.

– USB-asema ei ole yhteensopiva soittimen kanssa.

– Asema on alustettu sellaisella tiedostojärjestelmällä (esimerkiksi 

NTFS), jota DVD-järjestelmä ei tue.

– USB-aseman lukeminen ja näyttäminen televisioruudulla voi olla 

tavallista hitaampaa, jos siinä on suuria tiedostoja tai tiedostoja.

–  Tämä tallennin tukee ainoastaan massamuistiluokan (MSC) 

laitteita. Kaikki kortinlukijat/muistitikut eivät tue tätä standardia. 

Käytä toista laitetta.

–  HDMI-liitännän kautta ei ehkä kuulu ääntä, jos liitetty laite ei ole 

HDCP-yhteensopiva tai vain DVI-yhteensopiva.

–  SACD-levyä tai kopiosuojattuja DVD-äänilähteitä ei voi toistaa 

HDMI-liitännän kautta.

–  Varmista, että olet ottanut tämän tallentimen käyttöön HDMI-

tulona käytettävän laitteen asetuksissa. Paina kauko-ohjaimen 

OPTIONS-painiketta, valitse Video-asetukset ja määritä { Akt. 

videolähtö } -asetukseksi { HDMI-lähtö }.

– HDMI-yhteys voidaan muodostaa vain HDMI-yhteensopiviin 

laitteisiin, joissa on HDCP (High Bandwidth Digital Content 

Protection). Jos haluat muodostaa yhteyden DVI-liitäntään (jossa 

on HDCP), tarvitset erillisen sovittimen (DVI - HDMI).

–  Varmista, että tämän tallentimen tarkkuus vastaa laitetta, johon 

olet muodostanut yhteyden HDMI-liitännällä. Katso HDMI-

asetus.

–  Tarkista, ettei HDMI-kaapeli ole vioittunut. Vaihda tilalle uusi 

HDMI-kaapeli.

–  Jos televisio ei ole HDCP-yhteensopiva, tästä kertova 

varoitusviesti näkyy vain analogisessa videolähdössä.

–  Muuta HDMI-videotarkkuutta seuraavasti:

1) Paina kaukosäätimen OPTIONS-painiketta. 

2) Valitse valikossa { Asetukset } > { Videolähtö } > { HDMI }.

3) Valitse { Manuaalinen } > { 480p/560p }.
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Näyttöpaneelin symbolit ja viestit
Tallentimen näytössä voi näkyä seuraavia 

symboleita tai viestejä:

 00:00
Monitoiminäyttö/tekstirivi

– Nimikkeen tai kappaleen numero

– Nimikkeen tai kappaleen kokonaisaika, 

kulunut aika tai jäljellä oleva aika

– Levyn tai nimikkeen nimi

– Virhe- tai varoitusviestit

– Levyyn liittyvät lisätiedot

– Televisiokanavan numero tai videolähde

– Kello (näkyy valmiustilassa).

– TV-kanavan nimi

 ¡
Viritin on valittu ulkoiseksi lähteeksi.

  

Käytössä oleva lähdetila on kameratila.

  

Levy on aktiivinen toiston lähde.

  

Käytössä oleva lähdetila on kiintolevy.

 

USB on aktiivinen toiston lähde.

 PROGRESSIVE SCAN

Videolähtö on Progressive Scan -tilassa.

 X TIMER (AJASTIN)

Ajastintallennus on aktiivinen tai ohjelmoitu.

 ! SAT

Tallennin on valmis satelliittitallennukseen.

 BLOCKED (ESTE)

Levykelkkaa ei voi avata tai sulkea jonkin 

fyysisen esteen takia.

 BROWSER (SELAIN)

Tallennin on tallennusvälineen selaustilassa.

 CLOSING (SULJETAAN)

Levykelkka sulkeutuu.

 COMPATIBLE (YHTEENSOPIVA)

Tallennin tekee levyyn muutoksia, jotka 

tekevät levystä DVD-yhteensopivan.

 COPY PROTECT (KOPIOSUOJATTU)

Kopioitava DVD-levy tai videonauha on 

kopiosuojattu.

 CREATING MENU (LUODAAN VALIKKOA)

Uuden levyn ensimmäinen tallennus on 

onnistunut, ja soitin luo valikkorakennetta.

 DISC ERR (LEVYVIRHE)

Virhe kirjoitettaessa nimikettä. Jos virheitä 

ilmenee usein, puhdista levy tai käytä toista 

levyä.

 DISC FULL (LEVY TÄYNNÄ)

Levy on täynnä. Uusille tallenteille ei ole tilaa.

 DISC WARNING (LEVYVAROITUS)

Virhe tallennettaessa ulkoisesta laitteesta. 

Tallennusta jatketaan, mutta virhe ohitetaan.

 EMPTY DISC (TYHJÄ LEVY)

Laitteeseen asetettu levy on uusi tai sitä ei ole 

tyhjennetty kokonaan (levyllä ei ole tallenteita).

 FREE TITLE (VAPAA NIMIKE)

Tyhjä nimike on valittu.

 FINALIZING DISC (LEVYÄ VIIMEISTELLÄÄN)

DVD±R-levyä viimeistellään. 
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Näyttöpaneelin symbolit ja viestit (jatkuu)

 INFO DVD (DVD:N TIEDOT)

Tallentimeen asetetun DVD-levyn tiedot 

näkyvät television kuvaruudussa.

 INSTALL (ASENNUS)

Automaattisen kanavahaun jälkeen television 

kuvaruutuun tulee ajan ja päivän 

määritysvalikko.

 IS TV ON? (ONKO TELEVISIOON 

KYTKETTY VIRTA?)

Tallennin on ensiasennustilassa. Kytke 

televisioon virta ja katso lisätietoja 

käyttöoppaan kohdasta Asennus ja asetusten 

määritys.

 MAX CHAP (OSIEN ENIMMÄISMÄÄRÄ)

Nimike- tai levykohtaisten osien 

enimmäismäärä on saavutettu. Nimikkeen 

osien enimmäismäärä on 99. Levyn osien 

enimmäismäärä on 255.

 MAX TITLE (ENIMMÄISMÄÄRÄ NIMIKKEITÄ)

Levyn nimikkeiden enimmäismäärä on 

saavutettu. Levyllä voi olla enintään 49 

nimikettä.

 UPDATING MENU (PÄIVITETÄÄN 

VALIKKOA)

Levyn sisältöä päivitetään onnistuneen 

tallennuksen jälkeen.

 NO DISC (EI LEVYÄ)

Tallentimeen ei ole asetettu levyä. Jos 

tallentimeen on asetettu levy ja tämä viesti 

tulee näyttöön, tallennin ei ehkä pysty 

lukemaan levyä.

 NOSIGNAL (EI SIGNAALIA)

Signaalia ei ole tai signaalin voimakkuus on 

heikko.

 NTSC DISC (NTSC-LEVY)

Tallentimeen on asetettu NTSC-tallenteita 

sisältävä levy, jolle yritettiin tallentaa PAL-

signaalia. Aseta tallentimeen uusi levy tai levy, 

joka sisältää PAL-tallenteita.

 OPENING (AVATAAN)

Levykelkkaa avataan.

 PAL DISC (PAL-LEVY)

Tallentimeen on asetettu PAL-tallenteita 

sisältävä levy, jolle yritettiin tallentaa NTSC-

signaalia. Aseta tallentimeen uusi levy tai levy, 

joka sisältää NTSC-tallenteita.

 STARTING

Tallentimeen on kytketty virta.

 PHOTO MMM/NNN (VALOKUVA)

Nykyisen valokuvan numero (valokuvatilassa). 

MMM ilmaisee nykyisen valokuvan numeron, 

NNN ilmaisee albumin valokuvien 

kokonaismäärän. Jos määrä on suurempi kuin 

999, näytössä näkyy luku 999.

 POST FORMAT (ALUSTUS VALMIS)

Valikkorakenne on luotu ja levyä valmistellaan.

 PROTECTED (SUOJATTU)

 Nimike on kopiosuojattu, eikä sen sisältöä voi 

tallentaa.

 READING (LUETAAN)

Tallennin tunnistaa levyä.

 STANDBY (VALMIUSTILA)

Tallentimesta on katkaistu virta.

 SYS MENU (JÄRJESTELMÄVALIKKO)

Kuvaruutunäyttö on käytössä.

 BUSY (VARATTU)

Odota, että tämä teksti katoaa näytöstä. 

Tallennin käsittelee vielä toimintoa.
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Sanasto

Analoginen ääni: Ääni, jota ei ole muutettu 

numeroiksi. Analoginen ääni on käytettävissä, kun 

käytät AUDIO LEFT/RIGHT -liitäntöjä. Tällaiset 

punavalkoiset liitännät lähettävät ääntä vasemman ja 

oikean kanavan kautta.

Kuvasuhde: Kuvasuhteella viitataan television 

kuvan pituuteen suhteessa korkeuteen. Tavallisen 

television kuvasuhde on 4:3, kun taas teräväpiirto- 

tai laajakuvatelevision kuvasuhde on 16:9. Letter 

box -ominaisuudella tarkoitetaan kuvaa, jossa kuvan 

perspektiivi on laajempi tavallisessa 4:3-näytössä.

Komposiittivideo (CVBS): yksi videosignaali, 

jota käytetään useimmissa kuluttajille suunnatuissa 

videotuotteissa.

Digitaalinen ääni: Äänisignaali, joka on muutettu 

luvuiksi. Digitaalinen ääni on käytettävissä DIGITAL 

AUDIO OUT COAXIAL -liitännän avulla. Tämä 

liitäntä välittää monikanavaista ääntä, toisin kuin 

analogiset liitännät, jotka lähettävät vain 

kaksikanavaista ääntä.

Levyvalikko: kuvaruutuvalikko, josta voi valita 

esimerkiksi DVD-levylle tallennettuja kuvia, ääniä, 

tekstitysasetuksia ja kuvakulmia.

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

kehittämä patentoimista odottava MPEG-4-

pohjainen videopakkausmenetelmä, jonka avulla 

digitaalisen videokuvan voi kutistaa riittävän 

pieneen kokoon Internetissä siirtämistä varten 

ilman, että kuvanlaatu kärsii merkittävästi.

Dolby Digital: Dolby Laboratoriesin kehittämä 

Surround-äänijärjestelmä, jossa ääni muodostetaan 

jopa kuuden digitaalisen äänikanavan avulla 

(etuvasen ja -oikea, takavasen ja -oikea, keskikaiutin 

ja subwoofer).

JPEG-EXIF: JPEG-Exchangeable Image File. Fuji 

Photo Filmin digitaalisiin valokuvakameroihin 

kehittämä tiedostomuoto. Eri laitevalmistajien 

digikameroissa käytetään tätä tiedoston 

pakkausmuotoa, jossa pakkaukseen sisältyy 

kuvatietojen lisäksi myös päivämäärä, aika ja 

pikkukuvatiedot.

Viimeistely: Prosessi, joka mahdollistaa 

tallennetun DVD±R- tai CD-R-levyn toiston näitä 

levyjä toistavissa soittimissa. Tällä tallentimella voi 

viimeistellä DVD±R-levyjä. Kun levy on 

viimeistelty, sille ei voi enää tallentaa eikä sitä voi 

muokata. Sitä voi siis vain toistaa.

HDMI: (High-Defi nition Multimedia Interface) 

Nopea digitaalinen liitäntä, joka lähettää 

pakkaamatonta HD-videokuvaa ja digitaalista, 

monikanavaista ääntä. Se tuottaa täydellistä kuvaa 

ja laadukasta ääntä täysin ilman kohinaa. HDMI on 

täysin DVI-yhteensopiva. HDMI-standardi 

edellyttää, että jos HDMI- tai DVI-tuotteet liitetään 

ilman HDCP (High-bandwidth Digital Content 

Protection) -suojausta, kuvaa tai ääntä ei tule. 

HDCP (High-bandwidth Digital Content 

Protection) on tekninen toiminto, jonka ansiosta 

digitaalista sisältöä voidaan siirtää turvallisesti eri 

laitteiden välillä (laiton kopiointi ei onnistu). 

Hakemistonäyttö: Näyttö, jossa näkyy 

yleiskuvaus DVD±RW- tai DVD±R-levyn sisällöstä. 

Kutakin tallennusta kuvaa hakemistokuva.
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Kuvatietojen pakkausmenetelmä, jonka on 

kehittänyt Joint Photographic Expert Group. JPEG-

kuvien kuvanlaatu on hyvä, vaikka kuvat on pakattu 

tehokkaasti. Tiedostojen tunniste on JPG tai JPEG.

MP3: Äänen pakkaamiseen tarkoitettu 

tiedostomuoto. MP3 on lyhenne sanoista Motion 

Picture Experts Group 1 (tai MPEG-1) Audio 

Layer3. MP3-muotoa käytettäessä CD-R- tai CD-

RW-levylle voidaan lisätä 10 kertaa enemmän 

tietoa kuin tavallisesti. MP3-tiedostojen tunniste on 

.MP3.

MPEG: Lyhenne sanoista Motion Picture Experts 

Group. Digitaalisen äänen ja kuvan pakkaamisen 

tarkoitettujen pakkausjärjestelmien kokoelma.

PBC: Lyhenne sanoista Playback Control. 

Järjestelmä, jonka avulla voi liikkua Video CD- ja 

Super VCD -levyjen näyttövalikoissa, jotka on 

tallennettu levylle. Voit käyttää interaktiivista 

toistoa ja hakua.

PCM: Lyhenne sanoista Pulse Code Modulation. 

Digitaalinen äänen koodausjärjestelmä. 

Progressive Scan -toiminto: Progressiivisessa 

kuvassa näytetään sekunnin aikana kaksinkertainen 

määrä ruutuja tavalliseen TV-kuvaan verrattuna 

Tämä parantaa kuvan tarkkuutta ja laatua.

Aluekoodi: Järjestelmä, joka mahdollistaa levyjen 

toistamisen vain niille määritetyn alueen sisällä. 

Tämän DVD-laitteen avulla voidaan toistaa vain 

levyjä, joiden aluekoodi on laitteen kanssa 

yhteensopiva. Laitteen aluekoodi on merkitty 

tuotteeseen. Jotkin levyt ovat yhteensopivia 

useiden alueiden kanssa (tai kaikkien alueiden, 

jolloin levyjen alueeksi on merkitty ALL).

S-Video: Tarkan kuvan tuottava liitäntä, jossa 

kirkkaus- ja väritiedot lähetetään erillisinä 

signaaleina. S-Video-liitännän käyttäminen 

edellyttää, että televisiovastaanottimessa on 

S-Video-tuloliitäntä.

Surround: järjestelmä, joka mahdollistaa 

realistisen kolmiulotteisen äänikentän luomisen 

kuuntelijan ympärille käyttämällä useita kaiuttimia.

WMA: Windows Media™ Audio. WMA on 

Microsoft Corporationin kehittämä äänen 

pakkaustekniikka. WMA-muotoinen tieto voidaan 

koodata Windows Media Player 9:llä tai Windows 

Media Player for Windows XP  sovelluksella. 

WMA-tiedostojen tunniste on WMA.

Sanasto (jatkuu)
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Tekniset tiedot
 Tallennusvälineet
• Kiintolevy DVD+R/-R, DVD+RW/-RW, 

kaksikerroksinen DVD+R, USB-asema 

 Toistettavat levyt 
• DVD-Video, Video-CD/SVCD, CD-äänilevy, 

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

Picture CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, 

USB-asema 

 Kuva/näyttö
• A/D-muunnin: 10-bittinen, 54 MHz

• D/A-muunnin: 13-bittinen, 162 MHz

• Kuvanparannus: Progressive Scan, HDMI

 Ääni
• A/D-muunnin: 24-bittinen, 48 kHz

• D/A-muunnin: 24-bittinen, 96 kHz

 Videotallennus
• Äänenpakkaus: Dolby Digital

• Pakkausmuodot: MPEG2

• Tallennustilat: High Quality (HQ), Standard 

Play (SP), Standard Play Plus (SPP), Long Play 

(LP), Super Long Play (SLP), Extended Play 

(EP), Super Extended Play (SEP)

• Tallennusjärjestelmä: PAL

 Videotoisto
• Pakkausmuodot: MPEG2, MPEG1

• Videolevyjen toistojärjestelmä: NTSC, PAL

 Äänen toisto
• Pakkausmuodot: Dolby Digital, MPEG2 

Multichannel, PCM, MP3, WMA

• MPEG1-bittinopeus: 64-384 kbps ja vaihtuva

 Tallennusvälineet
• Kiintolevyn kapasiteetti: 

  DVDR5520H - 160 Gt

  DVDR5570H - 250 Gt

 Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
• TV-järjestelmä: PAL, SECAM

• Antennituloliitäntä: 75 ohmin koaksiaali 

(IEC75)

• Digitaalinen TV-viritin: DVB-maanpäällinen

 

 Liitännät
• Takaliitännät

–   RF-antennin tulo

–   RF TV -lähtö

–   DVB-tulo/-lähtö

–   Scart 1 (CVBS/RGB-lähtö)

–   scart 2 (CVBS/RGB-tulo)

–   Komponenttivideolähtö (progressiivinen/

lomitettu)

–   S-video-lähtö

–   Videolähtö (CVBS)

–   Äänilähtö (vasen/oikea)

–   Digitaalinen äänilähtö (koaksiaali)

–   Digitaalisen äänen tulo (koaksiaali)

– HDMI-lähtö

–   Virtaliitin

• Etuliitännät

–   DV-tulo (i.LINK)

–   S-video-tulo

–   Videotulo (CVBS)

–   Äänitulo (vasen/oikea)

–   USB 2,0

 Käyttömukavuus
• Kiintolevymediajukeboksi: DivX, JPEG, MP3, 

WMA

• Ohjelmoitavia tapahtumia: 40

• ShowView-ohjelmointi

• Ohjelmointi- ja ajastintoiminnot:

 –  Automaattinen satelliittitallennus

 –  Päivittäin tai viikoittain toistuva ohjelma

 –  Tallennus yhdellä painikkeella

 –  Manuaalinen ajastus

 –  VPS/PDC-tallennushallinta

• Helppo asennus: Follow TV, automaattinen 

asennus

 Virta
• Virtalähde: 220–240 V, ~50 Hz

• Virrankulutus: 42 W

• Virrankulutus valmiustilassa: < 6 W 

 Kotelo
• Mitat (LxKxS): 435 x 67 x 340 mm

• Nettopaino: 4,6 kg

Muotoilu ja tiedot voivat muuttua ilman erillistä 

ilmoitusta.
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TV System Guide
COUNTRY VHF UHF DVD REGIONS

AFGHANISTAN PAL/SECAM B  5
ALBANIA PAL B PAL G  2
ALGERIA PAL B PAL G  5
ANGOLA PAL I  5

ARGENTINA PAL N PAL N  4
AUSTRALIA PAL B PAL H  4

AUSTRIA PAL B PAL G  2
AZORES PAL B

BAHAMAS NTSC M  4
BAHRAIN PAL B PAL G  2

BANGLADESH PAL B  5
BARBADOS NTSC M  4

BELGIUM PAL B PAL H  2
BERMUDA NTSC M
BOLIVIA NTSC M NTSC M  4

BOTSWANA PAL I  5
BRAZIL PAL M PAL M  4
BRUNEI PAL B PAL B

BULGARIA  2
BURKINA FASO SECAM K1  5

BURMA NTSC M
BURUNDI SECAM K1  5

CAMBODIA NTSC M  3
CAMEROON PAL B PAL G  5

CANADA NTSC M NTSC M  1
CANARY ISLANDS PAL B  2

CHAD SECAM K1  5
CHILE NTSC M NTSC M  4
CHINA PAL D  6

COLOMBIA NTSC M NTSC M  4
COSTA RICA NTSC M NTSC M  4

CROATIA PAL B PAL G  2
CUBA NTSC M NTSC M  4

CYPRUS PAL B PAL G
CZECH REPUBLIC PAL D PAL K  2

DAHOMEY SECAM K1
DENMARK PAL B PAL G  2
DJIBOUTI SECAM B SECAM G  5

DOMINICAN REP NTSC M NTSC M  4
ECUADOR NTSC M NTSC M  4

EGYPT SECAM B/PAL B SECAM G/PAL G  2
EL SALVADOR NTSC M NTSC M  4

EQUAT. GUINEA PAL B  5
ESTONIA PAL B (was SECAM) PAL D  5
ETHIOPIA PAL B PAL G  5

FIJI PAL B
FINLAND PAL B PAL G  2
FRANCE SECAM L SECAM L  2

FRENCH POLYNESIA SECAM K1
GABON SECAM K1  5  
GAMBIA PAL I  5

GERMANY PAL B PAL G  2
GHANA PAL B PAL G  5

GIBRALTAR PAL B PAL H  2
GREECE PAL B (was SECAM) PAL G  2

GREENLAND NTSC/PAL B  2
GUADELOUPE SECAM K1

GUAM NTSC M  1
GUATEMALA NTSC M NTSC M  4 

GUINEA PAL K  5
GUYANA (FRENCH) SECAM K1  4

HONDURAS NTSC M NTSC M  4

PAL B PAL G
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TV System Guide (continued)

COUNTRY VHF UHF DVD REGIONS
LIBYA SECAM B SECAM G  5

LITHUANIA PAL D (was SECAM) PAL K  5
LUXEMBOURG PAL B/SECAM L PAL G/SEC L  2
MADAGASCAR SECAM K1  5

MADEIRA PAL B
MALAGASY SECAM K1

MALAWI PAL B PAL G  5
MALAYSIA PAL B  3

MALI SECAM K1  5
MALTA PAL B PAL H  2

MARTINIQUE SECAM K1
MAURITANIA SECAM B  5
MAURITIUS SECAM B  5

MEXICO NTSC M NTSC M  4
MONACO SECAM L  2

MONGOLIA SECAM D  5
MOROCCO SECAM B  5

MOZAMBIQUE PAL B  5
NAMIBIA PAL I  5
NEPAL PAL B

NETHERLANDS PAL B PAL G  2
NETH. ANTILLES NTSC M NTSC M
NEW CALEDONIA SECAM K1

NEW GUINEA PAL B PAL G  4
NEW ZEALAND PAL B PAL G  4

NICARAGUA NTSC M NTSC M  4
NIGER SECAM K1  5

NIGERIA PAL B PAL G  5
NORWAY PAL B PAL G  2

OMAN PAL B PAL G  2
PAKISTAN PAL B  5
PANAMA NTSC M NTSC M  4

PARAGUAY PAL N PAL N  4
PERU NTSC M NTSC M  4

PHILIPPINES NTSC M NTSC M  3
POLAND PAL D PAL K  2

PORTUGAL PAL B PAL G  2
PUERTO RICO NTSC M NTSC M  1

QATAR PAL B  2
REUNION SECAM K1
RUMANIA PAL D PAL K  2
RUSSIA SECAM D SECAM K  5

RWANDA SECAM K1  5
SABAH/SAWARA PAL B

ST. KITTS NTSC M NTSC M
SAMOA (US) NTSC M  1

SAUDI ARABIA SECAM-B/PAL-B SECAM G  2
SENEGAL PAL  5

SEYCHELLES PAL B PAL G  5
SIERRA LEONE PAL B PAL G  5

SINGAPORE PAL B PAL G
SLOVAK REPUBLIC PAL PAL  2

SOMALIA PAL B PAL G  5
SOUTH AFRICA PAL I PAL I  2

SPAIN PAL B PAL G  2
SRI LANKA PAL B  5

SUDAN PAL B PAL G  5
SURINAM NTSC M NTSC M  4

SWAZILAND PAL B PAL G
SWEDEN PAL B PAL G  2

SWITZERLAND PAL B PAL G  2
SYRIA SECAM B  2
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Philipsin asiakaspalvelun puhelinnumerot:
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Meet Philips at the Internet

http://www.philips.com

http://www.philips.com/welcome

DVDR5520H

DVDR5570H

3139 245 27853

Austria
Belgium
Czech Republic
Denmark
Finland
France 
Germany
Greece
Ireland
Italy
Hungary
Luxembourg
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Slovakia 
Spain
Sweden
Switzerland
United Kingdom

0810 000205
078 250 145
800 142840
3525 8759
09 2311 3415
0821 611655
01803 386 852
0 0800 3122 1280
01 601 1777
840 320 086
06 80018 189
40 6661 5644
0900 8407
2270 8111
022 349 15 04
2 1359 1442
0800 004537
902 888 784
08 5792 9100
0844 800 544
0870 900 9070

0.07/ min
0.06/ min
free
pstn
pstn
0.09/ min
0.09/ min
free
pstn
0.08/ min
pstn
pstn
0.10/ min
pstn
pstn
pstn
free
0.10/ min
pstn
pstn
pstn

€
€

€
€

€

€

€

Sgpjp-0851/58-3

CLASS 1

LASER PRODUCT
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