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Tervetuloa suureen Philips-laitteita omistavien perheeseemme.

Kiitos, että olet ostanut DVDR 725H/02. Seuraavilta sivuilta löydät tietoa
laitteen perustoiminnoista. Ne auttavat sinua ymmärtämään laitteen
toimintaa paremmin.
Tarkemman selostuksen kustakin toiminnosta löydät käyttöohjeesta.

Toiminnot

DVDR 725H/02on tallentava DVD-soitin, joka tallentaa TV-lähetyksiä sisäiselle kiintolevylle.
Lisäksi se on DVD-soitin, joka toistaa DVD-levyjä, audio- ja (S) video CD -levyjä ja MP3-levyjä. Sillä voidaan toistaa ja editoida tallennettuja
TV-lähetyksiä (tai videokameratallenteita). Lisäksi nämä TV-lähetykset voidaan siirtää (arkistoida) DVD+RW/+R-levyille.

Mutta DVDR 725H/02on muutakin kuin tavallinen tallentava DVD-soitin, jossa on sisäinen kiintolevy.
Tästä lähtien paras tapa on käyttää televisiota vain kuvaruutuna ja vaihtaa TV-kanavia tallentavan DVD-soittimen kautta. Tällöin voit käyttää
toimintoja FlexTime ja Instant Replay ja voit myös pysäyttää käynnissä olevan TV-lähetyksen (Pause Live TV).

• FlexTime:
Voit katsoa TV-ohjelmaa tai pysäyttää ja palata takaisin päin jo tallennuksen aikana.
Sinun ei tarvitse odottaa tallennuksen loppuun voidaksesi aloittaa toiston.

• Instant Replay:
Käynnissä olevan TV-lähetyksen jokin kohta voidaan toistaa yhdellä näppäimen painalluksella (näppäin JUMP BACK ). Niin usein kuin haluat.

• Pause Live TV
Pysäytä käynnissä oleva TV-lähetys näppäimellä PAUSE 9 , esim. puhelinkeskustelun ajaksi, tällä välin tallennus jatkuu kuitenkin edelleen
taustalla. Näppäimellä PLAY G asetat toiston jatkumaan juuri siitä kohdasta, johon pysäytit lähetyksen.

Time Shift 'puskuri

Kuvatut toiminnot ovat käytössä vain silloin, kun DVDR 725H/02käyttää valimuistin kautta niin sanottua
Time Shift -puskuria.
Heti kun tallentava DVD-soitin kytketään päälle, alkaa DVD-soittimessa valittuna olevan TV-lähetyksen
tallennus Time Shift -puskuriin. Tallentava DVD-soitin tallentaa kaikki TV-lähetykset, joita katsotaan sen
käynnistämisen jälkeen. Jos jonkin kanavan lähetystä katsotaan yli 60 sekunti, siihen liitetään merkintä. Jos
GUIDE Plus+® -järjestelmästä on jo tietoja saatavilla, TV-lähetyksen nimike tallentuu ja alkamisaika
merkitään.
Huomioitavaa:Satelliittivastaanottimesta ulkoisten liitäntöjen kautta ( EXT1 TO TV-I/O , EXT2
AUX-I/O ) tehdyissä tallennuksissa ei lähetyksen nimikettä eikä alkamis- ja loppumisajankohtaa ole
saatavilla.
Jos Time Shift -puskuri on täynnä (tehdasasetus 3 tuntia) vanhimmat tallenteet poistetaan, jotta saadaan tilaa uusille. Voit merkitä sellaisia
TV-lähetyksiä tai vain osia niistä, jotka tallennetaan kiintolevylle pysyvästi Time Shift -puskurin tyhjennyksen yhteydessä.

Time Shift -puskuri toimii parhaiten sellaisen kuljettimen kanssa, joka pyörii oikealta vasemmalle. Tällä kuljettimella yksi TV-lähetys vastaa yhtä
pakettia. Jos kanavaa vaihdetaan tai GUIDE Plus+® -järjestelmästä tunnistetaan jonkin TV-lähetyksen alkamisaika, kuljettimelle asetetaan uusi paketti.
Pituus ja samalla myös aika kuinka kauan paketti viipyy kuljettimella on asetettavissa välille 1 - 6 tuntia (tehdasasetus 3 tuntia).
Niin kauan kuin paketit ovat kuljettimella, ne voidaan merkitä punaisella (näppäin REC/OTR n ) tai merkintä voidaan poistaa (PUNAINEN
toimintonäppäin). Merkintä voidaan tehdä vain paketille, jonka edessä ollaan.
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Kuljettimen lopussa (aika on loppunut) päätetään säilytetäänkö paketti (punainen merkintä) vai poistetaanko se (ei merkintää). Vain punaisella
merkityt paketit tallennetaan.
Jos Time Shift -puskuri tyhjennetään, kaikki paketit haetaan heti ja vain punaisella merkityt tallennetaan.

Samanaikainen tallennus ja toisto

Sisäisen kiintolevyn ja siihen liittyvän korkean tiedonsiirtonopeuden ansiosta samanaikainen tallennus ja toisto on mahdollista.

Tällöin voit:

• katsoa ohjelmaa, keskeyttää sen (Pause) ja kelata takaisin jo tallennuksen aikana (FlexTime, Pause Live TV)

• toistaa kiintolevyllä olevan TV-lähetyksen tallennuksen aikana

• toistaa DVD:llä olevan ohjelman samalla, kun toista ohjelmaa tallennetaan kiintolevylle.

• siirtää (arkistoida) kiintolevyllä olevan ohjelman DVD+RW/+R-levylle samalla, kun toista ohjelmaa tallennetaan kiintolevylle.

Media Browser

Media Browserin avulla voit tarkastella listaa kaikista kiintolevyllä olevista tallenteista. Voit lajitella
tallennelistan tiettyjen ehtojen mukaiseksi ('Recording Date', 'Protected' ...). Media Browserissa voit
valita tallenteita toistettavaksi, muokattavaksi tai siirrettäväksi DVD+RW/+R-levylle (arkistoida). Voit
asettaa eston tallenteille niin, että ne toistetaan vasta oikean PIN-koodin syöttämisen jälkeen. Jos
PIN-koodia ei ole vielä syötetty, se on '0000'.

PIN'koodin vaihtaminen

1 DISC MENU paina tällöin SYSTEM MENU ,

2 Valitse painamalla D 'A', valitse painamalla B kuvake '�(Disc features)' ja vahvista painamalla C .

3 Vahvista rivi 'Access control' painamalla C ja syötä 4-numeroinen koodi. Anna koodi vielä kerran ja lopeta painamalla SYSTEM MENU .
Lisätietoja löydät käyttöohjeen luvusta Lukitukset (Lapsilukko).

Arkistointi DVD+RW/+R'levylle

Kiintolevyllä olevia tallenteita voidaan kopioida (arkistoida) DVD+RW/+R-levylle.
Valitse tällöin Media Browserista haluamasi tallenne ja paina värillistä toimintonäppäintä, jossa on merkintä 'ARCHIVE'. Siinä kaikki.
Koska arkistointi vie jonkin aikaa, voit tällä välin vaihtaa toiseen ohjelmaan näppäimellä CHANNEL q , CHANNEL r . Huomioi, että kopioinnin
aikana Time Shift -puskurin toimintoja FlexTime, Instant Replay eikä Pause Live TV voi käyttää, eikä kiintolevyltä voi toistaa tallenteita, sillä
kiintolevyltä toistetaan jo tallennusta (kiintolevyltä DVD+RW/+R-levylle). Time Shift -puskuriin tulee kuitenkin tallenteita (Time Shift -puskuri
täyttyy). Jos tallentava DVD-soitin sammutetaan näppäimestä STANDBY m , kopiointi suoritetaan ensin loppuun ja laite sammuu vasta sitten.

Time Shift 'puskurin jälkeen

Time Shift -puskuri (välimuisti) on HDRW 720:n ydinosa. Jokainen tallenne, lukuun ottamatta etuliitäntöjen kautta tehtyjä, tallennetaan ensin Time
Shift -puskuriin.
Tallenteet voidaan merkitä niin, että ne siirretään pysyvästi kiintolevylle.

Siirto kiintolevylle tapahtuu seuraavia vaiheita noudattaen:

• Time Shift -puskurin aika on kulunut loppuun (tehdasasetus 3 tuntia)

• Time Shift -puskuri tyhjennetään (toiminto 'Flush Buffer' (näppäin SYSTEM MENU , valikko 'Set up'))

• Tallentava DVD-soitin sammutettu näppäimellä STANDBY m

• Vaihdettu näppäimellä CAM Camera-käyttötapaan (takaisinkytkentä punaisesta toimintonäppäimestä, kun aikapalkki on näkyvissä).

• Päiväys/kellonaika tai lähetysasetus muuttunut (valikon avaaminen).
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Voit asettaa merkinnät itse vaikka tallentava DVD-soitin asettaa tällaiset merkinnät myös itsenäisesti esim.: Tallennus ajastimella. Time Shift -puskuri
säilyttää listan TV-lähetyksistä, joita on viimeisten tuntien aikana katsottu. Ohjelmat näkyvät kuvaruudussa ja palkkina niin sanotussa aikapalkissa.
Aikapalkin oikeassa reunassa on liikkuva IIIIIIIIII-kuvake, joka kertoo, että Time Shift -puskuri täyttyy.
Aikapalkin vasemmassa reunassa on myös IIIIIIIIII-kuvake, joka kertoo, että Time Shift -puskuri tyhjenee, tallenteet 'putoavat pois'. Time Shift
-puskurissa olevat ohjelmat erotetaan pystysuoralla viivalla. TV-lähetyksen nimi näkyy yläpuolella. Ajat aikapalkin kummallakin puolella kertovat
Time Shift -puskurin alkamis- ja loppumisajan. Tallennuksen senhetkinen aika oikeassa reunassa, vanhin tallenne vasemmassa reunassa.

Liikkuminen Time Shift 'puskurissa
Voit siirtyä mihin tahansa haluamaasi kohtaan Time Shift -puskurissa ja katsella kyseisenä ajankohtana tehtyä tallennusta. 'Osoitin' (keltainen
suorakulmio aikapalkissa) näyttää toistokohdan Time Shift -puskurissa. Tätä 'osoitinta' voidaan siirtää näppäimellä C , D . Jos toistokohta (osoitin)
on oikeanpuolimmaisimmassa kohdassa, näet valitun TV-kanavan senhetkisen kuvan (live kuva). Time Shift -puskurin tietopalkissa kuvaruudun
yläreunassa näkyy vasemmassa kulmassa antenni-kuvake 'C' (vertaa kuvakkeeseen 'D' kiintolevyltä toistettaessa).

Seuraavassa on lyhyt yleiskuvaus tärkeimmistä Time Shift -puskurissa liikkumiseen tarvittavista näppäimistä:

N , JUMP BACK , D

Jos aikapalkin vasen reuna saavutetaan, vaihdetaan normaalille toistonopeudelle.

O , JUMP FWD , C

Jos oikea reuna saavutetaan, näkyy senhetkinen TV-ohjelma. Ei ole mahdollista siirtyä enempää oikealle. Tällöin pitäisi jo voida ennustaa tulevaa.
Näppäintä O voidaan käyttää senhetkisen TV-ohjelman 'saavuttamiseen'.

PAUSE 9 Jos toisto keskeytetään, osoitin jää paikalleen siihen saakka, kunnes aika kyseiseen kohtaan on kulunut. (Osoitin saavuttaa aikapalkin
vasemman reunan). Kun reuna saavutetaan, tallentava DVD-soitin kytkeytyy taas toistolle.

PLAY G Toisto normaalilla nopeudella. Time Shift -puskurin rajoja ei koskaan ylitetä.

Tallennus Time Shift 'puskurin kautta
Tallennus tehdään aina ensin Time Shift -puskuriin.

Seuraavat tallennusmahdollisuudet ovat käytettävissäsi:

• Ohjelmoitujen tallennusten (TIMER) suorittaminen automaattisesti annettuna päivänä/kellonaikana

• Senhetkisen, käynnissä olevan TV-ohjelman suora tallennus

• Time Shift -puskurissa ennestään olevien TV-lähetysten merkitseminen.

Voit merkitä Time Shift -puskurissa olevia tallenteita, jotta ne siirretään kiintolevylle eikä niitä poisteta, kun Time Shift -puskurin aika on kulunut
loppuun. Kun TV-lähetys merkitään, Time Shift -puskurin aikapalkkiin ilmestyy punainen merkintä. Tämä merkitsee tallenteen. Muuta ei tarvitse
tehdä.

DVD-tallenninsoitin siirtää ohjelman automaattisesti kiintolevylle, kun:

• Time Shift -puskurin aika on kulunut loppuun (tehdasasetus 3 tuntia).

• Time Shift -puskuri tyhjennetään (toiminto 'Flush Buffer' (näppäin SYSTEM MENU , valikko 'Set up')).

• DVD-tallennin kytketään pois päältä näppäimellä STANDBY m .

• Näppäimellä CAM vaihdetaan Camera-käyttötapaan (takaisinkytkentä samalla näppäimellä).

• Päiväys/kellonaika tai lähetysasetus muuttuu (valikon avaaminen).

Ohjelmoiduissa tallennuksissa merkintä Time Shift -puskurissa tulee automaattisesti. Tallennus kiintolevylle tapahtuu siis automaattisesti tämän
jälkeen. Sinun ei tarvitse tehdä mitään muuta, kun punainen merkintä on näkyvissä. Myös jos laite sammutetaan näppäimestä STANDBY m ,
tallennus tehdään ennen kuin DVD-tallennin sammuu automaattisesti.
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Tallennuksen ohjelmointi

Tallennuksen ohjelmoimiseen ovat käytettävissä seuraavat vaihtoehdot:

GUIDE Plus+® 'järjestelmä:
Valitse kuvaruudulta listasta TV-lähetys, jonka haluat tallentaa.

ShowView® :
Syöttämällä ShowView-ohjelmanumeron aloitus- ja loppumisaika, päivämäärä ja kanava asetetaan automaattisesti

Ohjelmointi syöttämällä tiedot manuaalisesti.

Manuaalisesti käynnistetty tallennus

Paina käynnissä olevan TV-lähetyksen tallentamiseksi näppäintä REC/OTR n .
Kun haluat pysäyttää tallennuksen, paina näppäintä STOP h . Valitse painamalla D 'Yes' ja vahvista painamalla OK .

Jos haluat merkitä ohjelman, joka on Time Shift -puskurissa, liikuta nuppia aikapalkin päällä näppäimellä C , D halutun ohjelman kohdalla ja paina
näppäintä REC/OTR n . Jos haluat poistaa merkinnän, paina punaista toimintonäppäintä. Aikapalkin pitää olla näkyvissä. ( INFO näppäin)

Tallennustapa

Kiintolevylle tallennukset tehdään niin sanotun tallennustavan asetettavalla tallennuslaadulla. Mitä parempi laatu on, sitä enemmän tilaa tallennus
vaatii. Tallennuslaatu on jokin seuraavista M1, M2, M2x, M3, M4, M6 ja M8. Numero merkitsee tuntimäärää, joka mahtuu yhdelle puolelle 4.7GB
DVD+RW- tai DVD+R -levylle. Näin voit tallentaa DVD+RW/+R-levylle esim. tallennustavalla 'M1' vain 1 tunnin tai tavalla 'M8' vain 8 tuntia.
Tämä on erityisen tärkeää silloin, kun tallennuksia halutaan siirtää kiintolevyltä DVD+RW/+R-levylle. Kiintolevyllä olevien tallenteiden laatua ei voi
myöhemmin enää muuttaa.

Esimerkiksi:
3-tuntinen elokuva, joka tallennettiin kiintolevylle tallennuslaadulla 'M1', ei mahdu yhdelle DVD+RW/+R-levylle (M1=1 tunti DVD+RW/+R-levyllä).
Tästä elokuvasta voidaan kopioida vain 1 tunti DVD+RW/+R-levylle. Jos tämä elokuva tallennetaan tavalla M3 , se mahtuu kokonaan
DVD+RW/+R-levylle. (M3=3 tuntia DVD+RW/+R-levyllä).

Lopuksi tärkeitä ohjeita

Jos laitteen käytössä ilmenee ongelmia:
1) Lue kappale 'Ennen kuin soitat huoltoon
2) Käy Internet-sivulla http://www.philips.com/support online-avun saamiseksi,
3) Soita omassa maassasi olevaan asiakaspalveluun. Oman maasi asiakaspalvelun puhelinnumeron löydät käyttöohjeen takasivulta.
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Liitäntä televisioon
1 Sulje televisio.

2 Irrota antennijohdon pistoke televisiosta. Kytke pistoke tallentavan
DVD-videon takapaneelin liitäntään ANTENNA IN .

3 Kytke laitteen mukana toimitetun antennijohdon toinen pää
tallentavan DVD-videon takapaneelissa olevaan liitäntään TV
OUT ja toinen pää television antennituloliitäntään.

4 Yhdistä liitäntä EXT1 TO TV-I/O tai liitännät S-VIDEO OUT
(Y/C) , VIDEO OUT (CVBS) , AUDIO OUT
L/R televisiovastaanottimen vastaaviin tuloliitäntöihin.

Verkkoliitäntä

Tarkista, että alueesi verkkovirta vastaa tyyppikilven tietoa. Jos näin ei
ole, kysy neuvoa jälleenmyyjältä tai huoltopisteestä.

1 Avaa televisio.

2 Kytke laitteen mukana toimitetun verkkojohdon toinen pää
tallentavan DVD-videon takapaneelissa olevaan verkkoliitäntään
4MAINS ja toinen pää pistorasiaan.

Käyttöönottoasennus
1 Paina laitteen painiketta STANDBY-ON m .

P Näyttöön tulee ilmoitus '�������' , '�� �� �	
'.

2 Valitse tarvittaessa televisiosta tuloliitännän ohjelmapaikka.
P Kuvaruutuun ilmestyy käyttöönottovalikko.

Virgin mode

Menu Language
English
Español
Français
Italiano
Deutsch

Press OK to continue

3 Valitse haluamasi asetus painikkeella B tai A .
Vahvista valinta painikkeella OK .

4 Toimi samoin myös muiden valikoiden kanssa: 'Audio Language',
'Subtitle', 'TV shape' , 'Country' .
P Kun olet vahvistanut ilmoituksen 'If you have connected

the antenna - press OK' painikkeella OK , automaattinen
haku käynnistyy.

P Kun haku on suoritettu, näkyviin tulee valikko
ajan/päivämäärän asettamista varten.
Tarkista tiedot ja korjaa ne tarvittaessa.

5 Paina lopuksi painiketta SYSTEM MENU .

6 Paina painiketta GUIDE/TV .

Setup Home

Press Aor Bto select. Then press OK to confirm.

Setup

Choose item to set up :
Language English
Country United Kingdom
Postal code XXXXX
External receiver 1 None

External receiver 2 None

External receiver 3 None

7 Valitse rivi 'Postal code' ja vahvista painikkeella OK .

8 Valitse syöttökohta painikkeilla C tai D . Syötä asennuspaikan
postinumero painikkeilla A tai B tai numeropainikkeilla 0..9 .

O Valitusta maasta riippuen voit syöttää myös kirjaimia
painikkeilla B ja A .

9 Vahvista postinumero painikkeella OK .

0 Paina lopuksi painiketta GUIDE/TV .
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GUIDE Plus+® 'järjestelmän asentaminen
Kaikkien GUIDE Plus+® -järjestelmän tietoja lähettävien
televisiokanavien on oltava asennettuina.
Maan ja postinumeron on oltava syötettyinä GUIDE Plus+®

'järjestelmään.
Jos luettelossa ei ole omaa maatasi, se tarkoittaa, ettei maassasi vielä
mikään televisiokanava lähetä GUIDE Plus+® -tietoja.
WWW-sivulta http://www.europe.guideplus.com löydät lisää tietoa ja
neuvoja.

Maa/kaupunki (kieli)
Televisiokanava
(antenni)

TV'kanava (SAT)

Deutschland Eurosport
Eurosport
Astra 19.2E

Österreich Eurosport
Eurosport
Astra 19.2E, Hotbird
13.0E

Schweiz (Deutsch) Eurosport
Eurosport
Astra 19.2E

United Kingdom ITV
Eurosport
Astra 28.2E

France Canal+
España Tele 5

Nederland
Music Factory (TMF) /
Eurosport

TMF Astra 19.2E
Eurosp. Hotbird 13.0E

- Eindhoven Music Factory (TMF)
Music Factory (TMF)
Astra 19.2E

- Rotterdam Music Factory (TMF)
Music Factory (TMF)
Astra 19.2E

- Amsterdam Music Factory (TMF)
Music Factory (TMF)
Astra 19.2E

België (Flemish) Music Factory (TMF)
Music Factory (TMF)
Astra 19.2E

1 Valitse tallentavassa DVD-videossa kaikki GUIDE Plus+®

-järjestelmän tietoja lähettävät televisiokanavat (ks. taulukko).

TV-kanava ulkoisessa vastaanottimessa
- Valitse TV-kanava ulkoisessa vastaanottimessa.

- Valitse sen tuloliitännän ohjelmapaikka, johon ulkoinen vastaanotin on
liitetty.
'���' Scart-liitin takapuolella EXT2 AUX-I/O
'����' Scart-liitin takapuolella EXT1 TO TV-I/O

- Anna ulkoisen vastaanottimen olla kytkettynä päälle.

2 Anna tallentavan DVD-videon olla kytkettynä päälle, jotta se lataa
GUIDE Plus+® -tietoja yön yli.
Tiedot ovat käytettävissä seuraavien 24 tunnin kuluessa.
P Kun tiedot ovat käytettävissä, painikkeen

GUIDE/TV painamisen jälkeen näkyviin tulee seuraava kuva:

3 Kytke tallentava DVD-video pois päältä n. 5 minuutin ajaksi (painike
STANDBY m ), jotta tiedot tallentuvat.

Ulkoisen vastaanottimen asentaminen
Jos olet liittänyt laitteeseen jonkin ulkoisen vastaanottimen
(satelliittivastaanottimen, tv-sovittimen, kaapelisovittimen), se pitää
asentaa myös GUIDE Plus+® -järjestelmässä. Televisio-ohjelmat
(televisiokanavat), jotka ovat nähtävissä ainoastaan ulkoisen
vastaanottimen kautta, näkyvät myös GUIDE Plus+® -järjestelmässä, ja
ne voidaan ohjelmoida tallennuksia varten.
Sen lisäksi GUIDE Plus+® -tiedot voidaan päivittää myös ulkoisen
vastaanottimen kautta.
- Paina painiketta GUIDE/TV

- Valitse painikkeella A valikkorivi ja painikkeella C kohta 'Setup'
(toinen valikkosivu).

- Valitse painikkeella B rivi 'Setup' ja vahvista painikkeella OK .

- Valitse painikkeella B , A 'Setup'-valikossa rivi 'External
receiver 1' ja vahvista painikkeella OK .

- Noudata kuvaruudun ohjeita.

Tarkempia tietoja GUIDE Plus+® -järjestelmästä löydät käyttöohjeesta

Pika'asennusohje
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Tallennusten ohjelmointi
'GUIDE Plus+® 'järjestelmän' avulla

1 Paina kauko-ohjaimen painiketta GUIDE/TV .

2 Valitse tallennusta varten painikkeella A tai B televisiokanava ja
painikkeella D tai C televisio-ohjelma.
Voit selata luetteloa sivu kerrallaan painikkeilla CHANNEL q tai
CHANNEL r ja päivä kerrallaan painikkeilla N tai O .

3 Vahvista kauko-ohjaimen punaisella toimintopainikkeella (merkitty
ruudussa merkinnällä 'Record').
Televisio-ohjelman tiedot tallennetaan muistiin ohjelman tallennusta
varten.
Huomioi ruudussa näkyvät tiedot.

4 Paina lopuksi painiketta GUIDE/TV .

Tallennus kiintolevylle (HDD)

Kun kytket tallentavan DVD-videon päälle, sillä hetkellä valitun
televisiokanavan ohjelma tallentuu välimuistiin (Time shift -puskuriin)..

Sen avulla voit palata käynnissä olevassa ohjelmassa takaisin päin
näppäimellä JUMP BACK ja katsoa menneen kohdan uudelleen.

Lisäksi on mahdollista käyttää kaikkia toistotoimintoja kuten
pysäytyskuvaa, hidastusta, zoomausta, hakua ajan mukaan ja hakua
näppäimillä N , O myös Time Shift -puskurissa olevien
tallenteiden kanssa.
Tallennus jatkuu tällä välin.

Time shift -puskurin tallenteet poistetaan automaattisesti määritetyn
ajan kuluttua (tehdasasetus: 3 tunti)
Vain ne tallennukset, jotka on merkitty Time Shift -puskurissa
näppäimellä REC/OTR n tallennetaan kiintolevylle.

Time Shift 'puskurin symbolit
Kuvaruudun yläreunassa olevalla tietorivillä voi näkyä seuraavia
symboleita. Voit hakea nämä tiedot ruutuun myös kauko-ohjaimen
INFO -painikkeella.

Vasemmalla

Tässä näkyvät tulosignaalin tiedot:

'C' Suora kuva (televisio-ohjelma) valitulta televisiokanavalta

'P01' Televisiokanavan ohjelmapaikka

'ARD' Televisiokanavan tunnus

'D' Toisto kiintolevyltä

Oikealla

Tässä näkyvät toimintatilan tiedot:

'B 16:03:02' Todellinen kellonaika, kun tilana on suora lähetys
(televisio-ohjelma) valitulta televisiokanavalta ( TUNER -painike).

'J PLAY' Toisto kiintolevyltä

'M PAUSE' Pysäytyskuva

'H 1/2X' Hidastus eteenpäin

'G -1/2X' Hidastus taaksepäin

'L 4X' Nopeutus eteenpäin
'K -4X' Nopeutus taaksepäin
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Time Shift 'puskurin painikkeet

1 Hae Time shift -puskurin rivi kuvaruutuun painamalla
INFO -painiketta.

2 Käytössä ovat seuraavat painikkeet:

O Painikkeet N , O , PLAY G , PAUSE 9 , D , C ,
JUMP FWD , JUMP BACK aikarivin käyttämiseen.

O Painike RETURN
Siirtyminen taaksepäin Time Shift -puskurin tai kiintolevyltä
suoritetun toiston edelliseen nähtyyn kohtaukseen.
Kun painat painiketta uudelleen, pääset takaisin senhetkiseen
televisio-ohjelmaan (suoraan lähetykseen).

O Painike TUNER
Vaihtaminen valitun TV-kanavan senhetkiseen ohjelmaan
(suoraan lähetykseen).

O T/C
Nimikkeen ja kohdan välillä vaihtaminen valintapainikkeiden
N ja O käyttämiseksi. Kuvaruudun ylärivillä näkyy joko
'TITLE' nimikkeen valinnan merkkinä tai 'CHAPTER' kohdan
valinnan merkkinä.

O Painike REC/OTR n :
- Kiintolevylle tallentamisen käynnistäminen.
- Kiintolevylle tallennettavan nimikkeen merkitseminen.
- Nimikkeen alun leikkaaminen pitämällä painiketta painettuna.

O PUNAINEN toimintonäppäin:
- Näppäimellä REC/OTR n tehdyn merkityn tallennuksen

säästäminen.
- Tallennuksen lopettamiseksi senhetkiseen kohtaan näppäin

on pidettävä painettuna.

O KELTAINEN toimintonäppäin: ('OVERVIEW'):
Time Shift -puskurin jo tekemien tallennuksien listan
avaaminen.

O SININEN toimintonäppäin ('MORE INFO'):
Lisätietojen saamiseksi senhetkisestä TV-lähetyksestä, jos
tietoja siirretään GUIDE Plus+® -järjestelmästä.

Manuaaliset tallennukset

Kun kytket tallentavan DVD-soittimen päälle, sillä hetkellä
DVD-soittimessa valittuna oleva TV-ohjelma tallentuu välimuistiin (Time
Shift -puskuri).
Jos tallenne halutaan säästää kiintolevylle, sen pitää olla Time Shift
-puskurissa (aikapalkki) merkittynä punaisella ennen Time Shift
-puskurin tyhjennystä.

Miten Time Shift -puskuri tyhjennetään?
- Sammuta laite painamalla STANDBY m

- Valitse toiminto 'Flush Buffer' (näppäin SYSTEM MENU ,
valikko 'Set up')

- Time Shift -puskurin aika (1-6 tuntia) on kulunut loppuun

Tallennuksen aloittaminen GUIDE Plus+®

'järjestelmän tiedoilla
Tallentava DVD-soitin saa GUIDE Plus+® -järjestelmän kautta
TV-lähetysten alkamis- ja loppumisajankohdat. Nämä näkyvät mustina
palkkeina aikapalkissa.

1 Jos Time Shift -puskurin aikapalkki ei näy kuvaruudussa, paina
kaukosäätimen näppäintä INFO .

2 Paina näppäintä REC/OTR n .
P Etupaneelin tallennusnäppäimen n punainen valo syttyy.

P Kuvaruutuun aikapalkin oikeaan reunaan ilmestyy '1 ohjelma'.
Tämä kertoo, että tallennus päättyy automaattisesti
TV-lähetyksen lopussa.
Jos haluat tallentaa myös seuraavan ohjelman samalta kanavalta,
paina näppäintä REC/OTR n uudelleen. Näyttöön ilmestyy
'2 ohjelma'.

Loppuneen TV-lähetyksen tallentaminen
Jos tallentava DVD-soitin on ollut jo jonkin aikaa päällä, Time Shift
-puskurissa on jo tallenteita. Näistä tallenteista (TV-lähetykset) voidaan
valita ne, jotka halutaan tallentaa kiintolevylle.
- Valitse näppäimellä C tai D tallenne (osoittimen pitää olla merkkien
välissä)

- Paina näppäintä REC/OTR n tallenteen merkitsemiseksi.
Merkinnän voi poistaa PUNAISELLA toimintonäppäimellä.

Pika'asennusohje
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Tallennuksen aloittaminen ilman GUIDE
Plus+® 'järjestelmän tietoja:
Jos GUIDE Plus+® -järjestelmän tietoja ei ole saatavilla, tai tallennus
tehdään jostakin liitäntöihin EXT1 TO TV-I/O , EXT2
AUX-I/O liitetystä satelliittivastaanottimesta, aikapalkkiin ei ilmesty
mitään tietoja TV-lähetyksen alusta, lopusta tai nimikkeestä.

1 Jos Time Shift -puskurin aikapalkki ei näy ruudussa, paina
kaukosäätimen näppäintä INFO .

2 Paina näppäintä REC/OTR n .
P Etupaneelin tallennusnäppäimen n punainen valo syttyy.

P Kuvaruudun aikapalkin oikeaan reunaan ilmestyy '1 ohjelma
+30'. Tämä kertoo, että tallennus päättyy automaattisesti 30
minuutin päästä. Paina näppäintä REC/OTR n useamman
kerran tallennusajan pidentämiseksi.

O Tallennuksen automaattinen lopettaminen:
Jos GUIDE Plus+® -järjestelmä tunsi TV-lähetyksen
alkamisajankohdan, tallennus loppuu automaattisesti
TV-ohjelman loppuessa.

Loppuneen TV-lähetyksen tallentaminen
Jos tallentava DVD-soitin on ollut jo jonkin aikaa päällä, Time Shift
-puskurissa on jo tallenteita. Näistä tallenteista (TV-lähetykset) voidaan
valita ne, jotka halutaan siirtää kiintolevylle.
- Valitse näppäimellä D tai C vanhimman tallenteen alkamisaika ja
pidä näppäintä REC/OTR n painettuna tallenteen merkitsemiseksi
alusta lähtien.

- Valitse näppäimellä C tai D uusimman tallenteen loppumisaika ja
pidä PUNAISTA toimintonäppäintä painettuna lopun merkitsemistä
varten.
Merkinnän voidaan poistaa PUNAISELLA toimintonäppäimellä.

Tallennuksen aloittaminen senhetkisestä
kohdasta (heti)
Voit aloittaa tallennuksen myös heti riippumatta Time Shift -puskurissa
olevista tallenteista.

1 Pidä näppäintä REC/OTR n painettuna, kunnes etupaneelilla
olevan tallennusnäppäimen n punainen valo syttyy.

Tallennuksen automaattinen lopettaminen
Tallennukset lopetetaan automaattisesti, jos GUIDE Plus+®

-järjestelmän tiedot ovat saatavilla tai tallennuksen loppumisaika
syötettiin jo tallennuksen alussa (30 minuutin askelein).

Tallennuksen manuaalinen lopettaminen
(heti)
1 Jos mahdollista vaihda televisioon DVD-tallentimen ohjelmakanava

(tuloliitäntä).

2 Paina STOP h .
P Kuvaruudulle ilmestyy kysymys, haluatko varmasti lopettaa

tallennuksen.

O Jos haluat lopettaa tallennuksen, valitse painamalla D 'Yes' ja
vahvista painamalla OK .

O Jos haluat lopettaa tallennuksen, vahvista 'No' painamalla OK .

Näppäimellä STOP h lopetetaan aina vain senhetkinen tallennus
(senhetkinen aika).
Jos haluat lopettaa tallennuksen aiemmin (palata Time Shift -puskurissa
takaisin näppäimellä D ) toimi seuraavasti:
- Paina näppäintä INFO aikapalkin avaamiseksi.

- Pidä punaista toimintonäppäintä painettuna.

3 Jotta ohjelma voidaan tallentaa pysyvästi kiintolevylle, Time Shift
-puskuri on tyhjennettävä. Käytössäsi ovat seuraavat vaihtoehdot:

O Time Shift -puskurin aika on kulunut loppuun (tehdasasetus 3
tuntia)

O Time Shift -puskurin manuaalinen tyhjennys (toiminto 'Flush
Buffer' (näppäin SYSTEM MENU , valikko 'Set up'))

O DVD-tallentimen kytkeminen pois päältä näppäimellä
STANDBY m

O Vaihto näppäimellä CAM videokamera-käyttötapaan
(takaisinkytkentä samalla näppäimellä).
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Tallennus etupaneelin liitäntään
yhdistetystä kamerasta

Toiminnon avulla voit tallentaa etupaneelin liitännöistä tallenteita
suoraan kiintolevylle.

Voit muokata tallenteita ja halutessasi kopioida (arkistoida) ne sitten
suuremmalla nopeudella DVD+RW/+R-levylle.

1 Liitä kamera luvussa 'Lisälaitteiden yhdistäminen / Videokameran
yhdistäminen etupaneelin liitäntöihin' kuvatulla tavalla.

2 Paina kauko-ohjaimen CAM -painiketta.
P Tallentava DVD-video kytkeytyy kameratilaan.

3 Valitse CAM -painikkeella liitäntä, johon kamera on yhdistetty.

O '����'
Tallennus liitännöistä VIDEO (CAM1) , S-VIDEO (CAM1) .
Vaihtaminen liitäntöjen välillä tehdään automaattisesti.

O '���'
Tallennus liitännästä DV IN (CAM2) .

4 Käynnistä tallennus painamalla REC/OTR n -painiketta.

5 Voit keskeyttää tallennuksen seuraavilla painikkeilla:

O PAUSE 9

Tallennus siirtyy taukotilaan. Kun painat painiketta uudelleen,
tallennus jatkuu.
Uusi kohta luodaan.

O STOP h

Tallennus keskeytetään. Voit käynnistää uuden tallennuksen
REC/OTR n -painikkeella.
Uusi nimeke luodaan.

6 Lopeta toiminto painikkeella CAM .
P Tallenne tallentuu kiintolevylle uutena nimikkeenä.

Nimikkeen arkistointi
DVD+RW/+R'levylle

Voit valita kiintolevyltä nimikkeen, jonka haluat siirtää
DVD+RW/+R-levylle.

Huomio:
Arkistoinnissa käytetään sitä tallennuslaatua, jolla tallennus on tehty
kiintolevylle. Tallennuslaatua ei voi muuttaa DVD+RW/+R-levylle
tallentamista varten.

1 Aseta laitteeseen DVD+RW/+R-levy, jolle haluat tallentaa
nimikkeen.

2 Paina painiketta BROWSER HDD .
P Media Browser tulee näkyviin. Media Browserissa näkyvät

kaikki kiintolevyllä olevat tallenteet.

3 Valitse B ja A -panikkeilla nimike, jonka haluat kopioida
DVD+RW/+R-levylle.

O Jos haluat arkistoida useampia nimikkeitä samalla kertaa,
merkitse haluamasi nimikkeet SELECT -painikkeella.

4 Käynnistä arkistointi vihreällä toimintopainikkeella.

Jos vihreää painiketta ei näy kuvaruudussa, tarkista, onko nimike vielä
'Time Shift -puskurissa'. Kytke tallentava DVD-video tarvittaessa pois
päältä painikkeella STANDBY m tai valitse toiminto 'Flush
Buffer' (painike SYSTEM MENU , valikko 'Set up')

P Kuvaruudussa ja näytössä näkyy ilmoitus, joka osoittaa
arkistoinnin olevan käynnissä.

P Arkistoinnin aikana ja sen jälkeen näet sillä hetkellä valitun
televisiokanavan suoran lähetyksen. Painikkeet D , C ,
JUMP BACK , JUMP FWD , PLAY G , PAUSE 9 eivät
toimi. Ajastimella ohjelmoidut tallennukset ja tallennus Time
Shift -puskuriin suoritetaan.

Toiminnon keskeytys
Paina keltaista toimintopainiketta. Voit kytkeä tarvittaessa
kuvaruutunäytön päälle INFO -painikkeella.

DVD+R-levyn viimeisteleminen
Kun tallenteet on arkistoitu DVD+R-levylle, levy on viimeisteltävä, jotta
sitä voidaan toistaa DVD-videossa.
- Merkitse ensimmäinen nimike painamalla painiketta DISC
MENU ja sitten painiketta STOP h .

- Siirry levytietonäyttöön painamalla painiketta A .

- Paina painiketta C ja valitse sitten painikkeella B rivi 'Finalise
disc'.

- Vahvista painikkeella OK .

Pika'asennusohje
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Toisto kiintolevyltä (HDD)

Kaikki kiintolevyllä olevat tallenteet sekä niiden indeksikuvat näkyvät
Media Browserissa.

1 Paina kauko-ohjaimen BROWSER HDD -painiketta tai laitteen
HDD -painiketta.
P Media Browser tulee kuvaruutuun.

2 Valitse kauko-ohjaimen B ja A -painikkeilla tai laitteen
DOWN ja UP -painikkeilla haluamasi nimike.

Painikkeella CHANNEL q , CHANNEL r siirryt sivu kerrallaan
eteen- tai taaksepäin.

3 Voit käynnistää toiston seuraavilla tavoilla:

O Painikkeella OK
Toisto käynnistyy valitun nimikkeen alusta.

O Painikkeella PLAY G

Toisto käynnistyy kohdasta, jossa kyseisen nimikkeen toisto on
keskeytetty ( STOP h -painike). Tämä toimii myös, vaikka
välillä olisi toistettu toinen nimike tai toista DVD-levyä.

Media Browserin symbolit
Kuvaruudun yläreunassa olevalla tietorivillä voi näkyä seuraavia
symboleita.

'P' Nimikettä ei ole vielä merkitty kiintolevylle tallennusta varten.
Nimike voidaan vain poistaa tai lukita (lapsisuojaus). Nimike on vain
Time shift -puskurissa ja se poistetaan, kun laite kytketään pois
päältä.

E Nimike on toistettu jo kerran (se on 'nähty'). Jo kiintolevyllä ei ole
enää tallennustilaa, nämä 'nähdyt' nimikkeet poistetaan. Voit
muuttaa asetusta nimikkeen muokkauksen valikossa
( EDIT -painike, sininen toimintopainike, EDIT -painike).
Symbolia ei ole sellaisen nimikkeen kohdalla, jota ei ole vielä
toistettu.

F Nimike on suojattu, sitä ei voi muokata eikä poistaa.
Suojaamattoman nimikkeen kohdalla ei ole mitään symbolia.

'�' Lapsilukko kytketty päälle. Hakemisto ei ole näkyvissä. Toisto
voidaan aloittaa vasta, kun PIN-koodi on syötetty. Jos koodia ei ole
vielä syötetty tai se on poistettu, se on '0000'.

Koodin muuttaminen
- Paina ensin DISC MENU ja sitten SYSTEM MENU ,

- Valitse painikkeella D kohta 'A', valitse painikkeella B symboli
'�(Disc features)' ja vahvista painamalla C .

- Vahvista rivi 'Access control' painikkeella C ja anna 4-paikkainen
koodi. Vahvista antamalla koodi uudelleen ja lopeta painamalla
SYSTEM MENU .

Lisätietoja löydät käyttöohjeen luvusta Käytön valvonta (lapsisuojaus).

'Q' Merkityt tallenteet siirretään DVD+RW/+R-levylle (arkistointi).

Media Browserin painikkeet

O Nimikkeen poisto:
punainen toimintopainike
Nimike poistetaan kiintolevyltä.

O Nimikkeen arkistointi:
vihreä toimintopainike
Nimike siirretään DVD+RW/+R-levylle. Jos nimikettä ei voida
tallentaa DVD+RW/+R-levylle, näkyviin tulee virheilmoitus
(Laitteessa ei ole levyä...).
Jos haluat arkistoida useampia nimikkeitä, merkitse haluamasi
nimikkeet SELECT -painikkeella. Merkintä voidaan myös
poistaa samalla painikkeella.

Arkistoinnin aikana käytössä olevat toiminnot
- Televisiokanavan vaihtaminen painikkeilla CHANNEL q ,

CHANNEL r .

- Valittu televisiolähetys tallentuu Time Shift -puskuriin

- Ajastimella ohjelmoidut tallennukset suoritetaan

O Nimikkeiden esto (lapsilukko) tai eston poistaminen:
keltainen toimintonäppäin
Toisto voidaan aloittaa vasta, kun PIN-koodi on syötetty. Jos
koodia ei ole vielä syötetty tai se on poistettu, se on '0000'.
Ohjeet koodin muuttamiseksi löytyvät aiemmasta kappaleesta
'Media Browserin kuvakkeet'.

O Nimikkeiden suojaaminen muokkaukselta ja
automaattiselta poistolta:
sininen toimintopainike
Jos nimikettä yritetään muokata (tai poistaa), näkyviin tulee
virheilmoitus.
Automaattinen poisto käynnistyy, jos kiintolevyllä ei ole
tarpeeksi muistitilaa. Olemassa olevat tallenteet poistetaan
silloin tietyssä järjestyksessä. Lisätietoja löydät kohdasta 'Media
Browserin symbolit'.

Vaihtaminen suoraan
televisio'ohjelmaan levyn toiston
aikana

Voit toistaa levyä, ja samalla senhetkinen televisiolähetys tallentuu
taustalla.

1 Voit keskeyttää levyn toiston painamalla TUNER -painiketta.
P Näet nyt tallentavassa DVD-videossa valittuna olevan

televisiokanavan lähetyksen.

O Voit jatkaa levyn toistoa painamalla DISC MENU -painiketta.

S
U
O
M
I

Pika'asennusohje



12

Kauko'ohjain

REC/OTR n Sillä hetkellä valitun televisiokanavan tallentaminen kiintolevylle.
Tallenteiden merkitseminen Time shift -puskurissa kiintolevylle
tallentamista varten.
Pidä painike painettuna, kun haluat käynnistää tallennuksen heti
(tallenteen merkitseminen Time Shift -puskurissa alkaen senhetkisestä
kohdasta).

STANDBY m Virran kytkeminen ja katkaiseminen, toiminnon keskeyttäminen.
Ohjelmoitu tallennus (TIMER) tai arkistointi suoritetaan loppuun, ja virta
katkaistaan vasta sen jälkeen.

CAM Vaihtaminen Camera-tilaan (tallennus suoraan kiintolevylle, ei Time shift
-puskurin kautta).

TV/HDD Kytkee tallentavan DVD-videon Scart-liitännän EXT2 AUX-I/O suoraan
televisioon. Siten voit katsoa Scart-liitäntään liitetyn laitteen
(tv-sovittimen, videonauhurin, satelliittivastaanottimen) kuvaa ja tallentaa
samanaikaisesti toisen lähteen signaalia.
Ellei EXT2 AUX-I/O -liitäntään ole liitetty mitään laitetta tai laite on
kytketty pois päältä, tällä painikkeella voit vaihdella televisiolähetyksen ja
tallentavan DVD-videon signaalin välillä.
Tämä toimii kuitenkin vain silloin, kun televisio on liitetty Scart-kaapelilla
tallentavaan DVD-videoon ( EXT1 TO TV-I/O -liitäntä) ja se reagoi
vaihtotoimintoon.

RETURN Palaaminen video-CD:n (VCD:n) valikon edelliseen kohtaan. Tämä toimii
myös joissakin DVD-levyissä.
Voit myös siirtyä takaisin Time shift -puskurin tai kiintolevyltä suoritetun
toiston edelliseen nähtyyn kohtaukseen. Voit siirtyä senhetkiseen
televisio-ohjelmaan (suoraan lähetykseen) painamalla
TUNER -painiketta.

EDIT Muokkausvalikon hakeminen kuvaruutuun ja sulkeminen.
Nimikkeen muokkaukseen tarkoitetun valikon hakeminen kuvaruutuun
ja sulkeminen toiston aikana.

TIMER s Tallennusten ohjelmoiminen ShowView® -koodin avulla tai ilman
ShowView® -koodia, ohjelmoitujen tallennusten muuttaminen tai
poistaminen.

SELECT Toimintojen tai arvojen valitseminen.
Media Browserissa voit merkitä useita nimikkeitä.
Uudelleentoiston kytkeminen levyn toiston aikana.
Vaihtaminen isoihin kirjaimiin nimen/tunnuksen syöttämisen aikana.

TUNER Vaihtaminen sisäiseen virittimeen (televisiokanavalle).
Siirtyminen toiston aikana Time shift -puskurista televisio-ohjelman
suoraan lähetykseen.

Pika'asennusohje
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SYSTEM MENU Järjestelmävalikon hakeminen kuvaruutuun ja sulkeminen. Sillä hetkellä
valittuna olevan tilan mukaan painikkeella voidaan valita
•)DVD-järjestelmävalikko: paina ensin DISC MENU -painiketta.
•)kiintolevyn (HDD) järjestelmävalikko: paina ensin TUNER -painiketta.

DISC MENU DVD-levyn DVD-valikon tai indeksikuvanäytön hakeminen kuvaruutuun

INFO Toiston ja kiintolevylle tallennuksen aikana (painike
TUNER / BROWSER HDD ) lisätoimintojen hakeminen kuvaruutuun,
Time shift -puskurin näyttö.
Tietopainike GUIDE Plus+® järjestelmässä lisätietojen hakemiseksi
kuvaruutuun

BROWSER HDD Kiintolevyllä olevien tallenteiden indeksin (Media Browserin) hakeminen
kuvaruutuun ja poistaminen

GUIDE/TV GUIDE Plus+® -järjestelmän hakeminen kuvaruutuun ja sulkeminen

A B Valikoissa kohdistinpainikkeet ylös ja alas.
Kiintolevyltä toiston aikana (Time shift -puskuri) edellinen tai seuraava
nimike.

D C Valikoissa kohdistinpainikkeet vasemmalle ja oikealle.
Nimikkeen kiintolevyltä toiston aikana (Media Browser tai Time shift
-puskuri) edellinen tai seuraava kohta. Kun pidät painikkeen painettuna,
voit etsiä tallennuksia nopeammin. Nopeus kasvaa silloin automaattisesti.
Kun pidät painiketta painettuna pysäytyskuvan aikana, tallentava
DVD-video näyttää yksittäiskuvia eteenpäin tai taaksepäin.

OK Toimintojen vahvistaminen
Toiston aloittaminen nimikkeen alusta 'Media Browserissa'.

STOP h Toiston pysäyttäminen
Kun pidät painikkeen painettuna, levypesä avautuu ja sulkeutuu.

PAUSE 9 Kun painat tätä painiketta toiston aikana, tallentava DVD-video siirtyy
taukotilaan (pause). Kuvaruudussa näkyy tällöin pysäytyskuva.

PLAY G Kiintolevyn tai DVD+RW/+R-levyn tai tallennetun levyn nimikkeen
toistaminen

CHANNEL q Seuraava ohjelmapaikka
GUIDE Plus+® -järjestelmässä eteenpäin

CHANNEL r Edellinen ohjelmapaikka
GUIDE Plus+® -järjestelmässä taaksepäin

JUMP BACK Siirtyminen tietty aikajakso taaksepäin (tehdasasetus 30 sekuntia)
Muuttaminen kiintolevyn asetuksissa (painike TUNER , SYSTEM
MENU , rivi 'Set up', 'Jump back')
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N Kun painat painiketta lyhyesti toiston aikana, tallentava DVD-video palaa
edelliseen kohtaan/osaan tai nimikkeeseen.
Kun pidät painikkeen painettuna, tallentava DVD-video hakee kohtia
taaksepäin.
Kun pidät painiketta painettuna pysäytyskuvan aikana, tallentava
DVD-video näyttää kuvia hidastettuna taaksepäin
Siirtyminen päivä taaksepäin GUIDE Plus+® -järjestelmässä 'Grid'
-kuvaruudussa.
Voit merkitä alkukohdan muokkausvalikossa (painike EDIT , rivi 'Video
edit') pysäytyskuvan aikana (painike PAUSE 9 ). Näin voit peittää
jonkin kohdan alusta.

O Kun painat painiketta lyhyesti toiston aikana, tallentava DVD-video
siirtyy seuraavaan kohtaan/osaan tai nimikkeeseen.
Kun pidät painikkeen painettuna, tallentava DVD-video hakee kohtia
eteenpäin.
Kun pidät painiketta painettuna pysäytyskuvan aikana, tallentava
DVD-video näyttää kuvia hidastettuna eteenpäin
Siirtyminen päivä eteenpäin GUIDE Plus+® -järjestelmässä 'Grid'
-kuvaruudussa.
Voit merkitä loppukohdan muokkausvalikossa (painike EDIT , rivi
'Video edit') pysäytyskuvan aikana (painike PAUSE 9 ). Näin voit
peittää jonkin kohdan lopusta.

JUMP FWD Siirtyminen tietty aikajakso eteenpäin (tehdasasetus 30 sekuntia)
Muuttaminen kiintolevyn asetuksissa (painike TUNER , SYSTEM
MENU , rivi 'Set up', 'Jump forward')

0..9 Numeroiden tai kirjainten syöttämiseen syöttökentän mukaan

T/C Nimikkeen ja kohdan välillä vaihtaminen valintapainikkeiden N ja
O käyttämiseksi.
Jos näyttöön tulee ilmoitus '�	��', laite tuo näyttöön levyn
indeksivalikon tai toistaa johdantofilmin. Tällöin tämä toiminto ei ole
käytössä.

DISC MANAGER Discmanagerin (DM) hakeminen kuvaruutuun ja sulkeminen

Kauko'ohjaimen väripainikkeet
Voit avata eri toimintoja valikoissa seuraavilla väripainikkeilla. Ne näkyvät kuvaruudun alareunassa
olevalla rivillä. Jos rivi ei ole näkyvissä, voit hakea sen ruutuun painamalla painiketta INFO .
Useimmat väripainikkeet toimivat vain silloin, kun kyseinen rivi on näkyvissä.

PUNAINEN Punainen toimintopainike, poistaa joissain valikoissa muistipaikan (esim.
Disc Manager, valikko 'Sort TV channels', nimikkeen nimen
muokkaus).
Time Shift -puskurissa lopettaa tallennuksen

VIHREÄ Vihreä toimintopainike

KELTAINEN Keltainen toimintopainike

SININEN Sininen toimintopainike

Pika'asennusohje
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Ylimääräiset televisiotoiminnot

Laitteen mukana toimitettavalla Multicode-kauko-ohjaimella voit käyttää television tärkeimpiä
toimintoja.
Silloin on kuitenkin ensin syötettävä koodinumero, joka vastaa television tyyppiä.
Käytettävien koodinumeroiden luettelo on tämän käyttöohjeen viimeisellä sivulla. Koodinumeron
syöttö on neuvottu luvussa 'Televisioiden kauko-ohjaus'.

TV VOLUME q Television äänenvoimakkuuden suurentaminen

TV VOLUME r Television äänenvoimakkuuden pienentäminen

Seuraavia toimintoja varten on valittava toiminto vastaavalla painikkeella, sivupainikkeen •
TV (vasemmalla sivulla) ollessa koko ajan painettuna.

STANDBY m Television kytkeminen päälle tai pois päältä

0..9 Numeropainikkeet 0-9

CHANNEL q Television ohjelmapaikka ylös

CHANNEL r Television ohjelmapaikka alas

Philips-televisiovastaanottimissa ovat käytettävissä lisäksi seuraavat toiminnot. Tämä edellyttää
kuitenkin sitä, että televisiovastaanotin tukee myös näitä toimintoja. Pidä sivupainiketta •
TV (vasemmalla sivulla) painettuna, kun haluat käyttää toimintoja.

T/C Teksti-tv päälle / pois päältä

TIMER s Kellonaika näkyviin / pois näkyvistä

RETURN Palaaminen edelliseen valittuun televisio-ohjelmaan/valikkoon

SYSTEM MENU Television järjestelmävalikon avaaminen

B , A Televisiovalikoissa kursoripainikkeet ylös- ja alaspäin

D , C

Televisiovalikoissa kursoripainikkeet vasemmalle ja oikealle

OK Toimintojen / annettujen tietojen vahvistaminen

PUNAINEN, VIHREÄ,
KELTAINEN,

SININEN

Erikoistoimintojen väripainikkeet

TUNER Televisiovastaanottimen kytkeminen ulkoisesta liitännästä sisäiseen
virittimeen

S
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GUIDE Plus+® 'taulukko

Kirjoita tähän taulukkoon GUIDE Plus+® -järjestelmän lähetintiedot. Jos
GUIDE Plus+® -järjestelmä on asennettava uudelleen, nämä tiedot
voivat olla avuksi.
Kirjoita tiedot lyijykynällä, jotta niitä on helppo muuttaa tarvittaessa.

Varmista, että
• GUIDE Plus+® -järjestelmän tiedot ovat käytettävissä (24 tunnin

kuluttua)

• kaikki TV-kanavat ovat oikeilla ohjelmapaikoilla. Katso käyttöohjeen
luku 'Muut asennusmahdollisuudet' Manuaalinen TV-kanavien
järjestäminen/poistaminen'.

Jos TV-kanavia on järjestetty uudelleen, tallennettu uudelleen tai poistettu,
tallentava DVD-video on kytkettävä pois päältä n. 4 minuutiksi (painike
STANDBY m ).
Vain näin uudet tiedot tallentuvat GUIDE Plus+® -järjestelmään.

• Jos olet liittänyt ulkoisen vastaanottimen (satelliittivastaanottimen,
kaapelisovittimen tms.), kirjoita luetteloon myös ulkoisessa
vastaanottimessa olevan TV-kanavan ohjelmapaikka.

• Löydät luettelon tallentavassa DVD-videossa seuraavasti:
- Kytke tallentava DVD-video päälle
- Paina kauko-ohjaimen painiketta GUIDE/TV
- Valitse painikkeella B valikkorivi,
- Paina painiketta C toistuvasti, kunnes kenttä 'Editor' on

merkitty.

Home

Editor displays your TV channel settings. You may
switch channel On or Off (grey), select their Source
and their programme number. Press Bto use. Press
Dfor Info. Press Cfor Setup.

Search Schedule Info Editor
Name On/Off Source Programme N.
BBC1 On TV P 001
BBC2 On TV P 002
ITV On TV P 003
CH4 On TV P 004

- Siirrä näytetyn taulukon tiedot luetteloon.
- Painikkeilla CHANNEL q , CHANNEL r voit selata luetteloa

sivu kerrallaan.
Näytettyjen TV-kanavien määrä riippuu asetuksista/laitteestasi.

Name On /Off Source Programme N.
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