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Tervetuloa PHILIPS-laitteiden omistajien laajaan
joukkoon! Kiitos, että ostit tallentavan DVD-videon
DVDR 725H/02 .
Tarkemman selityksen kustakin toiminnosta löydät
vastaavista käyttöohjeen luvuista.

Mukavuutta television katseluun

0 DVD0 ja CD0levyjen toisto
'DVDR 725H/02' -laitteella voidaan toistaa DVD-, audio- ja
(S)video-CD- sekä MP3-CD-levyjä. Sillä voidaan toistaa ja muokata
tallennettuja TV-lähetyksiä (tai videokameratallenteita). Lisäksi nämä
TV-lähetykset voidaan siirtää (arkistoida) DVD+RW- tai
DVD+R-levyille.

0 Television katselu kiintolevyn kautta
DVDR 725H/02on enemmän kuin tavallinen tallentava DVD-soitin,
jossa on sisäinen kiintolevy.
Tästä lähtien paras tapa on käyttää televisiota vain kuvaruutuna ja
vaihtaa TV-kanavia DVD-tallentimen kautta. Tällöin voit käyttää
toimintoja 'FlexTime' ja 'Instant Replay' ja voit myös pysäyttää
meneillään olevan TV-lähetyksen ('Pause Live TV').

0 FlexTime
'FlexTime'-toiminnolla voit katsella TV-ohjelmaa ja palata takaisinpäin jo
tallennuksen aikana.
Sinun ei tarvitse odottaa tallennuksen loppuun voidaksesi aloittaa
toiston. Katso luku 'Tallentaminen kiintolevylle'.

0 Instant Replay/Skip
Voit toistaa käynnissä olevan TV-lähetyksen jonkin kohdan yhdellä
painikkeen painalluksella niin usein kuin haluat. Voit myös hypätä jonkin
käynnissä olevan TV-lähetyksen kohdan yli yhdellä painikkeen
painalluksella.

0 Pause Live TV
Voit pysäyttää käynnissä olevan TV-lähetyksen yhdellä painikkeen
painalluksella esim. puhelinkeskustelun ajaksi, tallennuksen jatkuessa
kuitenkin edelleen taustalla. Voit jatkaa toistoa juuri siitä kohdasta, jossa
pysäytit lähetyksen.

0 Etsiminen on helppoa
Voit valita sopivimman tavan tallenteiden etsimiseen useista eri
vaihtoehdoista.

0 Disc Manager (DM)
DM on DVD-tallentimeen integroitu tietokanta, johon tallennetaan
kaikki tällä DVD-tallentimella DVD+RW- ja DVD+R-levyille tehdyt
tallenteet. Näin voit tarkastella videokokoelmasi tiivistelmää vain yhdellä
painikkeen painalluksella ja käyttää helposti tallenteitasi.

0 Time Shift 0puskuri
Heti kun DVD-tallennin kytketään päälle, alkaa siinä valittuna olevan
TV-lähetyksen tallennus Time Shift -puskuriin. DVD-tallennin tallentaa
kaikki TV-lähetykset, joita katsotaan sen käynnistämisen jälkeen. Jos
GUIDE Plus+® -järjestelmästä on jo tietoja saatavilla, TV-lähetyksen
nimike tallentuu ja sen alkamisaika merkitään.

Time Shift -puskuria voidaan verrata kuljettimeen, joka kulkee 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, jonka paketti viipyy kuljettimella, on asetettavissa
välille 1-6 tuntia (tehdasasetus 3 tuntia).
Niin kauan kuin paketit ovat kuljettimella, ne voidaan merkitä tai
merkintä voidaan poistaa. Merkintä voidaan tehdä vain paketille, jonka
edessä ollaan. Kuljettimen lopussa (asetettu aika on kulunut) päätetään,
säilytetäänkö paketti vai poistetaanko se. Ainoastaan merkityt paketit
tallentuvat.
Jos Time Shift -puskuri tyhjennetään, kaikki paketit haetaan heti ja vain
merkityt tallentuvat.

0 Samanaikainen tallennus ja toisto
Sisäisen kiintolevyn ja siihen liittyvän korkean tiedonsiirtonopeuden
ansiosta samanaikainen tallennus ja toisto ovat mahdollisia.

Tällöin voit

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

• toistaa kiintolevylle tallennetun TV-ohjelman tallennuksen aikana

• toistaa optisia levyjä (DVD, CD) tai kiintolevylle tehtyjä tallennuksia,
vaikka samaan aikaan olisi käynnissä tallennus kiintolevylle

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

Johdanto
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0 Media Browser
Media Browserin avulla voit tarkastella katsausta kaikista kiintolevyllä
olevista tallenteista. Voit lajitella tallenneluettelon tiettyjen ehtojen
mukaan (tallennuspäivä, suojatut tallenteet jne.). Media Browserissa voit

valita tallenteita toistettavaksi, muokattavaksi tai siirrettäväksi
(arkistoitavaksi) DVD+RW- tai DVD+R-levylle.

Mukavuutta ohjelmointiin

Tässä DVD-tallentimessa on GUIDE Plus+® -järjestelmä. GUIDE Plus+®

-järjestelmä tarjoaa käyttöösi vuorovaikutteisen, maksuttoman
elektronisen ohjelmalehtisen, joka sisältää täydellisen tiivistelmän
alueellasi näkyvistä televisio-ohjelmista.
Koska tiedot välitetään yhdessä televisiosignaalin kanssa, sinun ei
tarvitse ladata tai ostaa mitään.
Palvelu on maksuton!
Voit ohjelmoida DVD-tallentimen tallennuksia GUIDE Plus+®

-järjestelmän avulla.

Yhden painikkeen painalluksella saat näkyviin tiivistelmän kaikista
parhaillaan lähetettävistä televisio-ohjelmista vastaavilla
televisiokanavilla. Voit tarkastella tiivistelmässä televisio-ohjelmia myös
joko tietyn alkamisajankohdan tai teeman mukaan lajiteltuina.

Mukavuutta tallennukseen

Sisäänrakennettu 80 Gt:n kiintolevy mahdollistaa jopa 130 tunnin
tallennukset suoraan laitteeseen. Heti, kun DVD-tallennin kytketään
päälle, se käynnistää senhetkisen TV-lähetyksen tallennuksen. Kaikki,
mitä näet DVD-tallentimen kautta, tallennetaan Time Shift -puskuriin.
Jos päätät tallentaa parhaillaan katsomasi TV-ohjelman, sinun tarvitsee
vain painaa tallennuspainiketta. Koko TV-ohjelma tallennetaan, vaikka

kytkisit DVD-tallentimen pois päältä.
Jos kiintolevy on lähes täynnä tallenteita, voit kytkeä päälle
'Automaattisen poistotoiminnon', jolloin vanhin tallenne poistetaan
automaattisesti.

Mukavuutta muokkaamiseen

GUIDE Plus+® -järjestelmän tietoja käytetään myös TV-ohjelman
automaattiseen nimeämiseen. Halutessasi voit muuttaa näitä kopioituja
nimiä, peittää ei-toivotut kohdat, jakaa tallenteen (nimikkeen) tai
muuttaa tallenteen tunnuksena olevaa indeksikuvaa.

Mukavuutta arkistointiin

Kaikki kiintolevylle tehdyt tallenteet voidaan kopioida (arkistoida)
DVD+RW- tai DVD+R-levylle. Se tapahtuu erittäin suurella nopeudella
(nopeus on jopa 20-kertainen tallennusnopeuteen nähden). Siten voit
tallentaa DVD-levylle 5 tuntia materiaalia, tallennuslaadulla M4, noin 30
minuutissa.
Arkistoinnin aikana voit katsella TV-ohjelmia ja tallentaa niitä Time Shift
-puskuriin.
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Tärkeää

AVaroitus!
Laite lähettää näkyviä ja näkymättömiä lasersäteitä. Älä
katso lasersädettä, kun laitteen kotelo on auki.

Silmävamman vaaran vuoksi laitteen saa avata ja huoltaa
vain ammattitaitoinen huoltoteknikko.

ALASER
Tyyppi: puolijohdelaser InGaAlP (DVD), AlGaAs (CD)
Aallonpituus: 660 nm (DVD), 780 nm (CD)
Lähtöteho (linssin ulkopuolella): 20 mW (DVD+RW:lle
kirjoittaminen); 0,8 mW (DVD:n lukeminen); 0,3 mW (CD:n
lukeminen).
Säteen kulma: 82 astetta (DVD), 54 astetta (CD)

AVaarallinen suurjännite! Älä avaa koteloa!
Älä laita esineitä ilmanvaihtoaukkoihin!
Sähköiskuvaara!

ALaitteen sisällä ei ole itse korjattavia osia. Anna huoltotyöt
ammattilaisen tehtäväksi.

AAina kun tallentava tallentava DVD-video on kytketty
sähköverkkoon, osa sen osista on toiminnassa. Tallentavan
DVD-videon virta voidaan katkaista kokonaan irrottamalla
virtajohto pistorasiasta.

AJos haluat irrottaa tallentavan DVD-videon sähköverkosta,
varmista, että pistoke irrotetaan pistorasiasta eikä irroteta
pelkästään laitteen takapaneelin pistoketta liitännästä. Muutoin
kaapelin vapaasti roikkuva, jännitettä johtava pää saattaa
vahingoittaa ympärillä leikkiviä lapsia.

AÄlä peitä laitteen sivulla olevia ilmanvaihtoaukkoja tai takana olevia
puhaltimen aukkoja, jottei laite ylikuumenisi. Aseta laite tukevalle
alustalle.

APidä huoli, ettei levypesään, ilmanvaihto- tai puhallusaukkoihin
joudu vieraita esineitä.

C Tämä käyttöohje on painettu ympäristöä säästävälle paperille.

C Vie vanhat paristot asianmukaiseen keräyspisteeseen.

C Hävitä laitteen pakkaus paikallisten ympäristömääräysten
mukaisesti.

C Monia tämän elektroniikkalaitteen osia voidaan käyttää uudelleen.
Ota selvää vanhan laitteen kierrätysmahdollisuuksista.

BÄlä käytä laitetta heti kuljetuksen jälkeen, kun olet tuonut sen
kylmästä lämpimään tai toisinpäin. Älä myöskään käytä laitetta
tilassa, jossa on erittäin suuri ilmankosteus.
Anna laitteen olla huoneenlämmössä vähintään kolme tuntia
kuljetuksen jälkeen. Tänä aikana tallentava DVD-video mukautuu
uuteen ympäristöönsä (lämpötilaan, ilmankosteuteen jne.).

BAseta laite paikoilleen niin, että sen ympärille jää noin 5 cm tilaa,
jotta ilma pääsee vapaasti kiertämään eikä laite ylikuumene.

BPidä huoli, että laitteen sisään ei joudu vieraita esineitä tai nesteitä.
Älä aseta tallentavan DVD-videon päälle maljakoita tai vastaavia. Jos
laitteeseen pääsee nestettä, irrota virtajohto heti pistorasiasta ja
kysy neuvoa asiakaspalvelusta.

BÄlä tuo tallentavaa DVD-videota lämpöpattereiden tai muiden
lämmönlähteiden lähelle ja suojaa se suoralta auringonvalolta.

BÄlä aseta laitteen päälle palavia esineitä (kynttilöitä, lämpökynttilöitä
jne.).

0 Kiintolevyn (HDD) turvaohjeita
DVD-tallentimeen sisäänrakennettu kiintolevy on herkkä tärähdyksille,
lämpötilanvaihtelulle ja tärinälle.

ÄLÄ LIIKUTA LAITETTA SEN OLLESSA KYTKETTYNÄ
PÄÄLLE!

Koska kiintolevy toimii aina laitteen ollessa kytkettynä päälle, se voi
vaurioitua.
Noudata seuraavia turvaohjeita:

BVaro tärähdyksiä ja tärinää.
Älä peitä tuulettimen ilmanvaihtoaukkoja.
Älä käytä laitetta tilassa, jonka lämpötila on korkea tai lämpötila
vaihtelee.

BIrrota pistoke pistorasiasta vasta, kun olet kytkenyt laitteen pois
päältä.

BEnnen kuin viet laitteen huoltoon, tallenna kiintolevyllä olevat
tärkeät tiedot DVD+RW, DVD+R-levylle. Katso ohjeet
arkistointitoimintoon.
Huoltoliike ei ota vastuuta tallennettujen tietojen häviämisestä.

BPhilips)ei ota vastuuta tallennettujen tietojen
vaurioitumisesta tai häviämisestä.

Varoitukset/tietoja
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Tavaramerkki0 ja lisenssitiedot

Valmistettu Dolby Laboratories -yhtiön lisenssillä. "Dolby"-, "Pro
Logic"- ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratories -yhtiön
tavaramerkkejä.

Tämä tuote sisältää kopiointisuojaustekniikkaa, joka on suojattu
yhdysvaltalaisilla patenteilla ja muiden oikeudenhaltijoiden
immateriaalioikeuksilla.
Ellei Macrovision ole myöntänyt toisenlaista lupaa, laitetta saa käyttää
ainoastaan yksityisiin käyttötarkoituksiin ja muihin rajoitettuihin
katselutilanteisiin. Koodin purkaminen tai tuotteen muuttaminen on
kielletty.

GUIDE Plus+, SHOWVIEW, VIDEO Plus+, G-LINK ovat (1)
rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä, (2) jotka on
valmistettu Gemstar TV Guide International Inc:n ja/tai jonkin sen
tytäryhtiön lisenssillä ja (3) ne ovat osa Gemstar TV International Inc:n
ja/tai jonkin sen tytäryhtiön omistuksessa tai lisenssillä olevia erilaisia
kansainvälisiä patentteja ja patentti-ilmoituksia.

GEMSTAR0TV GUIDE INTERNATIONAL INC. JA/TAI SEN
TYTÄRYHTIÖT EIVÄT VASTAA MILLÄÄN TAVALLA
GUIDE PLUS+ 0JÄRJESTELMÄNOHJELMATIETOJEN
PAIKKANSAPITÄVYYDESTÄ. GEMSTAR0TV GUIDE
INTERNATIONAL INC. JA/TAI SEN TYTÄRYHTIÖT EIVÄT
VASTAA MYÖSKÄÄNMILLÄÄN TAVALLA
MAHDOLLISISTA GUIDE PLUS+ 0JÄRJESTELMÄN
AIHEUTTAMISTA HÄVIÖISTÄ TAI VOITOISTA,
LIIKETAPPIOISTA TAI MUISTA ERITYISISTÄ TAI
EPÄSUORISTA VAHINGOISTA JOHTUVISTA
VAHINGONKORVAUSVAATIMUKSISTA.

Tämä tuote täyttää seuraavien direktiivien asettamat
vaatimukset:
73/23/ETY (pienjännitedirektiivi) + 89/336/ETY
(EMC-direktiivi) + 93/68 ETY (CE-merkintä).
Tämä käyttöohje on laadittu ottaen huomioon standardi
IEC 62079.

Käyttöohjeen käyttäminen

Seuraavat symbolit helpottavat käyttöohjeen käyttöä.

1 Nämä numerot osoittavat toimintaohjeen vaiheita.

O Ympyrä on merkkinä mahdollisesta jatkotoimintavaiheesta,
joka ei ole välttämätön.

P Nuoli osoittaa laitteen vastausta.

PLAY GR (Painike yhdistettynä ympyrän sisässä olevaan numeroon)
tarkoittaa kauko-ohjaimen painiketta. G 99 (Painike yhdistettynä
neliön sisässä olevaan numeroon) tarkoittaa etupaneelin painiketta.
(Numerot 1 .. I ) tai takaosa (DVD-tallentimen numerot J .. ).

[DVD]Toisto-luvussa tämä on merkkinä siitä, millaisille levytyypeille
kyseinen toiminto soveltuu.

Harmaapohjaisilta alueilta (kuten tämä alue) löydät lisätietoja.

S
U
O
M
I

Varoitukset/tietoja
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Pakkauksen sisältö

0 Käyttöohje, pika0asennusohje ja
takuukirjanen

0 DVD0tallennin/kiintolevy

0 Kauko0ohjain ja paristot

0 Antennijohto

0 Scart0kaapeli (euro0AV0kaapeli)

0 Virtajohto

0 Infrapunalähetin (IR Transmitter)

Varoitukset/tietoja
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Kauko0ohjain

0 Kauko0ohjaimen painikkeet
1 REC/OTR n

Juuri valitun televisio-ohjelman tallentaminen kiintolevylle. Time
Shift -puskurissa olevien tallenteiden merkitseminen kiintolevylle
tallentamista varten.
Pidä painike painettuna, kun haluat käynnistää tallennuksen heti.
(Tallenteen merkitseminen Time Shift -puskurissa alkaen
senhetkisestä kohdasta.)

2 STANDBY m

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

3 CAM
Kytkentä videokamera-käyttötapaan (tallennus etupaneelin
liitäntöjen kautta suoraan kiintolevylle; ei Time Shift -puskurin
kautta) tai videokamera-käyttötavan lopettaminen.

4 TV/HDD
Kytkee tallentavan DVD-videon Scart-liitännän EXT2
AUX-I/OM suoraan televisioon. Siten voit katsoa Scart-liitäntään
liitetyn laitteen (tv-sovittimen, videonauhurin,
satelliittivastaanottimen) kuvaa ja tallentaa samanaikaisesti toisen
lähteen signaalia.
Ellei EXT2 AUX-I/OM -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/ON -liitäntä) ja se reagoi vaihtotoimintoon.

5 RETURN
Palaaminen video-CD:n (VCD:n) edelliseen valikkoon. Tämä toimii
myös joissakin DVD-levyissä.

6 EDIT
Muokkausvalikon hakeminen kuvaruutuun ja sen sulkeminen.

[ • TV
Ylimääräisten televisiotoimintojen painike.

7 TIMER s

Tallennusten ohjelmointi manuaalisesti tai ShowView® -toiminnon
avulla. Ohjelmoitujen tallennusten muuttaminen/poistaminen.

8 SELECT
Toimintojen tai arvojen valitseminen.
Useampien nimikkeiden merkitseminen Media Browserissa.
Tekstisyötön suur-/pienaakkosten valitseminen.
Uudelleentoiston kytkeminen levyn toiston aikana.

9 TV VOLUME q , TV VOLUME r

Television äänenvoimakkuuden pienentäminen, suurentaminen.

0 TUNER
Vaihtaminen sisäiseen virittimeen (televisiokanavalle).

S
U
O
M
I

Laitteen toimintojen yleiskatsaus
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A SYSTEM MENU
Järjestelmävalikon hakeminen kuvaruutuun ja sulkeminen. Sillä
hetkellä valittuna olevan tilan mukaan painikkeella voidaan valita
•)DVD-järjestelmävalikko: paina ensin DISC
MENUB -painiketta.
•)kiintolevyn (HDD) järjestelmävalikko: paina ensin
TUNER0 -painiketta.

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

C INFO
Lisätoimintojen hakeminen kuvaruutuun ja niiden sulkeminen.
Lisätietojen hakeminen ruutuun GUIDE Plus+® -järjestelmässä.

D ,E ,F ,G VÄRIPAINIKKEET
Eri toimintojen kytkeminen päälle valikoissa.
Toiminnot näkyvät kuvaruudun alareunassa olevalla rivillä. Jos rivi ei
ole näkyvissä, voit hakea sen ruutuun painamalla painiketta
INFOC .
Useimmat väripainikkeet toimivat vain silloin, kun
kyseinen rivi on näkyvissä.
Punainen toimintopainikeD toimii joissakin valikoissa
poistopainikkeena. (Disc Manager, 'Sort TV channels'-valikko,
nimikkeen nimen muokkaus jne.).

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

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

I A ,O B

Valikoissa: kohdistinpainikkeet ylös, alas.
Time Shift -puskurissa: edellinen, seuraava nimike.

K D ,M C

Valikoissa: kohdistinpainikkeet vasemmalle, oikealle.
Kiintolevyn toiston aikana: edellinen, seuraava kohta. Pitämällä
painikkeen painettuna voit hakea tallenteita nopeammin. Nopeus
kasvaa silloin automaattisesti.
Kun pidät painiketta painettuna pysäytyskuvan aikana,
DVD-tallennin näyttää yksittäiskuvia eteenpäin tai taaksepäin.

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

N STOP h

Toiston tai tallennuksen pysäyttäminen.
Kun pidät painikkeen painettuna, levypesä avautuu ja sulkeutuu.

Q PAUSE 9

Toiston tauko. Kuvaruudussa näkyy tällöin pysäytyskuva.
Videokamera-käyttötavan aikana tallennus pysähtyy ja kohtaan
tehdään merkintä.

R PLAY G

Tallennetun levyn toistaminen tai toiston jatkaminen.

P CHANNEL q

Seuraava ohjelmapaikka
GUIDE Plus+® -järjestelmässä yksi sivu taaksepäin.

S CHANNEL r

Edellinen ohjelmapaikka
GUIDE Plus+® -järjestelmässä yksi sivu eteenpäin.

T JUMP BACK
Siirtyminen taaksepäin tietyn aikajakson verran (tehtaan asetus 30
sekuntia).

U N

Edellinen luku/nimike.
Painike painettuna: haku taaksepäin.
Painike painettuna pysäytyskuvan aikana: hidastus taaksepäin.
GUIDE Plus+® -järjestelmässä yksi päivä taaksepäin

V O

Seuraava luku tai nimike.
Painike painettuna: haku eteenpäin.
Painike painettuna pysäytyskuvan aikana: hidastus eteenpäin.
GUIDE Plus+® -järjestelmässä yksi päivä eteenpäin.

W JUMP FWD
Siirtyminen eteenpäin tietyn aikajakson verran (tehtaan asetus 30
sekuntia).

X 0..9
Numeroiden tai kirjainten syöttämiseen syöttökentän mukaan

Y T/C
Nimikkeen ja kohdan välillä vaihtaminen valintapainikkeiden
NU ja OV käyttämiseksi.

Z DISC MANAGER
Discmanagerin (DM) hakeminen kuvaruutuun ja sulkeminen

Laitteen toimintojen yleiskatsaus
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Laitteen etupaneeli

1 STANDBY-ON m

Laitteen kytkeminen pois päältä tai päälle.

2 Levypesä
Levypesän punainen valo ilmaisee tallennuksen DVD+RW- tai
DVD+R-levylle.

3 OPEN/CLOSE J

Levypesän avaaminen ja sulkeminen.

4 GUIDE
GUIDE Plus+® -järjestelmän hakeminen ruutuun ja sulkeminen.
GUIDE Plus+® -järjestelmän ollessa käytössä painikkeessa on
valkoinen valo.

5 OK
Syötetyn arvon tai tiedon tai toiminnon vahvistaminen.

6 Liikkumispainikkeet
UP DOWN Valikoissa kohdistinpainikkeet ylös ja alas.
GUIDE Plus+® -järjestelmässä kohdistin ylös tai alas.
Edellinen tai seuraava kohta Time Shift -puskurissa.

LEFT RIGHT
Valikoissa kohdistinpainikkeet vasemmalle ja oikealle.

7 HDD
Media Browserin hakeminen kuvaruutuun (kiintolevyllä (HDD)
olevien tallenteiden indeksi).
Kun kiintolevylle tallennus on käynnissä, painikkeessa on sininen
valo.

8 N

Edellinen nimike tai haku taaksepäin.

9 G Tallennusnäppäin
Toistetun levyn tai kiintolevyllä olevan nimikkeen (HDD)
toistaminen

0 n Tallennusnäppäin
Senhetkisen TV-lähetyksen tallentaminen kiintolevylle, tallenteiden
merkintä Time Shift -puskurissa kiintolevylle tallennusta varten.
Painikkeen punainen valo on merkkinä seuraavista:

•) tallennus DVD+RW- tai DVD+R-levylle (nimikkeiden arkistointi)
•) tallenteiden tallennus kiintolevylle.

A h Pysäytyspainike
Toiston tai tallennuksen keskeytys

B O

Seuraava nimike tai haku eteenpäin.

Etupaneelin oikeassa reunassa luukun takana

C S-VIDEO (CAM1)
SVHS/Hi8-videokameroiden tai SVHS/Hi8-videonauhureiden
liitäntä (ohjelmapaikka '����')

D Keltainen liitäntä
VIDEO (CAM1)
Videotuloliitäntä: videokameroiden tai videonauhureiden liitäntä
(ohjelmapaikka '����')

E Valkoinen tai punainen liitäntä
L AUDIO R (CAM1)
Vasen tai oikea audiotuloliitäntä : videokameroiden tai
videonauhureiden liitäntä (ohjelmapaikka '����')

F DV IN (CAM2)
Digitaalivideotulo (vain DV-formaatti), IEEE 1394, FireWire
digitaalisten videokameroiden tai muiden soveltuvien laitteiden
liittämiseen (ohjelmapaikka '����').

Vaihto liitäntöjen S-VIDEO (CAM1)C ja VIDEO
(CAM1)D välillä tehdään automaattisesti. Jos signaali on
samanaikaisesti käytettävissä molemmissa liitännöissä, S-VIDEO
(CAM1)C -liitännän signaalilla on etusija.
Jos signaali muuttuu tai liitäntää vaihdetaan, liitännän ohjelmapaikka on
valittava uudelleen. (Paina painikkeita CHANNEL rS ja
CHANNEL qP peräkkäin.)

Laitteen toimintojen yleiskatsaus
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Laitteen takapaneeli

J 4MAINS
Verkkoliitäntä (230 V / 50 Hz)

K ANTENNA IN
Antenniliitäntä.

L TV OUT
Antennijohdon liitäntä televisioon.

M EXT2 AUX-I/O
Scart-liitin lisälaitteen (satelliittivastaanottimen, tv-sovittimen,
videonauhurin, videokameran tms.) liitännälle. Tulo RGB- ja
S-video-signaaleille, lähtö/tulo CVBS (video/audio) -signaaleille.

N EXT1 TO TV-I/O
Scart-liitin televisioliitännälle. Lähtö RGB- ja S-video-signaaleille,
lähtö/tulo CVBS (video/audio) -signaaleille.

O S-VIDEO OUT (Y/C)
S-video-liitin S-video-yhteensopivan television liitäntään.

P VIDEO OUT (CVBS)
Keltainen Cinch-liitin videotulolla (CVBS, komposiittivideo)
varustetun television liitäntään.

Q AUDIO OUT L/R
Valkoinen/punainen Cinch-liitin audiotuloliitännöillä tai lisälaitteella
varustetun television liitäntään.

R COMPONENT VIDEO OUT
Punainen/vihreä/sininen Cinch-liitin komponenttivideotulolla
(Interlaced, ei Progressive Scan) varustetun lisälaitteen liitäntään.

S COAX OUT
Cinch-liitin koaksiaalisella digitaalisella audiokaapelilla varustetun
digitaalisen audiolaitteen liitäntään.

T G-LINK
Toimitukseen kuuluvan kauko-ohjaimen (infrapunalähetin) liitäntä
ulkoisen vastaanottimen (satelliittivastaanottimen, tv-sovittimen,
kaapelisovittimen) ohjaukseen.

U OPTICAL OUT
Optinen liitin digitaalisen audiolaitteen liitäntään optisella (Toslink)
kaapelilla.

0 Tyyppikilpi

Made in Hungary
220-240V 50/60Hz 38W

MODEL NO. DVDR 725H/02

PROD. NO. _______________________

Kirjoita tähän kohtaan laitteen sarjanumero huoltoa varten ja
mahdollisen varkauden varalta. Sarjanumero (PROD. NO.) on laitteen
takapaneelissa tai laitteen alla olevassa tyyppikilvessä:

Merkitse sarjanumero muistiin myös tämän käyttöohjeen takapuolella
olevaan tyyppikilpeen.

Asennus
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Kauko0ohjaimen valmisteleminen käyttöä varten

Alkuperäispakkauksessa olevan DVD-tallentimen mukana toimitetaan
kauko-ohjain ja siihen kuuluvat paristot. Paristot on asetettava
paikalleen, jotta kauko-ohjainta voi käyttää.

1 Ota esille DVD-tallentimen kauko-ohjain ja mukana toimitetut
kaksi paristoa.

2 Avaa paristolokero, aseta paristot paikoilleen kuvan osoittamalla
tavalla ja sulje paristolokero Varmista, että asennat paristot
paristolokerossa esitettyjen +/--merkintöjen mukaisesti.

Kauko-ohjain on käyttövalmis.
Sen toimintaetäisyys on noin 5-10 metriä.

Oikea suuntaaminen
Suuntaa kauko-ohjaimen pää aina DVD-tallentimen suuntaan, ei television
suuntaan.

0 Television käyttö kauko0ohjaimella
Multicode-kauko-ohjaimella voit käyttää myös television tärkeimpiä
toimintoja. Tätä varten on seuraavaksi annettava koodinumero, joka
vastaa television tyyppiä. Tehtaan asetuksena on Philips-televisio (koodi
000).
Käytettävissä olevien koodinumeroiden luettelo on tämän käyttöohjeen
viimeisellä sivulla.

Ohjelmoi kauko-ohjain alla olevien ohjeiden mukaan:

1 Pidä painiketta STANDBY m2 painettuna.

2 Syötä televisiotasi (valmistajaa) vastaava koodinumero
numeropainikkeilla 0..9 .

3 Vapauta jälleen painike STANDBY m2 .

4 Testaa, reagoiko televisio, kun painat painiketta TV
VOLUME r tai TV VOLUME q .

a Televisio ei reagoi.
b Yritä syöttää toinen koodinumero tai toinen valmistaja.
b Joissakin tapauksissa voi olla, että televisio ei reagoi annettuun

koodinumeroon. Silloin tätä toimintoa ei valitettavasti voi käyttää.

a Miten voin palauttaa koodin?
b Syötä koodinumeroksi 000.

Kun otat paristot pois, asetettu koodi säilyy muistissa noin viiden
sekunnin ajan, ennen kuin koodiksi palautetaan 000.

Käytettävissä ovat seuraavat toiminnot:

9 TV VOLUME q , TV VOLUME r

Television äänenvoimakkuuden suurentaminen/pienentäminen.

Seuraavat toiminnot valitaan vastaavalla painikkeella, sivupainikkeen •
TV (vasemmalla sivulla) ollessa koko ajan painettuna.

2 STANDBY m

Television sulkeminen

P CHANNEL q ,S CHANNEL r

Seuraavan tai edellisen kanavan valitseminen.

Philips0televisiovastaanottimissa lisäksi:

Y T/C
Tekstitelevision kytkeminen päälle ja pois.

7 TIMER s

Kellonajan hakeminen ruutuun ja sen sulkeminen.

5 RETURN
Palaaminen edelliseen valikkoon.

A SYSTEM MENU
Television järjestelmävalikon käynnistäminen.

O B ,I A

Tv-valikoissa kohdistinpainikkeet ylös, alas.
K D ,M C

Tv-valikoissa kohdistinpainikkeet vasemmalle, oikealle.

L OK
Toimintojen tai annettujen tietojen vahvistaminen.

D ,E ,F ,G Väripainikkeet
Erikoistoimintojen painikkeet.

0 TUNER
Televisiovastaanottimen kytkeminen ulkoisesta liitännästä sisäiseen
virittimeen (tv-ohjelma).

Asennus
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Television liittäminen (peruskokoonpano)

0 Antenniliitäntä
Jotta televisio-ohjelmia voidaan vastaanottaa, täytyy DVD-tallennin
liittää antenniin tai kaapeliverkkolaitteeseen.

1 Sulje televisio.

2 Irrota antennijohdon A pistoke televisiosta. Kytke pistoke
DVD-tallentimen takapaneelin liitäntään ANTENNA INK .

3 Kytke laitteen mukana toimitetun antennijohdon B toinen pää
DVD-tallentimen takapaneelissa olevaan liitäntään TV OUTL ja
toinen pää television antennituloliitäntään.

Antennitulossa on yleensä merkintä ANT IN, RF IN, 75 ohmia tms.
Lisätietoja saat television käyttöohjeesta.

0 Liitäntä Scart0kaapelilla
Scart- eli euro-AV-kaapeli välittää kuva-, ääni- ja ohjaussignaaleja. Tätä
kytkentätapaa käytettäessä kuvan ja äänen laatu ei siirrettäessä juurikaan
heikkene.

1 Yhdistä Scart-kaapeli C DVD-tallentimen takapaneelissa olevaan
Scart-liitäntään EXT1 TO TV-I/ON ja DVD-tallentimen käyttöön
tarkoitettuun television Scart-liitäntään (katso television
käyttöohje).

Jos televisiossa on useita Scart-liitäntöjä
Valitse Scart-liitäntä, jota voi käyttää sekä videolähtönä että videotulona.

Scart-liitinten valikko?
Joissakin televisioissa täytyy kyseisen Scart-liitännän liitäntälähteeksi
valita 'VCR'. Lisätietoa saat television käyttöohjeesta.

O Katso ohjeet muiden laitteiden (satelliittivastaanottimen,
videonauhurin jne.) yhdistämisestä tulo- tai lähtöliitäntöihin
luvusta 'Lisälaitteiden yhdistäminen'.

Lue myös kohta 'Käyttöönotto'.

0 Liitäntä vain antennikaapelilla
Jos televisiossa ei ole ulkoista audio-/videotuloliitäntää, tarvitset
yhdistämiseen modulaattorin. Sillä voit muuttaa video-/audiosignaalin
UHF-kanavaksi. Sen voi tallentaa televisiossa, kuten televisiokanavan.
Jälleenmyyjältä saa neuvoja.

Asennus
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Television liitäntä (vaihtoehtoinen kokoonpano)

0 Liitäntä videokaapelilla (CVBS)
Tällä tavallisesti keltaisella Cinch-liitännällä siirretään
komposiittivideosignaalia (FBAS, CVBS). Tässä siirtotavassa väri- ja
kirkkaussignaalit siirretään samassa johtimessa. Tämä voi aiheuttaa
joissakin tapauksissa lieviä kuvahäiriöitä (ns. moiré-ilmiötä).

1 Kytke videokaapelin (CVBS) E toinen pää DVD-tallentimen
takapaneelin keltaiseen Cinch-liitäntään VIDEO OUT
(CVBS)P ja toinen pää television tavallisesti keltaiseen
videotuloliitäntään. (Liitännässä on tavallisesti merkintä 'Video in' tai
'AV in'. Katso television käyttöohje.)

2 Kytke audiokaapelin (Cinch) F toinen pää DVD-tallentimen
takapaneelin punaiseen/valkoiseen Cinch-liitäntään AUDIO OUT
L/RQ ja toinen pää television tavallisesti punaiseen/valkoiseen
audiotuloliitäntään. (Liitännässä on tavallisesti merkintä 'Audio in'
tai 'AV in'. Katso television käyttöohje.)

O Katso ohjeet muiden laitteiden (satelliittivastaanottimen,
videonauhurin jne.) yhdistämisestä tulo-/lähtöliitäntöihin
seuraavasta luvusta 'Lisälaitteiden yhdistäminen'.

Lue kappale 'Verkkoliitäntä'.

0 Yhdistäminen S0Video0kaapelilla (Y/C)
Tällä myös SVHS-kaapeliksi kutsutulla kaapelilla siirretään eri johtimissa
kirkkaussignaalia (Y-signaalia) ja värisignaalia (C-signaalia). Tätä liitintä
kutsutaan myös mini-DIN-liittimeksi.

1 Kytke S-video-kaapelin (SVHS) G toinen pää DVD-tallentimen
takapaneelin liitäntään S-VIDEO OUT (Y/C)O ja toinen pää
television S-video-tuloliitäntään (SVHS). (Liitännässä on tavallisesti
merkintä 'S-Video in', 'SVHS in' tai 'Y/C in'. Katso television
käyttöohje.)

2 Kytke audiokaapelin (Cinch) F toinen pää DVD-tallentimen
takapaneelin punaiseen/valkoiseen Cinch-liitäntään AUDIO OUT
L/RQ ja toinen pää television tavallisesti punaiseen/valkoiseen
audiotuloliitäntään. (Liitännässä on tavallisesti merkintä 'Audio in'
tai 'AV in'. Katso television käyttöohje.)

O Katso ohjeet muiden laitteiden (satelliittivastaanottimen,
videonauhurin jne.) yhdistämisestä tulo-/lähtöliitäntöihin
seuraavasta luvusta 'Lisälaitteiden yhdistäminen'.

Lue kappale 'Verkkoliitäntä'.

0 Liitäntä komponenttivideokaapelilla (Y Pb Pr
/ YUV) (ei Progressive Scan)
Huom.!
Jos valitset tämän asennustavan, DVD-tallentimen on oltava valmiiksi
yhdistettynä ja asennettuna (käyttöönottoasennus suoritettuna
loppuun).
Signaalin vaihto COMPONENT VIDEO OUT R -liitäntään tehdään
valikossa, joka ei ole käytettävissä ennen käyttöönottoasennuksen
päättymistä.

Komponenttivideo (Y Pb Pr) on laadultaan paras kuvansiirtomenetelmä.
Videosignaali ja kaksi väridifferenssisignaalia siirretään siinä erillisissä
johtimissa. Kaapelin liittimien ja niihin liittyvien liitäntöjen värit ovat
tavallisesti vihreä (Y), sininen (U) ja punainen (V).
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Valmistelut:
•) Avaa televisio ja valitse tarvittaessa tallentavan DVD-videon
ohjelmapaikka.
•) Kytke tallentava DVD-video päälle.

1 Paina kauko-ohjaimen DISC MENUB -painiketta ja sitten
SYSTEM MENUA -painiketta.
P Valikkorivi ilmestyy näkyviin.

2 Valitse painikkeella DK symboli 'A'.

3 Valitse painikkeella BO tai AI symboli '�' ja vahvista
painikkeella CM .

Picture
TV shape 16:09
Black level shift Off
Video shift ï
SCART video RGB

4 Valitse painikkeella BO tai AI rivi 'SCART video' ja
vahvista painikkeella CM .

5 Valitse haluamasi asetus painikkeella BO tai AI . Jos
YPbPr-signaali (YUV) kytketään päälle, ei S-video-signaaleja (Y/C) ja
videosignaaleja (FBAS/CVBS) voi välittää samanaikaisesti.
'RGB'-signaali kytketään tällöin pois päältä.

Voit valita seuraavista mahdollisuuksista:

O 'S-video + YPbPr'
Komponenttivideo (YUV) ja S-video (Y/C).
GUIDE Plus+® -järjestelmän valikot ja ajastinvalikko ovat
käytettävissä vain COMPONENT VIDEO OUT
R -liitännöissä!

O 'CVBS + YPbPr'
Komponenttivideo (YUV) ja video (FBAS/CVBS).
GUIDE Plus+® -järjestelmän valikot ja ajastinvalikko ovat
käytettävissä vain COMPONENT VIDEO OUT
R -liitännöissä!

Kaikkien muiden asetusten yhteydessä signaali COMPONENT
VIDEO OUT R -liitäntään kytketään pois päältä. Näet maininnan
tästä myös kuvaruudussa näkyvästä informaatiosta.

Lisätietoja muista asetuksista on luvun 'Omat asetukset II' kohdassa
'Kuvan asetukset' ('SCART video').

6 Vahvista painikkeella OKL .

7 Yhdistä komponenttivideokaapelin (Y Pb Pr) H toisen pään
liittimet tallentavan DVD-videon takapaneelin kolmeen
Cinch-liitäntään (punainen, sininen, vihreä) COMPONENT
VIDEO OUT R ja toinen pää television vastaaviin
komponenttivideotuloliitäntöihin (Interlaced), joissa on yleensä
merkintä 'Component Video Input', 'YUV Input', 'YpbPr', 'YcbCr'
tai pelkästään 'YUV'.

Huom.!
Älä sekoita näitä liitäntöjä mahdollisiin viiteen
komponentti-RGB-liitäntään, keltaiseen videoliitäntään
(CVBS/FBAS) tai kahteen audioliitäntään (punainen/valkoinen). Viisi
komponentti-RGB-liitäntää on tarkoitettu ainoastaan
R-G-B-H-V-signaaleille (punainen, vihreä, sininen horisontaali- ja
vertikaalitahdistussignaalein).

Varmista, että kytket värilliset liittimet oikein
Tallentavan DVD-videon värilliset liitännät ja pistokkeet on kytkettävä
television vastaaviin samanvärisiin liitäntöihin (punainen-punainen,
sininen-sininen, vihreä-vihreä). Jos liittimiä ei kytketä näin, kuvan värit
voivat vaihtua tai kuvaa ei ehkä näy ollenkaan.

8 Kytke audiokaapelin (Cinch) F toinen pää DVD-tallentimen
takapaneelin punaiseen/valkoiseen Cinch-liitäntään AUDIO OUT
L/RQ ja toinen pää television tavallisesti punaiseen/valkoiseen
audiotuloliitäntään. (Liitännässä on tavallisesti merkintä 'Audio in'
tai 'AV in'. Katso television käyttöohje.)

9 Kytke televisio tarvittaessa komponenttivideon (Interlaced)
tuloliitäntään. Jos televisiossa voi vaihtaa valintojen 'Progressive
Scan' ja 'Interlaced' välillä, valitse 'Interlaced'. Tallentava DVD-soitin
ei tue 'Progressive Scan' -valintaa.
Apua saat tarvittaessa television käyttöohjeista.

P Nyt television kuvaruutuun pitäisi tulla tallentavan DVD-videon
valikko. Ellei näin käy, tarkista kaapeliliitännät ja television
asetukset.

O Tallenna tämä asetus tarvittaessa television muistiin.

0 Paina lopuksi painiketta SYSTEM MENUA .

Asennus
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Lisälaitteiden yhdistäminen toiseen Scart0liitäntään

Voit yhdistää lisälaitteita, kuten dekooderin, satelliittivastaanottimen,
videokameran jne. liitäntään EXT2 AUX-I/OM .

Kun tällaisen lisälaitteen toisto käynnistyy, DVD-tallennin yhdistää
Scart-liitännän EXT2 AUX-I/OM automaattisesti Scart-liitäntään
EXT1 TO TV-I/ON . Näin näet lisälaitteen kuvan television
kuvaruudussa, vaikka DVD-tallennin on kytketty pois päältä.

O Kauko-ohjaimen näppäimellä TV/HDD voit vaihtaa
Scart-liitännän EXT2 AUX-I/OM kautta tapahtuvan toiston
ja DVD-tallentimen toiston välillä.

Miten kytketään Scart-liitäntään EXT2 AUX-I/OM ?
Vaihda tarvittaessa sisäiseen virittimeen painamalla TUNER0 .
Valitse ohjelmapaikka 'EXT1' kauko-ohjaimen painikkeella 0 ja sen jälkeen
ohjelmapaikka 'EXT2' painikkeella CHANNEL rS .

0 Ulkoisen vastaanottimen yhdistäminen
1 Liitä ulkoisen vastaanottimen (satelliittivastaanottimen,

tv-sovittimen, kaapelisovittimen) televisiolle tarkoitettu
Scart0liitäntä (yleensä merkintä 'TV' tai 'TO TV'), tallentavan
DVD-videon liitäntään EXT2 AUX-I/OM .

O Jos ulkoisessa vastaanottimessa on vaihtomahdollisuus liitännän
'TV', 'TO TV' signaalille, valitse asetus 'RGB'.

Miksi en voi käyttää liitäntää 'VCR', 'TO VCR'?
Parhaan mahdollisen kuvanlaadun takaamiseksi on käytettävä
vastaanottimen RGB-signaalia (punainen-vihreä-sininen). Tämä signaali
on yleensä käytettävissä liitännässä 'TV', 'TO TV'. Tallentava DVD-video
johtaa sen edelleen EXT1 TO TV-I/ON -liitäntään.

Joissakin vastaanottimissa liitännässä 'VCR', 'TO VCR' on käytettävissä
ainoastaan videosignaali (CVBS/FBAS-signaali).
Jos olet tyytyväinen liitännän 'VCR', 'TO VCR' välittämään kuvanlaatuun,
voit käyttää myös tätä liitäntää.
Tarkista vastaanottimen käyttöohjeesta, mitä signaaleja liitännät
välittävät.

Muiden vastaanotinten yhdistäminen
Jos televisio on kytketty liitäntään COMPONENT VIDEO OUT
R tai VIDEO OUT (CVBS)P , voit käyttää myös EXT1 TO
TV-I/ON -liitäntää.
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G0LINK™0lähettimen yhdistäminen

G-LINK-kaapelilla J (mukana pakkauksessa) ohjataan ulkoista
vastaanotinta (satelliittivastaanotinta, tv-sovitinta, kaapelisovitinta)
tallentavan DVD-videon kautta. Sen avulla on mahdollista ohjelmoida
sellaisten televisiokanavien tallennuksia, jotka voidaan vastaanottaa
ainoastaan ulkoisen vastaanottimen kautta.
G-LINK-kaapelin J liitäntä mahdollistaa GUIDE Plus+® -järjestelmän
oikean ohjelmatiivistelmän näkymisen.

1 Kytke G-LINK-kaapeli J tallentavan DVD-videon takapaneelin
liitäntään G-LINK .

2 Aseta G-LINK-lähetin ulkoisen vastaanottimen eteen siten, että
ohjaussignaali (infrapunasignaali) välittyy ja vastaanotin voi
vastaanottaa sen esteettömästi.

Miten löydän laitteen oikean sijainnin?
Jos ulkoiseen vastaanottimeesi on merkitty kauko-ohjaimen (infrapuna)
vastaanottimen sijainti (infrapuna, anturi tms.), aseta G-LINK-lähetin
J noin 1-10 cm:n etäisyydelle siitä.

Ellei tällaista merkintää ole, toimi seuraavasti:
- Kytke ulkoinen vastaanotin pois päältä.

- Osoita vastaanottimen kauko-ohjaimella vastaanottimen etuosaa.

- Liikuta sitten kauko-ohjainta hitaasti etuosaa pitkin painaen samalla
päälle-/poiskytkentäpainiketta.

- Kun ulkoinen vastaanotin kytkeytyy päälle tai pois päältä, olet
paikantanut vastaanottimen.

- Kiinnitä G-LINK-lähetin J n. 1-10 cm:n etäisyydelle vastaanottimen
eteen.

Lisälaitteiden yhdistäminen pelkän antennijohdon kautta

Jos yhdistät lisälaitteita (esim. satelliittivastaanottimen) pelkästään
antennijohdon kautta, huomioi seuraavat seikat:

Tallentava DVD-video on liitettävä suoraan televisioon. Väliin kytketty
videonauhuri voi aiheuttaa häiriöitä televisiokuvaan tallentavaan
DVD-videoon sisäänrakennetun kopiointisuojausjärjestelmän vuoksi.

Lisälaite (satelliittivastaanotin) on liitettävä tallentavan DVD-videon
eteen (lisälaite - tallentava DVD-video - televisio). Liitäntään TV
OUTL saa olla liitettynä ainoastaan televisio.

Jos television kuvassa on häiriöitä lisälaitteen ollessa kytkettynä päälle,
jokin televisiokanava saattaa käyttää samaa kanavaa kuin lisälaite tai
välittömässä läheisyydessä olevaa kanavaa. (Esim. televisiokanava
kanavalla 45, lisälaite (satelliittivastaanotin) myös kanavalla 45.) Muuta
tällöin lisälaitteen (satelliittivastaanottimen) kanavaa. Lue lisälaitteen
käyttöohje.
Kanavan on kytkeydyttävä päälle myös tallentavassa DVD-videossa,
jotta televisio-ohjelmia voidaan tallentaa lisälaitteen
(satelliittivastaanottimen) kautta.

Lisälaitteiden yhdistäminen
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Videonauhurin, DVD0videon liittäminen

Voit yhdistää tuloliitäntään EXT2 AUX-I/OM myös videonauhurin tai
DVD-soittimen.
Tallentavan DVD-videon on oltava liitettynä suoraan televisioon
(liitäntä EXT1 TO TV-I/ON suoraan televisioon). Väliin kytketty
videonauhuri voi aiheuttaa häiriöitä televisiokuvaan tallentavaan
DVD-videoon sisäänrakennetun kopiointisuojausjärjestelmän vuoksi.

O Jos liitäntään on jo yhdistetty jokin ulkoinen vastaanotin
(satelliittivastaanotin, tv-sovitin, kaapelisovitin tms.), liitä
videonauhuri ulkoisen vastaanottimen liitäntään, jossa on
merkintä 'VCR' tai 'TO VCR'.

Tarkempia ohjeita saat luvusta 'Tallennus kiintolevylle (HDD)'

Videokameran yhdistäminen etupaneelin liitäntöihin

Videokameralla tehtyjen tallenteiden kopioinnissa voidaan käyttää
tallentavan DVD-laitteen etupaneelin liitäntöjä. Nämä liitännät ovat
etupaneelin oikeassa reunassa luukun takana.

Etupaneelin liitäntöjen kautta tehdyt tallennukset tallennetaan
kiintolevylle, missä niitä on helpompi muokata.. Ne voidaan sen jälkeen
tallentaa (arkistoida) DVD+RW, DVD+R-levylle.

0 Digitaalinen (DV) tuloliitäntä

Jos sinulla on DV- tai Digital 8 -videokamera, yhdistä tallentavan
DVD-videon DV IN (CAM2)F -tulo videokameran vastaavaan
DV-lähtöön.
Valitse tämän tulon ohjelmapaikaksi '����'.

Jos tallennetaan videofilmiä kiintolevylle tai DVD+RW, DVD+R-levylle,
alkuperäinen nauhoituspäivä ja -kellonaika tallentuu
DVD-tekstityksenä.
Toiston aikana nämä tiedot voidaan tuoda näkyviin TV-ruutuun joko
toiminnolla 'Subpictures' (kiintolevytoisto) tai toiminnolla 'E'
(DVD-toisto).

0 S0Video0tuloliitäntä

Jos sinulla on Hi8- tai S-VHS(C)-videokamera, yhdistä tallentavan
DVD-videon S-VIDEO (CAM1)C -tulo videokameran vastaavaan
S-Video-lähtöön.
Yhdistä lisäksi tallentavan DVD-videon audiotulo L AUDIO R
(CAM1)E videokameran audiolähtöön.

Valitse tämän tulon ohjelmapaikaksi '����'.

0 Videotuloliitäntä (CVBS)

Jos videokamerassasi on vain yksi videolähtö (komposiittivideo, CVBS),
yhdistä tallentavan DVD-videon VIDEO (CAM1)D -tulo
videokameran vastaavaan lähtöön.
Yhdistä lisäksi tallentavan DVD-videon audiotulo L AUDIO R
(CAM1)E videokameran audiolähtöön.

Valitse tämän tulon ohjelmapaikaksi '����'.
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Audiolaitteiden liitäntä

0 Audiolaitteiden yhdistäminen analogisiin
audioliitäntöihin
Tallentavan DVD-videon takapaneelissa on kaksi analogista
audiolähtöliitäntää AUDIO OUT L/RQ (vasen/oikea
audiosignaalilähtö)

Niihin voidaan liittää seuraavat laitteet:
•) viritin0vahvistin, jossa on Dolby Surround Pro Logic
•) viritin0vahvistin, jossa kaksikanavainen analoginen
stereoääni

Voinko käyttää vahvistimeni phono-tuloa?
Tämä vahvistimen tuloliitäntä on tarkoitettu vain levysoittimille, joissa ei
ole esivahvistinta. Älä liitä tallentavan DVD-videon audiolähtöjä tähän
tuloliitäntään.
Muutoin tallentava DVD-video tai vahvistin voivat vahingoittua.

0 Audiolaitteiden yhdistäminen digitaalisiin
audioliitäntöihin
Tallentavan DVD-videon takapaneelissa on kaksi digitaalista
audiolähtöliitäntää OPTICAL OUTU optista kaapelia ja COAX
OUTS koaksiaalikaapelia varten (Cinch).

Näihin voidaan liittää seuraavat laitteet:
•) A/V0viritin0vahvistin tai A/V0vahvistin, jossa on digitaalinen
monikanavadekooderi
•) viritin0vahvistin, jossa on kaksikanavainen digitaalinen
stereoääni (PCM)

Digitaalinen monikanavaääni
Digitaalinen monikanavaääni antaa parhaan mahdollisen äänenlaadun.
Tähän tarvitset monikanavaisen A/V-viritin-vahvistimen tai -vahvistimen,
joka tukee ainakin yhtä tallentavan DVD-videon ääniformaateista
(MPEG2 ja Dolby Digital).
Viritin-vahvistimen käyttöohjeessa kerrotaan, mitä formaatteja
viritin-vahvistin tukee.

a Ääni kuuluu kaiuttimista kovana ja vääristyneenä.
b Viritin-vahvistin ei sovellu tallentavan DVD-videon digitaaliselle

audioformaatille. Tallentavassa DVD-videossa olevan DVD-levyn
audioformaatti näkyy tilaikkunassa, kun kieltä vaihdetaan. Toisto on
mahdollista kuusikanavaisella digitaalisella Surround Sound -äänellä
vain, jos viritin-vahvistimessa on digitaalinen monikanavadekooderi.

Lisälaitteiden yhdistäminen
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Verkkoliitäntä

Tarkista, että alueesi verkkovirta vastaa laitteen takana tai alla olevan
tyyppikilven tietoja. Jos näin ei ole, kysy neuvoa jälleenmyyjältä tai
huoltopisteestä.

1 Avaa televisio.

2 Kytke laitteen mukana toimitetun verkkojohdon D toinen pää
DVD-tallentimen takapaneelissa olevaan verkkoliitäntään
4MAINSJ ja toinen pää pistorasiaan.

P Näytössä näkyy tallentavan DVD-videon tärkeimmät
toiminnot.

Käyttöönottoasennuksen jälkeen tämä toiminto kytkeytyy pois
päältä.

Käyttöönottoasennus

Kun olet yhdistänyt DVD-tallentimen televisioon ja muihin lisälaitteisiin
edellisessä luvussa kuvatulla tavalla, voit aloittaa
käyttöönottoasennuksen.
DVD-toistoa koskevien perusasetusten jälkeen DVD-tallennin hakee ja
tallentaa automaattisesti kaikki käytettävissä olevat TV-kanavat.

Asetuksia voidaan muuttaa myöhemmin. Lue tästä lisää luvusta 'Omat
asetukset II'.

Virran kytkeminen lisälaitteisiin
Kun olet liittänyt lisälaitteet, kuten satelliittivastaanottimen, ainoastaan
antennijohdon kautta, kytke laitteiden virta päälle. DVD-tallennin tunnistaa
laitteet automaattisen kanavahaun aikana ja tallentaa ne muistiin. Huomaa,
että joissakin lisälaitteissa täytyy kytkeä päälle testisignaali.

DVD-tallenninta ei ole liitetty antenniin
Vaikka käyttäisit DVD-tallenninta vain toistolaitteena tai olisit liittänyt siihen
vain satelliittivastaanottimen, sinun on siitäkin huolimatta tehtävä
käyttöönottoasennus. Se on välttämätöntä, jotta perusasetukset tallentuvat
DVD-laitteeseen oikein. Kun käyttöönottoasennus on tehty, voit aloittaa
DVD-tallentimen käytön.

1 Paina laitteen painiketta STANDBY-ON m 1 tai kauko-ohjaimen
painiketta STANDBY m2 .
P Näyttöön ilmestyy ensin '���	��
' ja sen jälkeen '�
 ��

��'.

P Jos televisio kytkee automaattisesti päälle tuloliitännän,
kuten 'EXT', '0' tai 'AV', ohjelmapaikan, kuvaruutuun tulee
seuraava kuva:

Virgin mode

Menu Language
English
Español
Français
Italiano
Deutsch

Press OK to continue

a Kuvaruudulla ei näy mitään.
b Tallentavan DVD-videon alustuksen vuoksi voi kestää jonkin aikaa,

ennen kuin kuva tulee ruudulle. Älä paina tällöin mitään
painiketta .

b Jos televisioon ei vaihdu automaattisesti Scart-liitännän
ohjelmapaikka, valitse televisiosta vastaava ohjelmapaikka
manuaalisesti (katso television käyttöohje).

b Jos olet liittänyt Scart-kaapelin, tarkista, että televisiosta lähtevä
Scart-kaapeli on kunnolla kiinni DVD-tallentimen EXT1 TO
TV-I/ON -liitännässä. Liitäntä EXT2 AUX-I/OM on tarkoitettu
vain lisälaitteille.
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2 Valitse haluamasi kuvaruutuasetusten ja -toimintojen kieli
painikkeella BO tai AI .

Virgin mode

Menu Language
English
Español
Français
Italiano
Deutsch

Press OK to continue

3 Vahvista painikkeella OKL .

4 Valitse haluamasi DVD-toiston puhekieli painikkeella BO tai
AI .

Jos haluamasi kieli ei ole käytettävissä, ääni toistetaan DVD-levyn
alkuperäisellä kielellä. Myös DVD-videolevyn valikko näytetään valitulla
kielellä, jos toiminto on käytettävissä kyseisellä levyllä.

Virgin mode

Audio Language
English
Español
Français
English
Italiano

Press OK to continue

5 Vahvista painikkeella OKL .

6 Valitse haluamasi DVD-toiston tekstityskieli painikkeella BO tai
AI .

Jos valittua kieltä ei ole käytössä, tekstitykset näytetään DVD-levyn
alkuperäisellä kielellä.

Virgin mode

Subtitle Language
English
Español
Français
English
Italiano

Press OK to continue

7 Vahvista painikkeella OKL .

8 Valitse televisiosi kuvasuhde painikkeella BO tai AI .

Virgin mode

TV Shape
4:3 letterbox
4:3 panscan
16:09

Press OK to continue

O '4:3 letterbox'
on tarkoitettu tavalliselle laajakuvatelevisiolle (kuvasuhde 4:3).
Ylä- ja alareunassa on mustat palkit.

O '4:3 panscan'
on tarkoitettu tavalliselle televisiolle (kuvasuhde 4:3), jonka
kuva on kuvaruudun korkuinen. Sivureunoilta leikkautuu pala
pois.

O '16:09'
on tarkoitettu laajakuvatelevisiolle (kuvasuhde 16:9)

9 Vahvista painikkeella OKL .

0 Valitse oma maasi painikkeella BO tai AI . Tämä on tarpeen,
jotta laite osaa hakea kutakin maata varten tallennetut
perusasetukset.

O Jos maasi ei näy ruudussa, valitse 'Other'.

Onnistuneen käyttöönottoasennuksen jälkeen maan voi vaihtaa vain
GUIDE Plus+® -järjestelmän perusasetuksissa.

Virgin mode

Country
Austria
Belgium
Denmark
Finland
France

Press OK to continue

Käyttöönotto
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A Vahvista painikkeella OKL .
P Esiin tulee kuvaruutu, jossa annetaan ohjeita antennin

liittämisestä.
Voi kestää jonkin aikaa, ennen kuin kuvaruutu tulee näkyviin.
Älä paina tällöin mitään painiketta .

B Kun olet liittänyt antennin (tai kaapelitelevision,
satelliittivastaanottimen tms.) DVD-tallentimeen, paina painiketta
OKL .
P Automaattinen ohjelmahaku käynnistyy.

Installation
Autom. search

Searching for TV channels

00 Channels found

h______________

Please wait

P Näyttöön tulee ilmoitus '����'.
Odota, kunnes kaikki vastaanotettavissa olevat televisiokanavat
on löydetty. Tämä voi kestää useita minuutteja.

a Eikö televisiokanavia löydy?
b Odota kärsivällisesti!

Tallentava DVD-video käy läpi koko taajuusalueen, jotta se löytäisi ja
tallentaisi mahdollisimman monta vastaanotettavissa olevaa
televisiokanavaa.

b Valitse televisiosta ohjelmapaikka 1. Näkyykö kuvaruudussa
tallennettu televisiokanava?
Jos ei näy, niin tarkista, että antennin (antennipistokkeen),
tallentavan DVD-videon ja television väliset johtoliitännät ovat
kunnossa.

b Jos et ole liittänyt laitetta antenniin, tee perusasennus loppuun asti ja
aloita sen jälkeen tarvittaessa automaattinen televisiokanavien haku
(katso kappale 'Automaattinen televisiokanavien haku').

P Kun automaattinen ohjelmahaku on päättynyt, kuvaruutuun
tulee ilmoitus 'Autom. search complete', jossa näkyy
löydettyjen televisiokanavien lukumäärä.

P Sen jälkeen kuvaruutuun tulevat 'Time', 'Year', 'Month' ja
'Date'.
Voi kestää jonkin aikaa, ennen kuin tämä kuvaruutu tulee
näkyviin. Älä paina sitä ennen mitään painiketta .

Autom. search

Autom. search complete
00 Channels found

Time 20:01
Year 2004
Month 01
Date 01

To continue
Press OK

C Tarkista, että näytetyt asetukset 'Time', 'Year', ''Month' ja 'Date'
ovat oikein.

O Valitse tarvittaessa oikea rivi painikkeella AI tai BO ja
muuta tietoja kauko-ohjaimen numeropainikkeilla 0..9 .

À Paina lopuksi OKL .

Käyttöönottoasennus on nyt valmis.
Kanava-asetusten ja päivämäärän/ajan muuttaminen on kuvattu
seuraavassa luvussa.

a Joillakin televisiokanavilla esiintyy äänihäiriöitä.
b Jos joillakin tallennetuilla televisiokanavilla esiintyy äänihäiriöitä, esim.

ääntä ei kuulu ollenkaan, kyseiselle kanavalle on ehkä tallennettu väärä
televisiojärjestelmä. Kappaleessa 'Manuaalinen televisiokanavien haku'
kerrotaan, miten televisiojärjestelmä vaihdetaan.
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GUIDE Plus+® 0järjestelmän asentaminen

Ellei GUIDE Plus+® -järjestelmää ole vielä koskaan asennettu, ruutuun
tulee painikkeen GUIDE/TVJ painamisen jälkeen 'Setup'-kuvaruutu
ja voit aloittaa asennuksen heti.

1 Avaa televisio. Valitse tarvittaessa tallentavan DVD-videon
ohjelmapaikka.

2 Paina kauko-ohjaimen GUIDE/TVJ -painiketta.
P Ruutuun tulee 'Grid'.

O Jos esiin tulee asennusruutu 'Setup', tee asetukset seuraavassa
kohdassa kuvatulla tavalla ja seuraa kuvaruudussa näkyviä
ohjeita.

3 Paina AI . Valitse lopuksi painikkeella CM toiminto 'Setup'.
Tämä sijaitsee toisella sivulla.

Home

Setup your system to receive GUIDE Plus+ data.

Schedule Info Editor Setup

Setup
View Demo

4 Valitse painikkeella BO tai AI jokin toiminnoista ja vahvista
valinta painikkeella OKL .

O 'Setup'
GUIDE Plus+® -järjestelmän asentaminen.
Lue lisää seuraavasta kohdasta.

O 'View Demo'
Tässä esitellään GUIDE Plus+® -järjestelmän toiminnot.
Esittelyssä on käytetty tallennettuja esimerkkitietoja.
Jos tallennuksia on ohjelmoituna, esittelytoiminnon
valitseminen voi poistaa ne.
Jos painat esittelyn aikana painiketta OKL , voit aloittaa heti
GUIDE Plus+® -järjestelmän asennuksen.

0 'Setup'

Setup Home

PressAorBto 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

Tarkista näytetyt tiedot. Tarvittaessa voit muuttaa tietoja. Valitse tällöin
vastaava rivi painikkeella BO tai AI .

'Language'

Tässä voit muuttaa kuvaruutuvalikon kieltä.

1 Paina OKL .

2 Valitse painikkeella BO tai AI haluamasi kieli ja vahvista
valinta painikkeella OKL .

GUIDE Plus+® -järjestelmän valikoissa on käytettävissä ainoastaan 6
kieltä.
Jos käyttöönottoasennuksen yhteydessä on valittu kieli, jota ei näy tässä,
käytetään GUIDE Plus+® -järjestelmän kielenä automaattisesti
englantia.

3 Palaa takaisin 'Setup'-kuvaruutuun painamalla OKL -painiketta.

'Country'

Valitse luettelosta maa, jossa parhaillaan olet. Tallentava DVD-video
tarvitsee tätä tietoa oikean kanavaluettelon lataamiseen.

1 Paina painiketta OKL .

2 Valitse oma maasi painikkeella BO tai AI ja vahvista valinta
painikkeella OKL .

3 Palaa takaisin 'Setup'-kuvaruutuun painamalla OKL -painiketta.

Käyttöönotto
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'Postal code'

GUIDE Plus+® -järjestelmän asianmukaista säätöä varten on
välttämätöntä tunnistaa oikea paikkakunta ja siellä käytettävissä olevat
televisiokanavat. Tallentava DVD-video tekee tämän asetuksen
automaattisesti postinumero- ja maatiedon avulla.

1 Paina painiketta OKL .

2 Valitse syöttökohta painikkeilla CM tai DK . Syötä
asennuspaikan postinumero painikkeilla AI tai BO tai
numeropainikkeilla 0..9 .

O Valitusta maasta riippuen voit syöttää myös kirjaimia
painikkeilla BO ja AI .

a En pysty syöttämään postinumeroa.
b Valitsemassasi maassa mikään televisiokanava ei vielä lähetä GUIDE

Plus+® -tietoja.

3 Vahvista postinumero painikkeella OKL .

4 Palaa takaisin 'Setup'-kuvaruutuun painamalla OKL -painiketta.

'External receiver 1'
O Ulkoinen vastaanotin on liitettynä:

Jatka kohdasta 'External receiver 1:n asennus'.

O Ulkoista vastaanotinta ei ole liitettynä:
Jatka kohdasta 'Asennuksen päättäminen'.

0 Asennuksen päättäminen

Setup Home

PressAorBto 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

1 Tarkista ruudussa näkyvät asetukset.

O Elleivät kaikki asetukset ole oikein, valitse rivit, joiden asetuksia
haluat muuttaa ja vahvista painikkeella OKL .

2 Poistu ruudusta painamalla vihreää toimintopainiketta.

O Jos haluat valita GUIDE Plus+® -järjestelmän esittelyn, valitse
painikkeella BO kohta 'View Demo' ja vahvista painikkeella
OKL .
Jos tallennuksia on ohjelmoituna, esittelytoiminnon
valitseminen voi poistaa ne.

O Ellet halua katsoa GUIDE Plus+® -järjestelmän esittelyä, lopeta
painikkeella GUIDE/TVJ .

3 Valitse DVD-tallentimessa kaikki GUIDE Plus+® -järjestelmän
tietoja lähettävät televisiokanavat. Oman maasi televisiokanavat voit
tarkistaa luettelosta.
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) TV0kanava (antenni) TV0kanava (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

4 Anna DVD-tallentimen olla kytkettynä päälle 24 tunnin ajan, jotta
se lataa GUIDE Plus+® -tietoja.
P Tiedot ovat käytettävissä seuraavien 24 tunnin kuluessa.

5 Jos tiedot ovat jo saatavilla, tarkista, että kunkin GUIDE Plus+®

-tietoja lähettävän TV-kanavan ohjelmapaikka on annettu oikein
'Editor'-kuvaruudussa. Korjaa ohjelmapaikka tarvittaessa
'Editor'-kuvaruudusta.

Jotta GUIDE Plus+® -tietoja voi ladata itse, DVD-tallentimen on aina
oltava liitettynä pistorasiaan.
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'External receiver 1':n asentaminen

Setup Home

PressAorBto 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

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
voidaan ohjelmoida tallennuksia varten.
Voit yhdistää tallentavaan DVD-videoon jopa kolme ulkoista
vastaanotinta.

Ulkoisessa vastaanottimessa ei ole ohjelmapaikan näyttöä.
Asennuksen aikana kysytään, vaihdetaanko ulkoinen vastaanotin toiseen
ohjelmapaikkaan. Ellei ulkoisella vastaanottimella ole ohjelmapaikan näyttöä,
menettele seuraavasti:

- Paina GUIDE/TVJ -painiketta poistuaksesi GUIDE Plus+®

-järjestelmästä.

- Kytke sisäinen viritin päälle painamalla painiketta TUNER0 .

- Valitse painikkeella CHANNEL qP tai
CHANNEL rS DVD-tallentimen liitäntä, johon ulkoinen
vastaanotin on liitetty (esim. 'EXT2' jos EXT2 AUX-I/OM ).
Jos ulkoinen vastaanotin on liitetty ainoastaan antennijohdolla, valitse
ohjelmapaikka, jolla ulkoinen vastaanotin on tallennettu
DVD-tallentimeen.

- Paina GUIDE/TVJ -painiketta käynnistääksesi GUIDE Plus+®

-järjestelmän.

- Paina painiketta AI ja valitse painikkeella CM asetus 'Setup'.

- Valitse BO -painikkeella kohta 'Setup' ja vahvista painamalla
OKL .

1 Valitse painikkeella BO tai AI 'Setup'-valikossa rivi
'External receiver 1' ja vahvista painikkeella OKL .

2 Lue kuvaruudun tiedot ja vahvista painikkeella OKL .

3 Valitse ulkoisen vastaanottimen tyyppi. Tämä asetus toimii
käytettyjen tyyppien esivalintana.

Mitä tyyppejä voin valita?
Valintaan vaikuttaa valittu maa sekä GUIDE Plus+® -järjestelmän
tarjoaja. Kaikki tyypit eivät siis välttämättä ole käytettävissä.

'Cable': Kaapelivastaanotin, kaapelisovitin.

'Satellite': Analoginen tai digitaalinen satelliittivastaanotin.

'Terrestrial': Digitaalinen, maanpäällinen dekooderisovitin.

'None': Ei ulkoista laitetta liitettynä.

4 Vahvista painikkeella OKL .
Jos olet valinnut 'None', asetus on päättynyt.

5 Valitse luettelosta oma palveluntarjoajasi.

O Ellet käytä mitään palveluntarjoajaa, valitse 'No provider'.

6 Vahvista painikkeella OKL .

7 Valitse luettelosta ulkoisen vastaanottimesi merkki. Jos
vastaanottimeesi on merkitty lisäksi palveluntarjoajan nimi (d-box,
Premiere tms.), valitse tämä merkiksi.

O Valitsemasi tyypin ja palveluntarjoajan mukaan näkyviin tulee
rajoitettu valikoima.

O Painikkeilla CHANNEL qP ja CHANNEL rS voit
selata luetteloa sivu kerrallaan.

a Omaa merkkiäni ei löydy luettelosta.
b Valitse 'Satellite' ja palveluntarjoajaksi 'No provider'.

Näet nyt luettelon kaikista tallennetuista merkeistä.
b Ellet edelleenkään löydä omaa merkkiäsi, toimi seuraavasti:
- Valitse 'None'. Tämä asetus on luettelon lopussa.

- Kytke ulkoinen vastaanotin vastaavan televisiokanavan ohjelmapaikalle
(katso kohdan 'Yleisiä tietoja' taulukko). Jos tämä televisiokanava on
käytettävissä DVD-tallentimessa (sisäinen viritin), valitse
DVD-tallentimen ohjelmapaikka.

- Odota, kunnes tiedot on ladattu (24 tuntia), ja yritä sitten löytää
merkkisi uudelleen.
Ulkoisen vastaanottimen ohjaustiedot päivitetään (täydennetään)
automaattisesti GUIDE Plus+® -järjestelmässä. Tämä tapahtuu
antennin, kaapelin tai ulkoisen vastaanottimen kautta. Sinun ei tarvitse
viedä laitetta huoltoon.

- Jos tulos ei ole toivomasi, merkitse muistiin ulkoisen vastaanottimesi
tyyppi ja valmistaja ja soita paikalliseen asiakaspalveluun. Löydät
asiakaspalvelun puhelinnumeron tämän käyttöohjeen takakannesta.

8 Paina OKL .

9 Valitse DVD-tallentimesta se tuloliitäntä, johon vastaanotin on
liitetty.

O Jos vastaanotin on liitetty ainoastaan antennijohdolla,
menettele seuraavasti:
- Valitse 'Antenna (RF lead)' ja vahvista painamalla OKL .
- Syötä DVD-tallentimen ohjelmapaikka, johon ulkoinen

vastaanotin on tallennettu. (Esim. ohjelmapaikka 'P 04'.) Käytä
syöttämiseen numeropainikkeita 0..9 tai painikkeita BO ,
AI , DK , CM .

Käyttöönotto
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Ellei ulkoiselle vastaanottimelle ole vielä varattu ohjelmapaikkaa, se on
etsittävä DVD-tallentimessa kuten uusi televisiokanava ja tallennettava.
Ohjeita tähän on kohdassa 'Manuaalinen televisiokanavien haku'.
Varmista, että ulkoinen vastaanotin on kanavahaun aikana kytkettynä
päälle ja tarvittaessa on vaihdettu testisignaalille.

0 Vahvista painikkeella OKL .

O Ellei G-LINK-lähetintä ole vielä liitetty G-LINK-liitäntään, liitä
lähetin ja tee asetukset luvussa 'Lisälaitteiden yhdistäminen'
kuvatulla tavalla.

A Kytke ulkoinen vastaanotin päälle ja valitse vastaanottimessa tai sen
kauko-ohjaimella ohjelmapaikka 02.

a Ulkoisessa vastaanottimessa ei ole ohjelmapaikan näyttöä.
Asennuksen aikana ulkoinen vastaanotin vaihdetaan lopuksi toiseen
ohjelmapaikkaan.

- Huomaa televisio-ohjelma vasemmassa yläkulmassa näkyvässä
videoikkunassa.

- Tarkista, muuttuuko kuva seuraavan vaiheen aikana (painike
OKL ).

B Huomioi ruudussa näkyvät ohjeet.
Vahvista valinta painikkeella OKL .
P Tallentava DVD-video yrittää nyt valita ulkoiseen

vastaanottimeen toista ohjelmapaikkaa G-LINK-kaapelin
J kautta (esim. 09). Tämän ohjelmapaikan valinta riippuu
ulkoisesta vastaanottimesta.

C Vaihtuiko ulkoinen vastaanotin ruudussa näkyvään
ohjelmapaikkaan?
Jos vaihto on tapahtunut, valitse 'YES'.
Ellei vaihtoa ole tapahtunut, valitse 'NO'.

a Ulkoinen vastaanotin ei vaihda toiseen ohjelmapaikkaan.
- Tarkista, että ulkoinen vastaanotin on liitetty ja kytketty päälle.

- Tarkista G-LINK-lähettimen liitäntä ja sijainti.

- Yritä samaa uudelleen käyttämällä valitun merkin uutta koodia ja
valitsemalla 'NO'.

- Vahvista valinta kauko-ohjaimen painikkeella OKL .

- Ellei vastaanottimen ohjelmapaikka ole vaihtunut,, valitse vielä kerran
'NO' ja vahvista painikkeella OKL . Kyseinen vastaanotinmerkki voi
vaatia useamman yrityksen.
Jos päädyt vahvistuksen 'NO' jälkeen takaisin asennusruutuun,
vastaanottimesi asennus ei ole onnistunut. Tarkista vielä kerran
liitännät.

- Valitse ulkoisessa vastaanottimessa kaikki GUIDE Plus+® -järjestelmän
tietoja lähettävät televisiokanavat (ks. taulukko luvussa 'Yleisiä tietoja').
Jos tämä televisiokanava on käytettävissä tallentavassa DVD-videossa
(sisäinen viritin), valitse tallentavan DVD-videon ohjelmapaikka.

- Odota, kunnes GUIDE Plus+® -järjestelmän tiedot ovat latautuneet (24
tuntia) ja yritä sitten vaihtoa vielä uudelleen.
Ulkoisen vastaanottimen ohjaustiedot päivitetään (täydennetään)
automaattisesti GUIDE Plus+® -järjestelmässä. Tämä tapahtuu
antennin, kaapelin tai ulkoisen vastaanottimen kautta. Sinun ei tarvitse
viedä laitetta huoltoon.

- Jos vastaanottimen vaihtotoiminto ei toimi vieläkään, merkitse muistiin
ulkoisen vastaanottimen tyyppi ja valmistaja ja soita paikalliseen
asiakaspalveluun. Löydät asiakaspalvelun puhelinnumeron tämän
käyttöohjeen takakannesta.

À Ulkoinen vastaanotin on nyt asennettu.

Á Paina painiketta OKL päästäksesi asennuskatsaukseen.

Â Tarkista näytetyt tiedot.

O Valitse rivi, jonka tietoja haluat muuttaa, ja vahvista painikkeella
OKL .

Ã Poistu ruudusta painamalla vihreää toimintopainikettaE .

O Jos haluat valita GUIDE Plus+® -järjestelmän esittelyn, valitse
painikkeella BO kohta 'View Demo' ja vahvista painikkeella
OKL .
Jos tallennuksia on ohjelmoituna, esittelytoiminnon
valitseminen voi poistaa ne.

O Ellet halua katsoa GUIDE Plus+® -järjestelmän esittelyä, lopeta
painikkeella GUIDE/TVJ .

GUIDE Plus+® 0järjestelmän perusasetukset on nyt tehty.
Jatka kohdasta 'Ulkoisen vastaanottimen asennuksen
päättäminen'.

a Minun pitää asentaa vielä muita ulkoisia vastaanottimia.
Kun asennat lisää ulkoisia vastaanottimia, huomioi seuraavat seikat:
Kunkin ulkoisen vastaanottimen, jota ohjataan G-LINK-lähettimellä, on
oltava ylimääräisten vastaanottimien alapuolella . Kauko-ohjaimen
infrapunasignaali säteilee vinosti ylös ja voi siten ohjata myös ylimääräisiä
ulkoisia vastaanottimia.
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0 Ulkoisen vastaanottimen asennuksen
päättäminen
1 Valitse ulkoisesta vastaanottimesta se TV-kanava, joka lähettää

GUIDE Plus+® -järjestelmän tietoja.

O Jos kyseinen TV-kanava on käytettävissä ainoastaan
DVD-tallentimen sisäisessä virittimessä, valitse vastaava
ohjelmapaikka painikkeilla CHANNEL qP tai
CHANNEL rS .

2 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) TV0kanava (antenni) TV0kanava (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

3 Valitse DVD-tallentimesta ulkoiseen vastaanottimeen liitetyn
tuloliitännän ohjelmapaikka. '����' Scart-liitännälle EXT2
AUX-I/OM , '����' Scart-liitännälle EXT1 TO TV-I/ON .

O Jos ulkoinen vastaanotin on yhdistetty ainoastaan
antennijohdolla, DVD-tallentimessa on valittava se
ohjelmapaikka, johon ulkoinen vastaanotin on tallennettu.

4 Jos vastaanottimessa on vaihtomahdollisuus television ja radion
välillä, valittuna täytyy olla TV-asetus.

5 Anna DVD-tallentimen ja satelliittivastaanottimen olla kytkettynä
päälle 24 tunnin ajan, jotta GUIDE Plus+® -tiedot latautuvat.

6 Jos GUIDE Plus+® -järjestelmän tietoja on ladattu, kytke
DVD-tallennin n. 10 minuutiksi pois päältä painikkeella

STANDBY m2 . Tänä aikana tiedot tallennetaan muistiin, jotta
ne eivät häviä mahdollisten häiriöiden (sähkökatkoksen)
yhteydessä.

7 Paina painiketta GUIDE/TVJ ja valitse painikkeella
AI valikkorivi.

8 Valitse painikkeella CM 'Editor' ja vahvista painikkeella BO .

Home

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

9 Tarkista TV-kanavat ja niiden ohjelmapaikat. Vaihda kahden palstan
välillä painikkeilla CM ja DK . Valitse TV-kanava painikkeilla
BO , AI , CHANNEL rS , CHANNEL qP (sivu
eteen- tai taaksepäin).

O Vasen palsta
Kytke punaisella toimintopainikkeellaD päälle 'On' se
TV-kanava, jota haluat käyttää.
Älä kytke pois päältä GUIDE Plus+® 0tietoja lähettävää
kanavaa!

O Oikea palsta
Paina ulkoisen vastaanottimen TV-kanavan kohdalla punaista
toimintopainiketta PUNAINENvaihtaaksesi riville 'External
receiver 1'.
Paina lopuksi vihreää toimintopainikettaE ja syötä kyseisen
TV-kanavan ohjelmapaikka numeropainikkeilla 0..9 . (Tämä on
sama ohjelmapaikka, joka syötettiin myös ulkoisessa
vastaanottimessa).
Tarkista, että GUIDE Plus+® 0tietoja lähettävä
TV0kanava on asetettu oikeaan ohjelmapaikkaan!

0 Paina lopuksi painiketta GUIDE/TVJ .

Ulkoinen vastaanotin on nyt asennettu GUIDE Plus+®

0järjestelmään.

Muut asennusmahdollisuudet
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Dekooderin varaaminen tietylle kanavalle

Jotkin televisioyhtiöt lähettävät koodattuja signaaleja (salattuja
televisiokanavia), joita voidaan katsoa häiriöttömästi vain erikseen
ostettavalla tai vuokrattavalla dekooderilla. Voit yhdistää tällaisen
dekooderin eli salauksenpurkulaitteen tähän tallentavaan DVD-videoon.
Voit ottaa tallentavaan DVD-videoon liitetyn dekooderin käyttöön
automaattisesti haluamallesi televisiokanavalle seuraavan toiminnon
avulla.

Valmistelut:
•) Avaa televisio ja valitse tarvittaessa tallentavan DVD-videon
ohjelmapaikka.
•) Kytke tallentava DVD-video päälle.

1 Valitse painikkeilla CHANNEL qP , CHANNEL rS tai
kauko-ohjaimen numeropainikkeilla 0..9 se televisiokanava, jolle
haluat ottaa dekooderin käyttöön.

O Kytke sisäinen viritin tarvittaessa käyttöön painikkeella
TUNER0 .

2 Paina kauko-ohjaimen BROWSER HDDH -painiketta ja sitten
SYSTEM MENUA -painiketta.
P Järjestelmävalikko tulee näkyviin.

3 Valitse painikkeella BO rivi 'Set up'.

4 Valitse painikkeella CM kohta 'System'.

5 Valitse BO -painikkeella rivi 'Installation' ja vahvista
CM -painikkeella.
P Kuvaruudussa näkyy ilmoitus, jossa kerrotaan, että kun tätä

asetusta muutetaan, niin Time Shift -puskuri tyhjenee.

O Jos Time Shift -puskurissa on tärkeitä tallenteita, tallenna ne
ensin painikkeella REC/OTR n1 . Katso lisätietoja
kohdasta 'Time Shift -puskuri'.

6 Valitse painikkeella DK kohta 'Yes' ja vahvista painamalla
OKL .

O Jos ilmoitusikkuna on jo suljettu, vahvista rivi painamalla
uudelleen CM .

7 Valitse painikkeella BO tai AI rivi 'Manual search' ja
vahvista painikkeella CM .

Installation
Manual search

Channel/freq. CH
Entry/search 01
Programme number 01
TV channel name BBC1
Decoder Off
TV system PAL-BG
NICAM On
Fine tuning 0

To store
Press OK

8 Valitse painikkeella BO tai AI rivi 'Decoder'.

9 Valitse CM -painikkeella 'On'.

O Jos haluat kytkeä toiminnon pois käytöstä, valitse
CM -painikkeella 'Off' (dekooderi pois päältä).

0 Vahvista painikkeella OKL .

A Paina lopuksi painiketta SYSTEM MENUA .

Dekooderi on nyt varattu käyttöön tälle televisiokanavalle.
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Televisiokanavien numerointi Follow TV

Toiminto muuttaa tallentavan DVD-videon kanavien järjestyksen
samaksi kuin television kanavien järjestys.
Tämä toimii vain, jos tallentava DVD-video (liitäntä EXT1 TO
TV-I/ON ) on yhdistetty televisioon Scart0kaapelilla.

Valmistelut:
•) Avaa televisio ja valitse tarvittaessa tallentavan DVD-videon
ohjelmapaikka.
•) Kytke tallentava DVD-video päälle.

1 Paina kauko-ohjaimen BROWSER HDDH -painiketta ja sitten
SYSTEM MENUA -painiketta.
P Järjestelmävalikko tulee näkyviin.

2 Valitse painikkeella BO rivi 'Set up'.

3 Valitse painikkeella CM 'System'.

4 Valitse BO -painikkeella rivi 'Installation' ja vahvista
CM -painikkeella.
P Kuvaruudussa näkyy ilmoitus, jossa kerrotaan, että kun tätä

asetusta muutetaan, niin Time Shift -puskuri tyhjenee.

O Jos Time Shift -puskurissa on tärkeitä tallenteita, tallenna ne
ensin painikkeella REC/OTR n1 . Katso lisätietoja
kohdasta 'Time Shift -puskuri'.

5 Valitse DK -painikkeella kohta 'Yes' ja vahvista painamalla
OKL .

O Jos ilmoitusikkuna on jo suljettu, vahvista rivi painamalla
uudelleen CM .

6 Valitse painikkeella BO tai AI rivi 'Follow TV' ja vahvista
painikkeella CM .

7 Vahvista kuvaruudun ilmoitus painikkeella OKL .
P Tallentavan DVD-videon näyttöön tulee '�� ��'.

�� ��

8 Valitse televisiosta ohjelmapaikka 1.

a Televisiosta ei voi valita ohjelmapaikkaa '1'.
b Jos olet yhdistänyt lisälaitteen liitäntään EXT2 AUX-I/OM ,

sammuta laite. Jos tallentavaan DVD-videoon on liitetty lisälaite,
televisio saattoi valita Scart-liitännän ohjelmapaikan.

9 Vahvista tallentavan DVD-videon kauko-ohjaimen painikkeella
OKL .
P Näyttöön tulee ilmoitus '����'.

P Tallentava DVD-video vertaa television ja tallentavan
DVD-videon kanavia.
Jos tallentava DVD-video löytää saman kanavan kuin
televisiossa, se tallentaa tämän ohjelmapaikkaan 'P01'.

a Näyttöön tulee ilmoitus '���'.
DVD-tallennin ei vastaanota television videosignaalia.

b Tarkista, että Scart-kaapelin molempien päiden liittimet ovat
paikoillaan.

b Katso television käyttöohjeesta, mitä Scart-liitäntää käytetään
videosignaalille.

b Jos tämä ei auta, toimintoa ei ole mahdollista käyttää.
Lue kappale 'Manuaalinen televisiokanavien
järjestäminen/poistaminen'.

0 Odota, kunnes näyttöön tulee esimerkiksi ilmoitus '�� ��'.

�� ��

A Valitse televisiosta seuraava ohjelmapaikka, kuten '2'.

B Vahvista valinta DVD-tallentimen kauko-ohjaimen painikkeella
OKL .

O Jos vahvistit väärän televisiokanavan, voit poistaa viimeisen
asetuksen painamalla DK -painiketta.

C Toista vaiheet 0 -B , kunnes kaikki television kanavat on
ohjelmoitu.

À Paina lopuksi painiketta SYSTEM MENUA .

Muut asennusmahdollisuudet
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a Näyttöön tulee ilmoitus 'Switch off recorder, new
preset'.

b Siirtääksesi GUIDE Plus+® -järjestelmään televisiokanavien uuden
järjestyksen tallentava DVD-video on kytkettävä pois päältä (painike
STANDBY m2 ). Odota n. 4 minuuttia, ennen kuin kytket
tallentavan DVD-videon uudelleen päälle.

b Jos laite antaa päällekytkemisen jälkeen tämän ilmoituksen, siirtoa ei
ole saatu suoritettua loppuun. Sammuta tallentava DVD-video
painikkeella STANDBY m2 .

Manuaalinen televisiokanavien haku

Joissakin tapauksissa voi käydä niin, että laite ei löydä ja tallenna muistiin
kaikkia vastaanotettavissa olevia kanavia käyttöönottoasennuksen
aikana. Puuttuvat tai salatut televisiokanavat on tällöin haettava ja
tallennettava muistiin manuaalisesti.

Valmistelut:
•) Avaa televisio ja valitse tarvittaessa tallentavan DVD-videon
ohjelmapaikka.
•) Kytke tallentava DVD-video päälle.

1 Paina kauko-ohjaimen BROWSER HDDH -painiketta ja sitten
SYSTEM MENUA -painiketta.
P Järjestelmävalikko tulee näkyviin.

2 Valitse painikkeella BO rivi 'Set up'.

3 Valitse painikkeella CM kohta 'System'.

4 Valitse BO -painikkeella rivi 'Installation' ja vahvista
CM -painikkeella.
P Kuvaruudussa näkyy ilmoitus, jossa kerrotaan, että kun tätä

asetusta muutetaan, niin Time Shift -puskuri tyhjenee.

O Jos Time Shift -puskurissa on tärkeitä tallenteita, tallenna ne
ensin painikkeella REC/OTR n1 . Katso lisätietoja
kohdasta 'Time Shift -puskuri'.

5 Valitse DK -painikkeella kohta 'Yes' ja vahvista painamalla
OKL .

O Jos ilmoitusikkuna on jo suljettu, vahvista rivi painamalla
uudelleen CM .

6 Valitse painikkeella BO tai AI rivi 'Manual search' ja
vahvista painikkeella CM .

Installation
Manual search

Channel/freq. CH
Entry/search 01
Programme number 01
TV channel name BBC1
Decoder Off
TV system PAL-BG
NICAM On
Fine tuning 0

To store
Press OK

7 Valitse haluamasi näyttötapa rivillä 'Channel/freq.' painikkeella
CM .
'Freq.'(taajuus), 'CH'(kanava), 'S-CH'(erityis-/hyperkaistakanava)

8 Anna haluamasi televisiokanavan taajuus tai kanava rivillä
'Entry/search' numeropainikkeilla 0..9 .

O Aloita automaattinen haku painamalla rivillä 'Entry/search'
painiketta CM .

P Kuvaruutuun tulee vaihtuva kanavanumero/taajuus.

Jatka automaattista hakua, kunnes löydät haluamasi
televisiokanavan.

9 Valitse rivillä 'Programme number' painikkeella DK tai
CM se ohjelmapaikka, jolle haluat tallentaa televisiokanavan,
kuten '01'.

0 Tallenna televisiokanava muistiin painikkeella OKL .

A Toiset televisiokanavat haetaan aloittamalla uudelleen vaiheesta
8 .

O Televisiokanavan tunnuksen vaihtaminen:
- Paina rivillä 'TV channel name' painiketta CM .
- Valitse haluamasi merkkipaikka painikkeella DK tai CM .
- Valitse haluamasi merkki painikkeella BO tai AI .
- Valitse seuraava merkkipaikka samalla tavalla.
- Vahvista painikkeella OKL .
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O Miten televisiokanavan televisiojärjestelmä
muutetaan?
- Vaihda televisiojärjestelmää rivillä 'TV system' painikkeella

DK tai CM niin monta kertaa, kunnes kuvassa/äänessä
on mahdollisimman vähän häiriöitä.

O NICAM
- Jos huono vastaanotto heikentää äänenlaatua, voit valita rivillä

'NICAM' CM -painikkeella kohdan 'Off'
(NICAM-järjestelmä kytketty pois).

O Hienosäätö
- Rivillä 'Fine tuning' voit yrittää manuaalisesti hienosäätää

televisiokanavaa painikkeella DK tai CM .

B Paina lopuksi painiketta SYSTEM MENUA .

Manuaalinen televisiokanavien järjestäminen/poistaminen

Tämän toiminnon avulla on mahdollista muuttaa jo muistissa olevien
televisiokanavien järjestystä tai poistaa turhat tai heikosti
näkyvät/kuuluvat televisiokanavat.

Valmistelut:
•) Avaa televisio ja valitse tarvittaessa tallentavan DVD-videon
ohjelmapaikka.
•) Kytke tallentava DVD-video päälle.

1 Paina kauko-ohjaimen BROWSER HDDH -painiketta ja sitten
SYSTEM MENUA -painiketta.
P Järjestelmävalikko tulee näkyviin.

2 Valitse BO -painikkeella rivi 'Set up'.

3 Valitse CM -painikkeella 'System'.

4 Valitse BO -painikkeella rivi 'Installation' ja vahvista
CM -painikkeella.
P Kuvaruudussa näkyy ilmoitus, jossa kerrotaan, että kun tätä

asetusta muutetaan, niin Time Shift -puskuri tyhjenee.

O Jos Time Shift -puskurissa on tärkeitä tallenteita, tallenna ne
ensin painikkeella REC/OTR n1 . Katso lisätietoja
kohdasta 'Time Shift -puskuri'.

5 Valitse DK -painikkeella kohta 'Yes' ja vahvista painamalla
OKL .

O Jos ilmoitusikkuna on jo suljettu, vahvista rivi painamalla
uudelleen CM .

6 Valitse painikkeella BO tai AI rivi 'Sort TV channels' ja
vahvista painikkeella CM .

Installation
Sort TV channels
...

• P01 BBC1
P02 BBC2
P03 ITV
P04
P05
P06
...

To sort
Press ?

To exit press
SYSTEMMENU

7 Valitse painikkeella BO tai AI se televisiokanava, jonka
haluat poistaa tai jonka paikan haluat muuttaa.

8 Vahvista valinta painikkeella CM .

O Televisiokanavien poistaminen
Turhat tai heikosti näkyvät/kuuluvat televisiokanavat voi
poistaa punaisella toimintopainikkeellaD .

9 Siirrä televisiokanava painikkeella BO tai AI haluamaasi
paikkaan ja paina painiketta DK .
P DVD-tallennin lisää televisiokanavan valittuun paikkaan.

0 Toista vaiheita 7 -9 , kunnes olet järjestänyt tai poistanut kaikki
haluamasi televisiokanavat.

A Tallenna muistiin painamalla painiketta OKL .

B Paina lopuksi painiketta SYSTEM MENUA .

a Näyttöön tulee ilmoitus 'Switch off recorder, new
preset'.

b Siirtääksesi GUIDE Plus+® -järjestelmään televisiokanavien uuden
järjestyksen tallentava DVD-video on kytkettävä pois päältä (painike
STANDBY m2 ). Odota n. 4 minuuttia, ennen kuin kytket
tallentavan DVD-videon uudelleen päälle.

b Jos laite antaa päällekytkemisen jälkeen tämän ilmoituksen, siirtoa ei
ole saatu suoritettua loppuun.
Kytke tallentava DVD-video taas pois päältä painikkeella
STANDBY m2 .

Muut asennusmahdollisuudet
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Automaattinen televisiokanavien haku

Jos kaapeli- tai satelliittikanavat muuttuvat tai jos asennat tallentavan
DVD-videon uudelleen esimerkiksi muuton jälkeen, voit tehdä
käyttöönottoasennuksen uudelleen. Tällöin muistissa olevat
televisiokanavat korvataan uusilla.

Valmistelut:
•) Avaa televisio ja valitse tarvittaessa tallentavan DVD-videon
ohjelmapaikka.
•) Kytke tallentava DVD-video päälle.

1 Paina kauko-ohjaimen BROWSER HDDH -painiketta ja sitten
SYSTEM MENUA -painiketta.
P Järjestelmävalikko tulee näkyviin.

2 Valitse BO -painikkeella rivi 'Set up' .

3 Valitse CM -painikkeella 'System'.

4 Valitse BO -painikkeella rivi 'Installation' ja vahvista
CM -painikkeella.
P Kuvaruudussa näkyy ilmoitus, jossa kerrotaan, että kun tätä

asetusta muutetaan, niin Time Shift -puskuri tyhjenee.

O Jos Time Shift -puskurissa on tärkeitä tallenteita, tallenna ne
ensin painikkeella REC/OTR n1 . Katso lisätietoja
kohdasta 'Time Shift -puskuri'.

5 Valitse DK -painikkeella kohta 'Yes' ja vahvista painamalla
OKL .

O Jos ilmoitusikkuna on jo suljettu, vahvista rivi painamalla
uudelleen CM .

6 Valitse painikkeella BO tai AI rivi 'Autom. search'.

7 Paina painiketta CM .
P Automaattinen ohjelmahaku käynnistyy. Tällöin tallentava

DVD-video tallentaa kaikki käytössä olevat televisiokanavat.
Tämä voi kestää muutamia minuutteja.

Installation
Autom. search

Searching for TV channels

00 Channels found

h______________

Please wait

P Kun ohjelmahaku on päättynyt, kuvaruutuun tulee ilmoitus
'Autom. search complete', jossa näkyy löydettyjen
televisiokanavien lukumäärä.

8 Paina lopuksi painiketta SYSTEM MENUA .

Televisiokanavien manuaalisesta hausta löydät lisätietoja kohdasta
'Manuaalinen televisiokanavien haku'.
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Kellonajan ja päivämäärän asettaminen

Jos näytön kellonaika on väärä tai näytöllä näkyy '--:--', on kellonaika ja
päivämäärä asetettava manuaalisesti.

SMART CLOCK
SMART CLOCK -toiminnon avulla asetetaan automaattisesti
kellonaika/päivämäärä muun televisiokanavan informaation mukana
lähetettyjen tietojen mukaisesti. Yleensä tiedot saadaan televisiokanavalta,
joka on tallennettu ohjelmapaikkaan 'P01'. Voit valita riviltä 'Clock
preset' ohjelmapaikan (ohjelmatunnuksen), jonka televisiokanava välittää
näitä tietoja.
Jos kellonaika/päivämäärä on virheellinen, riviltä 'Clock preset' on
valittava asetus 'Off' ja kellonaika/päivämäärä on muutettava manuaalisesti.

1 Paina kauko-ohjaimen BROWSER HDDH -painiketta ja sitten
SYSTEM MENUA -painiketta.
P Järjestelmävalikko tulee näkyviin.

2 Valitse BO -painikkeella rivi 'Set up'.

3 Valitse CM -painikkeella 'System'.

4 Valitse BO -painikkeella rivi 'Installation' ja vahvista
CM -painikkeella.
P Kuvaruudussa näkyy ilmoitus, jossa kerrotaan, että kun tätä

asetusta muutetaan, niin Time Shift -puskuri tyhjenee.

O Jos Time Shift -puskurissa on tärkeitä tallenteita, tallenna ne
ensin painikkeella REC/OTR n1 . Katso lisätietoja
kohdasta 'Time Shift -puskuri'.

5 Valitse DK -painikkeella kohta 'Yes' ja vahvista painamalla
OKL .

O Jos ilmoitusikkuna on jo suljettu, vahvista rivi painamalla
uudelleen CM .

6 Valitse painikkeella BO tai AI rivi 'Time/Date' ja vahvista
painikkeella CM .

Installation
Time/Date

Time 20:00
Year 2004
Month 01
Date 01
Clock preset 01

To exit press
SYSTEMMENU

7 Tarkista rivillä 'Time' näkyvä kellonaika. Muuta kellonaikaa
tarvittaessa kauko-ohjaimen numeropainikkeilla 0..9 .

8 Tarkista samalla tavalla 'Year', 'Month', 'Date'. Vaihda
syöttökenttien välillä painikkeella BO tai AI .

a Kellonaika/päivämäärä näkyy manuaalisesta asettamisesta
huolimatta väärin.

b SMART CLOCK -toiminnon avulla asetetaan ja korjataan
kellonaika/päivämäärä automaattisesti ohjelmapaikalle 'P01'
tallennetun televisiokanavan tiedoista.
Voit joko valita toisen televisiokanavan, josta tiedot otetaan, tai
kytkeä toiminnon pois käytöstä.
Valitse kyseinen televisiokanava riviltä 'Clock preset' painikkeella
DK tai CM . Kytke pois käytöstä valitsemalla 'Off'.

9 Tarkista asetukset ja vahvista painikkeella OKL .
P Kuvaruutuun ilmestyy hetkeksi ilmoitus 'Stored'.

0 Paina lopuksi painiketta SYSTEM MENUA .

Muut asennusmahdollisuudet
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Kielen valinta

Voit valita DVD-toiston perusasetukseksi tekstityskielen sekä
puhekielen.

Huomaa, että joidenkin DVD-levyjen puhe-/tekstityskieli voidaan vaihtaa
vain levyn DVD-valikon kautta.
Voit myös valita tallennusta tai toistoa varten sisäisen virittimen (painike
TUNER0 ) kautta televisiokanavan äänikanavan kaksikielisissä
lähetyksissä.

Valmistelut:
•) Avaa televisio ja valitse tarvittaessa tallentavan DVD-videon
ohjelmapaikka.
•) Kytke tallentava DVD-video päälle.

1 Paina kauko-ohjaimen DISC MENUB -painiketta ja sitten
SYSTEM MENUA -painiketta.

P Valikkorivi ilmestyy näkyviin.

2 Valitse painikkeella DK tai CM symboli 'A'.

3 Valitse painikkeella BO tai AI symboli '�' ja vahvista valinta
painikkeella CM .

Language
Audio Language English
Subtitle English
Menu English

4 Valitse vastaava rivi ja vahvista painikkeella CM .

O 'Audio Language'
DVD-levy toistetaan valitsemallasi kielellä.

O 'Subtitle'
Tekstityskieli

O 'Menu'
Valitse jokin näytetyistä kielistä kuvaruutuvalikkojen (OSD)
näyttökieleksi. Tallentavan DVD-videon näyttö on
englanninkielinen tästä asetuksesta riippumatta.

5 Valitse haluamasi asetus painikkeella BO tai AI ja vahvista
painikkeella OKL .

6 Paina lopuksi painiketta SYSTEM MENUA .
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GUIDE Plus+® 0järjestelmän käyttö

0 Yleisiä tietoja
GUIDE Plus+® -järjestelmän moitteettoman toiminnan takaamiseksi on
välttämätöntä, että DVD-tallennin kerää tarvittavat tiedot.
DVD-tallennin voi tarvita tähän jopa 24 tuntia.

Huomioi tällöin seuraavat asiat:
•) Kaikkien televisiokanavien asennus on päättynyt.
•) Kaikkien GUIDE Plus+® -järjestelmän tietoja lähettävien
televisiokanavien on oltava asennettuina.
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) TV0kanava (antenni) TV0kanava (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

•) Kellonaika ja päivämäärä on asetettu
•) Maa ja postinumero on syötetty GUIDE Plus+®

0järjestelmään.
•) Antenni/kaapeliverkko on liitetty, jotta televisiokanavien
vastaanottaminen on mahdollista.
•) DVD-tallennin on liitetty sähköverkkoon.
•) DVD-tallennin on kytketty pois päältä painikkeella
STANDBY m2 .
•) Jos DVD-tallentimeen on liitetty ulkoinen vastaanotin
(satelliittivastaanotin, tv-sovitin, kaapelisovitin tms.), sen tulee olla
kytkettynä päälle.

GUIDE Plus+® -järjestelmä tarjoaa käyttöösi vuorovaikutteisen,
maksuttoman elektronisen ohjelmalehtisen, joka sisältää täydellisen
tiivistelmän alueellasi näkyvistä televisio-ohjelmista. Lisäksi voit ohjata
GUIDE Plus+® -järjestelmän avulla ulkoista vastaanotinta
(satelliittivastaanotinta, tv-sovitinta, kaapelisovitinta).

GUIDE Plus+® -järjestelmän tiedot on jaettu ruudussa kuuteen
alueeseen:
•) Ruudun yläreunassa olevat toimintopainikkeet (värikentät). Nämä
kentät vastaavat kauko-ohjaimen väripainikkeita
•) Videoikkuna
•) Ohjelmatiedot tai käyttöohjeet
•) Rivi, jolla voidaan valita käytettävissä olevista GUIDE Plus+®

-valikoista
•) Televisiokanavatiivistelmä ja ajantasainen ohjelmaluettelo
•) Mainostietoja tai GUIDE Plus+® -järjestelmään liittyviä ohjeita.

GUIDE Plus+® 0järjestelmän hakeminen ruutuun:
Paina kauko-ohjaimen painiketta GUIDE/TVJ .

GUIDE Plus+® 0järjestelmän sulkeminen:
•) Paina kauko-ohjaimen painiketta GUIDE/TVJ poistuaksesi GUIDE
Plus+® -järjestelmästä ja katsellaksesi samaa televisiokanavaa, jota
katselit ennen GUIDE Plus+® -järjestelmän hakemista ruutuun.

DVD0tallentimen etupaneelin painikkeiden käyttäminen
GUIDE Plus+® -järjestelmän hakeminen ruutuun: painike GUIDE4 .
Toiminnon vahvistaminen: painike OK5 .

GUIDE Plus+® 0järjestelmä
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Kohdistinpainikkeet: painikkeet UP , DOWN , LEFT , RIGHT .
GUIDE Plus+® -järjestelmän sulkeminen: painike GUIDE4 .

GUIDE Plus+® 0järjestelmän käyttäminen

Kun painat painiketta GUIDE/TVJ , näkyviin tulee pääkuva. Valitse
jokin valikkorivi painikkeella AI . Valitse jokin toiminnoista
painikkeella DK tai CM . Vahvista valinta painamalla haluamasi
toiminnon kohdalla painiketta BO .

O 'Grid':
GUIDE Plus+® -järjestelmän vakionäyttö
(televisiokanavatiivistelmä)

O 'Search':
Televisio-ohjelmien haku ohjelmatyypin perusteella (esim.
kaikki elokuvat, kaikki urheiluohjelmat jne.)

O 'Schedule':
Suunnitellut (esiohjelmoidut) tallennukset

O 'Info':
GUIDE Plus+® -järjestelmän muut erityistoiminnot.

O 'Editor':
Kanava-asetusten näyttäminen/muuttaminen
'Grid'-kuvaruutuun

O 'Setup':
Perusasetusten muuttaminen. Katso kohta 'GUIDE Plus+®

-järjestelmän asentaminen'.

Toimintopainikkeet (väripainikkeet)
Kun GUIDE Plus+® -järjestelmän tietoja ladataan, osoittavat ruudun
yläreunan punainen, vihreä, keltainen ja Sininen toimintopainike
G (värikentät), mitä eri toimintoja voit valita GUIDE Plus+®

-tiivistelmässä. Toiminto vaihtelee aina kyseisen valikon mukaan.
Huomioi kunkin värikentän toiminto (merkintä), ennen kuin painat
kyseistä painiketta.
Elleivät väripainikkeet näy ruudussa, ne eivät ole käytössä.

INFO0painike
Ylimääräisenä painikkeena on INFOC -painike. Jos aiheesta on
saatavissa lisätietoja (ruudussa näkyy tällöin i-symboli), voit hakea ne
ruutuun tällä painikkeella.

Ruutuun tulee 'Grid'0kuvaruutu

.

Tämä tiivistelmä näkyy ruudussa aina, kun painat
GUIDE/TVJ -painiketta. Voit hakea ruutuun kaikkien
televisiokanavien ajankohtaisen ohjelmatiivistelmän kyseisestä hetkestä
aina viikoksi eteenpäin.

HUOM.!
Jos ensimmäisen asennuskerran jälkeen on jo käytettävissä GUIDE
Plus+® -järjestelmän tietoja, tarkista televisiokanavien ohjelmapaikkojen
järjestys 'Editor'-kuvaruudussa.
Lisätietoja tästä aiheesta on kohdassa 'Editor-kuvaruutu'.
Jos jokin GUIDE Plus+® -tietoja lähettävä televisiokanava on järjestetty
väärään ohjelmapaikkaan, GUIDE Plus+® -järjestelmän tietoja ei voida
enää ottaa vastaan.

1 Paina painiketta GUIDE/TVJ . Kuvaruutuun tulee
'Grid'-kuvaruutu.
P Kuvaruudun vasemmassa yläkulmassa on televisiokanavan kuva,

joka valittiin ennen GUIDE Plus+® -järjestelmän hakemista
ruutuun.

a 'Grid'-valikko tulee näkyviin, mutta tyhjänä.
b Antenni ei ole liitettynä tai GUIDE Plus+® -järjestelmän tietoja ei ole

vielä käytettävissä. DVD-tallennin tarvitsee jonkin verran aikaa
tietojen keräämiseen. Kytke tallennin pois päältä siksi aikaa
( STANDBY m2 -painike). DVD-tallenninta ei saa irrottaa
sähköverkosta!

b Jos tallentavaan DVD-videoon on liitettynä ulkoinen vastaanotin
(satelliittivastaanotin, tv-sovitin, kaapelisovitin), sen on oltava
kytkettynä päälle.

a Kaikki käytettävissä olevat televisiokanavat eivät näy
b Tarkista televisiokanavien ohjelmapaikat Editor-kuvaruudussa.

Lisätietoja tästä aiheesta on kohdassa 'Editor-kuvaruutu'.

2 Valitse kyseinen televisiokanava painikkeella AI tai BO .

O Painikkeilla CHANNEL q tai CHANNEL r voit selata sivu
kerrallaan eteen- tai taaksepäin.

Televisiokanavan valitseminen tiivistelmästä.
- Paina keltaista toimintopainiketta.

- Tiivistelmä kaikista televisiokanavista tulee näkyviin.

- Valitse haluamasi televisiokanava painikkeilla CM , DK ,
BO , AI .

- Vahvista valinta painikkeella OKL .

3 Valitse haluamasi televisio-ohjelma painikkeella DK tai CM .

O Kun pidät painiketta DK tai CM painettuna, voit selata
nopeammin ohjelmien alkamisajankohtia.

O Kun painat painiketta NU tai OV , voit selata
ohjelmien alkamisajankohtia päivä kerrallaan.
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Haluaisin hakea ruutuun vasemmassa reunassa näkyviä
lisätietoja/mainoksia
Paina televisiokanavan rivillä painiketta DK niin usein, että
vasemmassa reunassa näkyvät lisätiedot/mainokset ovat valittuina.
Painikkeella BO tai AI voit vaihtaa näiden kahden tietoryhmän
välillä.
Painikkeella CM tai sinisellä toimintopainikkeella voit poistua
alueelta.

Toimintopainikkeet (väripainikkeet)
'Grid'0kuvaruudussa

Kauko-ohjaimen väripainikkeilla voit valita seuraavia toimintoja:

'Record' (punainen painike):
Valittu televisio-ohjelma ohjelmoidaan automaattisesti tallennettavaksi ja
se näkyy 'Schedule'-kuvaruudussa.
Voit tallentaa jopa 12 televisio-ohjelmaa tallennettavaksi.

'Home' (sininen painikeG ) :
Paluu nykyiseen ohjelmatiivistelmään ('Grid'-kuvaruutu).

'Channels' (keltainen painikeF ) :
Televisiokanavan valinta suoraan tiivistelmästä.

'Search'0kuvaruutu

Home

Search displays programme listings by categories of
interest. PressBto use. PressDfor Grid. PressCfor
Schedule

Search Schedule Info Editor
Movies Sport
All
Action
Animation
Comedy
Drama
Romance
Sci Fi
Thriller

Tämän valikon avulla voit valita haluamasi televisio-ohjelman kategorian
mukaan lajitellusta tiivistelmästä. Sen avulla löydät helpommin haluamasi
televisio-ohjelman.
Valitse karkea lajittelu (elokuvat, urheilu, lastenohjelmat, sarjat jne.) ja
tarkka lajittelu (seikkailu, komedia, draama jne.)

Kategorioiden värit:
lila- elokuvat
vihreä- urheilu,
sininen- lastenohjelmat,
sinivihreä- muut
Tämä lajittelu antaa tiivistelmän ohjelmista 7 päivää eteenpäin.

1 Valitse lajittelutyyppi painikkeella DK tai CM .
Vahvista valinta painikkeella BO . Valitse haluamasi tarkka
lajittelu painikkeella BO , DK , CM .

2 Vahvista painikkeella OKL .
Voit selata televisio-ohjelmia painikkeilla BO , AI , DK ,
CM .

a Ruudussa näkyy 'No Program was found'
Valitsemastasi kategoriasta ei löydy tänään yhtään televisio-ohjelmaa.

- Valitse painikkeella CM tai DK jokin toinen päivä.

- Palaa takaisin 'Search'-kuvaruutuun painamalla painiketta AI .

Toimintopainikkeet (väripainikkeet)
'Search'0kuvaruudussa

Valittuasi jonkin televisio-ohjelman voit valita kauko-ohjaimen
väripainikkeilla seuraavia toimintoja:

'Record' (punainen painike:
Valittu televisio-ohjelma ohjelmoidaan tallennettavaksi ja se näkyy
'Schedule'-kuvaruudussa.

'Home' (sininen painikeG ) :
Paluu nykyiseen ohjelmatiivistelmään ('Grid'-kuvaruutu).

GUIDE Plus+® 0järjestelmä
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'Schedule'0kuvaruutu

Frequency VPS/PDC Home

, Single recording

Grid Search Schedule Info
/Record Freq. Timing
21-Oct 20:00 21:30 BBC1 Once +0
21-Oct Matrix Once 0

Tässä valikossa näytetään kaikki televisio-ohjelmat, jotka on tallennettu
tallennusta tai muistutusta varten. Voit poistaa tallennuksia tai tehdä
muutoksia toimintopainikkeilla. Voit myös ohjelmoida tallennuksia
manuaalisesti.
Ohjelmointitavan mukaan näkyviin tulee:

Ohjelmointi 'Grid'0kuvaruudun kautta:

'21-Oct: Tallennuksen päivä ja kuukausi
'Matrix': Televisio-ohjelman nimi (jos merkitty)

Ohjelmointi 'Schedule'0kuvaruudun kautta:
'21-Oct: Tallennuksen päivä ja kuukausi
'20:00': Tallennuksen aloitusaika
'21:30': Tallennuksen lopetusaika
'BBC1': Televisio-ohjelma

Kullekin suunnitellulle tallennukselle näytetään lisäksi seuraavat tiedot:
'Freq.':
Televisio-ohjelman toisto 'Once'..kerran/'M-F'..päivittäin
(maanantai-perjantai)/'Mon'..viikoittain (joka viikko samana päivänä
esim. maanantaisin)

Tietoja siitä, miten voit muuttaa jo ohjelmoitua tallennusta, löydät luvun
'Tallennuksen ohjelmointi' kohdasta 'Miten voit muuttaa ohjelmoitua
tallennusta tai poistaa sen'.

'Info'0kuvaruutu

Tämä kuvaruutu voi olla jaettu alakategorioihin. Nämä ovat riippuvaisia
GUIDE Plus+® -järjestelmän tiedoista. Ellei kategorioita ole, tietoja ei
ole vielä käytettävissä. Kokeile tätä sivua myöhemmin uudelleen.

'Editor'0kuvaruutu

Home

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

Tässä valikossa voit varata ohjelmapaikkoja televisiokanaville ja kytkeä
kanavia mukaan ohjelmatiivistelmään ('Grid'-kuvaruutu) tai poistaa
kanavia siitä. Voit myös tehdä televisiokanavien varauksia ulkoiseen
vastaanottimeen.

1 Paina painiketta BO .

2 Valitse painikkeella BO tai AI televisiokanava, jota haluat
muuttaa.

O Voit vaihdella kahden palstan välillä painikkeilla DK ja
CM .

Vasen palsta
Tällä palstalla näkyvät televisiokanavat ja niiden lyhenteet sekä tieto
siitä, näkyykö kyseinen kanava ohjelmatiivistelmässä ('Grid'-kuvaruutu).

O Punaisella toimintopainikkeellaD voit valita televisiokanavan
mukaan 'Grid'-valikkoon tai poistaa sen sieltä.
Älä kytke pois päältä televisiokanavaa, joka lähettää
GUIDE Plus+® 0tietoja. Löydät kyseisen, omassa
maassasi toimivan televisiokanavan kohdan 'Yleisiä
tietoja' luettelosta.

Oikea palsta
Tällä palstalla näkyvät televisiokanavien ominaisuudet ja ohjelmapaikat.
Voit muuttaa kanavien järjestystä tai määrittää ulkoisen vastaanottimen.
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Voit määrittää ulkoisen vastaanottimen ainoastaan silloin, jos se on jo
asennettu GUIDE Plus+® -järjestelmässä.
Jos haluat muuttaa varauksia, toimi seuraavasti:

1 Valitse painikkeella BO tai AI televisiokanava, jota haluat
muuttaa.

2 Paina vihreää toimintopainikettaE .

3 Syötä televisiokanavan ohjelmapaikka numeropainikkeilla 0..9 .
Voit syöttää ainoastaan aiemmin asennettujen televisiokanavien
ohjelmapaikkoja.

Ulkoisen vastaanottimen televisiokanavan syöttäminen
- Valitse painikkeella BO tai AI televisiokanava, jota haluat
katsoa ainoastaan ulkoisen vastaanottimen kautta.

- Valitse punaisella toimintopainikkeellaD haluamasi lähde.
Toimintopainike on käytettävissä ainoastaan silloin, kun vähintään yksi
ulkoinen vastaanotin on asennettu. Ulkoisen vastaanottimen
asennuksesta saat lisätietoja kohdasta 'GUIDE Plus+® -järjestelmän
asentaminen'.

- Paina lopuksi vihreää toimintopainiketta. Syötä televisiokanavalle
ohjelmapaikka, jonka antaisit tälle kanavalle myös ulkoisessa
vastaanottimessa.

Huomaa, että televisiokanavia muutettaessa GUIDE Plus+®

-lähetintietojen (televisio-ohjelmat) vastaanotto voi kestää jopa 24
tuntia.

'Setup'0kuvaruutu

Home

Setup your system to receive GUIDE Plus+ data.

Schedule Info Editor Setup

Setup
View Demo

Tässä valikossa voit tehdä tai muuttaa perusasetuksia, kuten kieli, maa
tai ulkoinen vastaanotin. Voit myös katsella GUIDE Plus+® -järjestelmän
automaattisen esittelyn.

'Setup'

Tässä näet tehdyt perusasetukset. Valitse painikkeella BO tai
AI haluamasi rivi ja vahvista painikkeella OKL . Lisätietoja
asetuksista saat luvusta 'GUIDE Plus+® -järjestelmän asentaminen'.

'View Demo'

Tässä esittelyssä voit tarkastella GUIDE Plus+® -järjestelmän eri
toimintoja.
Käynnistä automaattinen esittely painikkeella OKL .
Jos tallennuksia on ohjelmoituna, esittelytoiminnon valitseminen voi
poistaa ne.
Jos keskeytät esittelyn painikkeella OKL , pääset takaisin
asennusvalikkoon.
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Käytettävät levyt

DVD+RW (uudelleenkirjoitettava DVD-levy)

DVD+R (Recordable) eli kerran kirjoitettava DVD

DVD (Digital Versatile Disc)

DVD-R (Recordable) eli kerran kirjoitettava DVD
Levyä voidaan toistaa ainoastaan silloin, kun tallennus on
tehty Video-tilassa ja tallennus on päätetty (viimeistelty).

DVD-RW (Rewritable) eli uudelleenkirjoitettava DVD
Levyä voidaan toistaa ainoastaan silloin, kun tallennus on
tehty Video-tilassa ja tallennus on päätetty (viimeistelty).

Audio CD (Compact Disc Digital Audio)

Super Audio CD
(toistaa vain SACD-hybribilevyn CD-kerroksen)

Video CD (formaatti 1.0, 1.1, 2.0)

Super Video CD

CD-R (Recordable eli kerran kirjoitettava),
audio-/MP3-sisältö

CD-RW (Rewritable eli uudelleenkirjoitettava)
audio-/MP3-sisältö

0 Maakoodi (aluekoodi)

DVD-levyissä on oltava merkintä 'ALL ' (kaikki maat) tai
koodi 2 alueelle 2, jotta se voidaan toistaa tällä laitteella.
Jos DVD-levyssä on jokin muu aluekoodi, sitä ei voida
toistaa tällä tallentavalla DVD-videolla.
Karttaan on merkitty kunkin alueen koodinumero.
Alueeseen 2 kuuluvat:
Eurooppa, Japani, Etelä-Afrikka, Lähi-itä (Egypti mukaan
lukien).

0 Levyjen puhdistaminen
Jotkin toimintavirheet, kuten kuvan pysähtyminen, äänikatkokset ja
kuvahäiriöt, voivat johtua laitteessa olevan levyn likaisuudesta. Voit
estää tällaiset häiriöt puhdistamalla levyt säännöllisesti.

1 Puhdista likaantunut levy pehmeällä liinalla. Pyyhi levyä keskustasta
reunoihin päin.

2 Älä käytä puhdistuksessa liuottimia, kuten puhdistusbensiiniä tai
ohentimia, kaupoista saatavia puhdistusaineita tai tavallisten
äänilevyjen antistaattisia puhdistussuihkeita.

Voinko käyttää tallentavassa DVD-videossa puhdistuslevyä?
Koska tallentavan DVD-videon optinen laserlukupää toimii suuremmalla
teholla kuin tavallisen DVD-videon tai CD-soittimen lukupää,
puhdistus-CD:t voivat vahingoittaa optista laserlukupäätä.
Älä siis käytä puhdistavia CD-levyjä.

0 Yleisiä toistoon liittyviä ohjeita

a Näytössä näkyy '���'
b Tallentavaan DVD-videoon on asetettu levy, joka on lapsisuojattu. Tutustu

luvun 'Käytön valvonta (lapsisuojaus)' kohtaan 'Lapsisuojaus' sekä 'Levyn
vapautus'.

a Kuvaruudun valikkorivillä näkyy merkki 'X'.
b DVD-levyt voidaan luoda siten, että niitä toistettaessa tarvitaan tietyt

käyttötoimenpiteet tai että käyttö on rajoitettua toiston aikana. Kun
kuvaruutuun tulee symboli X, valittu toiminto ei ole mahdollinen.

a Kuvaruudulla näkyy aluekooditietoja.
b Koska DVD-elokuvia ei tavallisesti julkaista kaikissa maissa samaan

aikaan, kaikissa DVD-videoissa on tietty aluekoodi. Levyillä voi olla oma
aluekoodinsa. Jos DVD-videon ja levyn aluekoodit eroavat toisistaan, levyä
ei voida toistaa.

b Aluekoodi on merkitty laitteen takapuolella olevaan etikettiin.
b Aluekoodi ei koske DVD-levyjä, joille voidaan tallentaa.

a Näytössä näkyy ilmoitus '�������
�'.
b Tälle levylle ei ole tallennettu vielä mitään.

a Näyttöön tulee ilmoitus '��
� ����'
b Levyvirheen vuoksi tallennuksen päättäminen ei onnistunut. Tarkista

levypesään asetettu levy, puhdista se tarvittaessa.
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a Näkyviin tulee valintaikkuna, jossa kysytään, haluatko poistaa
levyn sisällön vai poistetaanko levy levypesästä.

b Levypesään asetettu levy on DVD+RW-levy, jonka sisältö ei kuitenkaan
sovi DVD-videoon (esim. tietolevyke). Tälle levylle voidaan tallentaa vain
siinä tapauksessa, että koko levyn sisältö poistetaan ensin painikkeella
REC/OTR n1 .

0 Vaihtaminen televisio0ohjelmaan toiston
aikana
Kun kytket tallentavan DVD-videon päälle, laitteessa sillä hetkellä
valittuna olevan televisiokanavan ohjelma tallentuu heti välimuistiin
(Time Shift -puskuriin). Välimuistiin tehdyt tallennukset ovat käytössä
vain rajallisen ajan (tehtaan asetus 3 tuntia).

Voit toistaa levyä, ja samalla senhetkinen televisiolähetys tallentuu
taustalla.

1 Voit keskeyttää levyn toiston painamalla TUNER0 -painiketta.
P Näet nyt tallentavassa DVD-videossa valittuna olevan

televisiokanavan lähetyksen.

O Voit jatkaa levyn toistoa painamalla DISC
MENUB -painiketta.

Levyn asettaminen tallentavaan DVD0videoon

1 Paina etupaneelin painiketta OPEN/CLOSE J 3 .

������ ���

P Levypesä tulee esiin. Avautumisen aikana näytössä näkyy
ilmoitus '������' ja lopuksi '���� ���', kun levypesän
kelkka on kokonaan avautunut.

2 Aseta levy varovasti kelkkaan etikettipuoli ylöspäin ja paina
painiketta G 9 tai OPEN/CLOSE J 3 .
P Näyttöön ilmestyy ensin '�	
���' ja sen jälkeen '�������'.

Levyn tiedot luetaan.

Miten asetan levypesään kaksipuolisen tallennetun
DVD-levyn?
Kahteen kerrokseen tallennetuissa levyissä ei ole painatusta. Puolen
merkintä on keskellä. Merkinnän tulee olla ylöspäin halutessasi
kuunnella kyseistä puolta levystä.

Levypesän avaaminen/sulkeminen kauko-ohjaimella
Voit avata ja sulkea levypesän myös kauko-ohjaimella.
Pidä kauko-ohjaimen painiketta STOP hN painettuna, kunnes
näytössä näkyy ilmoitus '������' (avautuu) tai '�	
���'
(sulkeutuu).

DVD0videolevyn toisto

DVD-levyn toiston aikana näytölle saattaa avautua valikko. Voit
numeroida nimikkeen ja kohdan painamalla kauko-ohjaimen
numeropainikkeita.

O Voit valita valikon kohdan myös painikkeilla DK , CM ,
AI BO tai numeropainikkeilla 0..9 ja voit vahvistaa
valinnan OKL -painikkeella.

O Voit avata valikon milloin tahansa kauko-ohjaimen painikkeella
DISC MENUB .

1 Ellei toisto käynnisty automaattisesti, paina toistopainiketta
PLAY GR .
P Näyttöön tulee: nimike, kohdan numero (Chapter), kulunut

aika.

��� ����

2 Kun haluat pysäyttää toiston, paina kauko-ohjaimen painiketta
STOP hN tai tallentavan DVD-videon painiketta h .

3 Kun haluat poistaa levyn laitteesta, paina tallentavan DVD-videon
etupaneelin painiketta OPEN/CLOSE J 3 .

Optisen levyn toisto
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0 Maakoodi (aluekoodi)

DVD-levyissä on oltava merkintä 'ALL' (kaikki alueet) tai
koodi 2 alueelle 2, jotta se voidaan toistaa tällä laitteella.
Jos DVD-levyssä on jokin muu aluekoodi, sitä ei voida
toistaa tällä DVD-tallentimella.
Karttaan on merkitty kunkin alueen koodinumero.
Alueeseen 2 kuuluvat
Eurooppa, Japani, Etelä-Afrikka, Lähi-itä (Egypti mukaan
lukien).

DVD+RW0/+R0levyn toisto

1 Jos levy on kirjoitussuojattu tai pesään asetettu DVD+R-levy on
lopussa, toisto käynnistyy automaattisesti.

��� ���� ���

2 Ellei toisto käynnisty automaattisesti, valitse hakemistokuvasta se
nimike, jonka haluat toistettavan, painamalla BO tai AI .

Näppäimellä NU , OV voit siirtyä hakemistokuvan alkuun tai
loppuun.

3 Paina toistopainiketta PLAY GR .
P Näyttöön tulee: nimike, kohdan numero (Chapter), kulunut

aika.

a '�������
�' tulee näyttöön
b Tälle levylle ei ole tallennettu vielä mitään.

4 Kun haluat pysäyttää toiston, paina kauko-ohjaimen painiketta
STOP hN tai tallentavan DVD-videon painiketta h .

5 Kun haluat poistaa levyn laitteesta, paina tallentavan DVD-videon
etupaneelin painiketta OPEN/CLOSE J 3 .

Audio0CD:n toisto

Voit käyttää tallentavaa DVD-videota myös audio-CD-levyjen
soittamiseen. Jos televisio on auki, kuvaruutuun ilmestyy
audio-CD-näyttö.
Toiston aikana kuvaruudussa ja näytössä näkyy soivan kappaleen
numero.

1 Aseta audio-CD-levy levypesään.
P Toisto käynnistyy automaattisesti.

2 Lopeta toisto painikkeella STOP hN .
P Näytössä näkyy kappaleiden lukumäärä ja kokonaistoistoaika.

MP30CD0levyn toisto

MP3-tiedostot (MPEG1 Audio Layer-3) ovat tiiviisti pakattuja
musiikkikappaleita. Tämän tekniikan ansiosta tietomäärää voidaan
vähentää 10-kertaisesti. Siten on mahdollistaa tallentaa jopa 10 tuntia
CD-laatuista musiikkia yhdelle ainoalle CD-ROM-levylle.

Huomioi seuraavat seikat tehdessäsi MP30CD0levyjä:
Tiedostojärjestelmä: ISO9660
Hakemistorakenne: enintään 8 tasoa
Muoto: *.mp3
Tiedostonimi: enintään 12 merkkiä (8+3)
Enintään 32 albumia, 999 nimikettä
Tuettu näytteenottotaajuus: 32, 44,1, 48 (kHz). Poikkeavataajuuksiset

musiikkikappaleet ohitetaan.
Tuettu bittinopeus: 32, 64, 96, 128, 192, 256 (kbit/s)
ID3-merkintä: Versio 1, 1.1. Uudemmissa versioissa albumin nimenä on
hakemiston nimi ja nimikkeenä on tiedoston nimi.

Tärkeitä ohjeita toistoa varten:
Ainoastaan multisessio-CD:n ensimmäinen sessio toistetaan.
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1 Aseta MP3-CD-levy levypesään.
P Toisto käynnistyy automaattisesti.

MP3-CD-näyttö
Jos televisio on kytkettynä päälle, kuvaruutuun tulee MP3-CD-näyttö.

Toiston aikana kuvaruudussa ja näytössä näkyy soivan kappaleen
numero.
Pysäytetyn toiston (painike STOP hN ) aikana kuvaruudussa ja
näytössä näkyvät albumien numerot.

Lisäksi annetaan (jos sisältyvät tunnistemerkintään) tarkemmat tiedot
albumista, kappaleesta ja esittäjästä.

2 Lopeta toisto painikkeella STOP hN .
P Näytössä näkyy albumien määrä.

O Painikkeella NU tai OV voit valita edellisen tai
seuraavan nimikkeen.

O Voit valita nimikkeen ja albumit myös painikkeella T/CY .
- Paina painiketta T/CY ja valitse painikkeella CM tai

DK symboli 'T' albumille tai 'C' nimikkeelle.
- Valitse painikkeilla BO , AI tai kauko-ohjaimen

numeropainikkeilla 0..9 albumin/nimikkeen numero.

O Voit käyttää myös toistotoimintoja (painike SELECT8 ).

(Super) Video0CD0levyn toistaminen

(Super) Video-CD-levyissä saattaa olla PBC-toiminto (Toiston ohjaus /
Play Back Control). Näin ollen on mahdollista valita suoraan erilaisia
toistotoimintoja (valikot). Video-CD:n on oltava PBC-yhteensopiva
(katso CD:n pakkaus).
Vakioasetuksessa 'PBC' on kytketty käyttöön.

1 Aseta (Super) Video-CD-levy levypesään.

P Jos kuvaruutuun tulee symboli 'h', käynnistä levyn toisto
painikkeella PLAY GR .

O Jos kuvaruutuun avautuu valikko, valitse kuvaruudussa
haluamasi valikkokohta kauko-ohjaimen painikkeilla
(PREV= NU , NEXT= OV ) tai numeropainikkeilla
0..9 .

O Jos PBC-valikko sisältää nimikeluettelon, voit käynnistää
haluamasi nimikkeen suoraan.

O Painikkeella RETURN pääset takaisin edelliseen valikkoon.

2 Lopeta toisto painikkeella STOP hN .

a En voi toistaa (Super)video-CD-levyjä
b Tämä (Super)video-CD-levy saattaa sisältää valikon ja PBC-toiminto

voi olla sammutettuna. Tämä selviää tilakentästä 'PBC OFF'. Voit
kytkeä toiminnon päälle seuraavasti:

- Paina painiketta SYSTEM MENUA (Super)video-CD-levyn ollessa
asetettuna laitteeseen.

- Valitse painikkeella DK tai CM symboli 'A'.

- Valitse painikkeella BO tai AI rivi 'Features' ja vahvista
painikkeella CM .

- Valitse painikkeella BO tai AI rivillä 'PBC' valinta 'On'.

- Vahvista painikkeella OKL ja lopeta painikkeella SYSTEM
MENUA .

b Tarkista itsetallennetuilla (S)VCD-levyillä, että kulloinenkin formaatti
(1.0, 1.1, 2.0) on säilynyt. (S)VCD-levyjen toistossa voi esiintyä
häiriöitä, jos levyt eivät vastaa formaattia.

Optisen levyn toisto
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Yleistä

DVD-levyt on jaettu suurempiin osiin (nimike) ja pienempiin osiin
(kohta). Kuten kirja, myös nimike koostuu useista kohdista.

O Toiston aikana pääset painiketta OV painamalla
seuraavaan nimikkeeseen. Nimikkeen sisällä painike vie
seuraavaan kohtaan.

O Painikkeella NU pääset aktiivisen nimikkeen alkuun.
Nimikkeen sisällä painike vie aktiivisen kohdan alkuun.

O Kun painat painiketta NU kaksi kertaa, pääset edellisen
nimikkeen/kohdan alkuun.

Painikkeen T/CY (nimike/kohta) käyttö
- Paina painiketta T/CY (nimike/kohta) ja valitse lopuksi painikkeella
AI tai BO haluamasi nimike.
Varmista, että valikkorivillä on valittuna symboli 'T' (nimike).
- Painikkeella T/CY voit valita myös jonkin nimikkeen kohtia. Paina
painiketta T/CY ja valitse painikkeella CM symboli 'C' (kohta).
Valitse lopuksi haluamasi kohta painikkeella AI tai BO .

Haku levyltä [DVD, (S)VCD, CD]

Voit hakea tallenteita levyltä 4-, 8- tai 32-kertaisella toistonopeudella.
Numerot osoittavat eri nopeuksia. Joissakin levyissä todellinen
toistonopeus voi poiketa näytössä olevasta.

1 Kun haluat vaihtaa hakutoimintoon, pidä toiston aikana painettuna
painike NU (taaksepäin) tai OV (eteenpäin).

O Painikkeilla NU / OV voit vaihtaa hakunopeutta.

2 Kun haluat jatkaa toistoa, käynnistä haluamasi kohta painamalla
painiketta PLAY GR .

a Ei ääntä
b Ääni on kytkeytynyt pois päältä kuvahaun yhteydessä. Vika ei johdu

laitteesta.

Pysäytyskuva [DVD, (S)VCD, CD]

1 Kun haluat pysäyttää toiston ja nähdä pysäytyskuvan, paina toiston
aikana painiketta PAUSE 9Q .

Kuva kuvalta -toiminto valikkorivin kautta
- Paina pysäytyskuvan aikana kauko-ohjaimen painiketta SYSTEM
MENUA . Valikkorivi ilmestyy näkyviin kuvaruudun yläreunaan.
- Valitse painikkeella CM tai DK symboli 'I' ja vahvista
painikkeella BO .
- Voit valita nyt painikkeella DK tai CM seuraavan yksittäiskuvan
joko eteen- tai taaksepäin.
- Sulje tarvittaessa valikkorivi painikkeella SYSTEM MENUA .

2 Kun haluat jatkaa toistoa, paina PLAY GR -painiketta.

S
U
O
M
I

Muut toistotoiminnot
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Hidastus [DVD, (S)VCD]

1 Paina toiston aikana kauko-ohjaimen PAUSE 9Q -painiketta.
Pidä painike NU tai OV painettuna, jotta hidastustoiminto
kytkeytyy päälle

O Painikkeilla NU tai OV voit vaihtaa eri nopeuksien
välillä.

Hidastustoiminto valikkorivin kautta
- Paina toiston aikana kauko-ohjaimen painiketta PAUSE 9Q ja
lopuksi painiketta SYSTEM MENUA . Valikkorivi ilmestyy näkyviin
kuvaruudun yläreunaan.
- Valitse painikkeella CM tai DK symboli 'J' ja vahvista
painikkeella BO .
- Voit valita nyt painikkeella DK tai CM erilaisia
hidastusnopeuksia eteen- tai taaksepäin.
- Sulje tarvittaessa valikkorivi painikkeella SYSTEM MENUA .

2 Kun haluat jatkaa toistoa, paina PLAY GR -painiketta.

Haku ajan mukaan [DVD, (S)VCD]

Tämän toiminnon avulla voit valita tietyn kohdan (kulunut aika), josta
toisto käynnistetään.

1 Paina toiston aikana kauko-ohjaimen painiketta SYSTEM
MENUA .
P Valikkorivi ilmestyy näkyviin kuvaruudun yläreunaan.

2 Valitse painikkeella CM tai DK symboli 'L' ja vahvista
painikkeella BO .
P Toisto pysäytetään ja kuvaruutuun ilmestyy kenttä, jossa näkyy

kulunut esitysaika (toistoaika).

3 Syötä numeropainikkeilla 0..9 käynnistysaika, josta haluat toiston
käynnistettävän.

4 Vahvista painikkeella OKL .

a Kuvaruudussa vilkkuu syötetty aika
b Valittu nimike on lyhyempi kuin syötetty aika. Syötä uusi aika tai

lopeta toiminto SYSTEM MENUA -painikkeella.

5 Toisto käynnistyy syöttämäsi ajan mukaisesti.

Muut toistotoiminnot
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Uudelleentoisto/satunnaistoisto [DVD, (S)VCD, CD]

Voit merkitä myös kokonaisia osia tai koko levyn päättymätöntä toistoa
varten. Levytyypin (DVD-video, DVD+RW, video-CD) mukaan voit
valita kohdan, nimikkeen tai koko levyn.

1 Valitse haluamasi kohta, nimike tai levy ja käynnistä toisto.

2 Paina toiston aikana SELECT8 -painiketta. Painamalla uudelleen
SELECT8 -painiketta voit valita seuraavista vaihtoehdoista:
•) '�': Kohdan toisto (vain DVD)'	': Raidan/nimikkeen toisto
•) '
': Koko levyn toisto (vain video-CD, audio-CD)
•) '�' Satunnaistoisto (Shuffle)
•) Näyttö sammuu: ei toistoa

3 Kun haluat lopettaa toiston, paina STOP hN -painiketta.

O Voit myös painaa SELECT8 -painiketta niin monta kertaa,
että näyttö sammuu.

0 Kohtauksen toisto (A0B)
Voit toistaa haluamasi kohtauksen jonkin nimikkeen/kohdan sisällä.
Toimintoa varten on merkittävä kyseisen kohtauksen alku- ja
loppukohta.

1 Paina toiston aikana halutussa aloituskohdassa kauko-ohjaimen
painiketta PAUSE 9Q .
P Kuvaruudussa näkyy tällöin pysäytyskuva.

2 Paina SELECT8 -painiketta niin monta kertaa, että
kuvaruudulle ilmestyy symboli '�'.
P Näin kohtauksen aloituskohta tallentuu muistiin.

3 Käynnistä toisto PLAY GR -painikkeella.

4 Paina halutussa lopetuskohdassa OKL -painiketta.
P Kuvaruudussa näkyy ''.

Tallentava DVD-video toistaa nyt ainoastaan valitun alueen.

5 Kun haluat lopettaa toiston, paina STOP hN -painiketta.

O Voit myös painaa SELECT8 -painiketta niin monta kertaa,
että näyttö sammuu.

Selaustoiminto [DVD]

Tämä toiminnon avulla voit toistaa kunkin kohdan (DVD) tai
raidan/osan (CD) ensimmäiset 10 sekuntia.

1 Paina SELECT8 -painiketta niin monta kertaa, että
kuvaruudulle ilmestyy symboli '�'.
P 10 sekunnin kuluttua tallentava DVD-video kytkee päälle

seuraavan kohdan/indeksin.

O Kun haluat käynnistää toiston valitun kohdan/indeksin kohdalta,
paina painiketta STOP hN ja lopuksi painiketta
PLAY GR .

Kamerakulma [DVD]

Jos tallennettu DVD-video sisältää kohtauksia, jotka on kuvattu
erilaisista kamerakulmista, voit valita samat kamerakulmat myös toiston
yhteydessä.

1 Paina toiston aikana PAUSE 9Q -painiketta.
P Kuvaruudussa näkyy tällöin pysäytyskuva.

2 Paina painiketta SYSTEM MENUA ja valitse painikkeella
CM symboli 'F'.

a Symboli 'F' näkyy näkymättömänä
b Valittu kohtaus on kuvattu ainoastaan yhtä kamerakulmaa käyttäen.

Siksi tätä toimintoa ei voi valita. Lisätietoja löydät DVD-videolevyn
kannessa olevista teksteistä.

3 Valitse painikkeella BO tai AI haluamasi kamerakulma.

O Voit myös syöttää numeron suoraan numeropainikkeilla 0..9 .

P Hetken kuluttua toistoa jatketaan uudella kamerakulmalla.
Symboli 'F' pysyy näkyvissä, kunnes alkaa kohtaus, jossa on
käytettävissä ainoastaan yksi kamerakulma.

Joissakin DVD-levyissä voit muuttaa kamerakulmaa toiston aikana
suoraan painikkeilla BO ja AI .

Muut toistotoiminnot
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Zoomaus [DVD, (S)VCD]

Tämän toiminnon avulla voit suurentaa videokuvaa ja panoroida
suurennettua kuvaa.

1 Paina toiston aikana PAUSE 9Q -painiketta.
P Tallentava DVD-video kytkee PAUSE-tilan käyttöön.

Kuvaruudussa näkyy tällöin pysäytyskuva.

2 Paina painiketta SYSTEM MENUA ja valitse painikkeella
CM symboli 'G'.

3 Valitse painikkeella BO tai AI haluamasi suurennos.
P Heti kun kuvaruutuun ilmestyy 'press OK to pan', zoomaus

on päättynyt.

4 Paina painiketta OKL . Valitse painikkeilla AI , BO ,
CM , DK se kuvan alue, jota haluat tarkastella tarkemmin.

5 Vahvista painikkeella OKL .

6 Lopeta toiminto painamalla lopuksi painiketta PLAY GR ja vielä
painiketta SYSTEM MENUA .

Puhekielen muuttaminen [DVD, (S)VCD]

Esitallennetuissa DVD-videoissa on yleensä valittavana useampia
puhekieliä. Toistoa varten valitaan se kieli, jonka olet valinnut
käyttöönottoasennuksessa tai DVD-levyn pääkieli. Voit kuitenkin
vaihtaa toistamasi levyn puhekieltä aina halutessasi.
Huomaa, että voit vaihtaa puhekieltä sekä levyn valikosta (painike
DISC MENUB ) että valikkoriviltä (painike SYSTEM MENUA ).
On mahdollista, että nämä kielet eroavat toisistaan. Joissakin
DVD-videoissa kielen voi vaihtaa ainoastaan DVD-videon valikon
kautta.

1 Paina toiston aikana painiketta SYSTEM MENUA ja valitse
painikkeella CM symboli 'D'.

2 Valitse painikkeella BO tai AI haluamasi puhekieli.

O Voit myös syöttää numeron suoraan numeropainikkeilla 0..9 .

P Toistoa jatketaan nyt uudella puhekielellä.

Tekstityskieli [DVD]

Esitallennetuissa DVD-videoissa on yleensä valittavana useampia
tekstityskieliä. Toistoa varten valitaan se kieli, jonka olet valinnut
käyttöönottoasennuksessa. Voit kuitenkin vaihtaa toistamasi levyn
tekstityskieltä aina halutessasi.
Huomaa, että voit vaihtaa tekstityskieltä sekä levyn valikosta (painike
DISC MENUB ) että valikkoriviltä (painike SYSTEM MENUA ).
On mahdollista, että näissä valikoissa olevat tekstityskielet eroavat
toisistaan.

1 Paina toiston aikana painiketta SYSTEM MENUA ja valitse
painikkeella CM symboli 'E'.

2 Valitse painikkeella BO tai AI haluamasi tekstityskieli.

O Voit myös syöttää numeron suoraan numeropainikkeilla 0..9 .

O Tekstitys kytketään jälleen pois painikkeella 0 tai valitsemalla
kohta 'off'.

P Toistoa jatketaan nyt uudella tekstityskielellä.

Muut toistotoiminnot
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Yleisiä tietoja

'Disc Manager' on tallentavaan DVD-videoon integroitu tietokanta, joka
merkitsee kaikki tällä tallentavalla DVD-videolla DVD+RW,
DVD+R-levyille tehdyt tallenteet. Näin voit nähdä koko
videokokoelmasi indeksin vain yhdellä napin painalluksella. Lisäksi 'Disc
Manager' mahdollistaa tällä tallentavalla DVD0videolla tehtyjen
tallenteiden nopean ja helpon katselun. Disc Manager näyttää myös,
mikä elokuva on tallennettu millekin levylle ja kuinka monta minuuttia
levyllä on vielä jäljellä.
Ja vielä: halutessasi pääset automaattisesti toivomasi tallenteen alkuun ja
voit käynnistää toiston.

Kuinka monta levyä voin tallentaa Disc Manageriin?
Tällä tallentavalla DVD-videolla voit tallentaa enintään 999 levyä.
Nimikkeiden suurin mahdollinen määrä on yli 9 000. Yhdelle levylle voidaan
tallentaa enintään 49 nimikettä.

Varo käyttöä toisissa tallentavissa DVD-videoissa
Älä käytä Disc Managerissa tallennettuja levyjä tallentaessasi muilla
tallentavilla DVD-videoilla. Kun tallennusta katsellaan toisessa tallentavassa
DVD-videossa, Disc Manager ei tunnista tätä levyä enää. Poista tässä
tapauksessa levy Disk Managerin muistista ja lisää se muistiin uudelleen.

Lapsisuojattujen levyjen lisääminen
Jos haluat lisätä suojattuja levyjä, sinun täytyy antaa PIN-koodi.

Levyn lisääminen Disc Manageriin

Voit lisätä Disc Manageriin ainoastaan DVD+RW- tai DVD+R-levyjä,
koska muissa levyissä ei ole käytettävissä tietoa nimikkeestä tai
tallennuksen kestosta. Nämä levyt on täytynyt toistaa tällä tallentavalla
DVD-videolla ainakin kerran. Hakemiston on oltava jo olemassa.
DVD+R-levyt voivat olla myös päätettyjä (finalized). Muita levyjä ei voi
lisätä Disc Manageriin.

Tallennukset tallennetaan muistiin automaattisesti
Disc Manageriin lisätylle levylle voi tallentaa tällä tallentavalla DVD-videolla
niin usein kuin haluaa. Näiden tallennusten nimikkeet tallentuvat
automaattisesti Disc Manageriin.

Valmistelut:
•) Avaa televisio ja valitse tarvittaessa tallentavan DVD-videon
ohjelmapaikka.
•) Kytke tallentava DVD-video päälle.

1 Aseta tallentavaan DVD-videoon jokainen lisättävä
DVD+RW-/+R-levy.

Disc Manager
Find title C04
Browse discs Disc number001
Remove a disc Disc number001
Add current disc Next free disc number= 001

To exit press DM
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a Kun asetan levyn sisään, näen kuvaruudun vasemman
yläkulman indeksikuvatiivistelmässä numeron

b Olet asettanut laitteeseen levyn, jonka Disc Manager jo tunnistaa.

2 Paina kauko-ohjaimen DISC MANAGERZ -painiketta.

3 Valitse painikkeella AI tai BO rivi 'Add current disc' ja
vahvista painikkeella CM .

4 Vahvista painikkeella OKL .
P Levyn numero lisätään Disc Manageriin.

P Levyn numero näytetään ja levypesä avautuu automaattisesti.
Levy on nyt tallennettu annetulla numerolla Disc Manageriin.
Merkitse levy ja kuori vastaavasti.

Miksi minun täytyy merkitä levyt?
Kun etsitään kohtia, joihin ei ole vielä tallennettu tai joihin jo on
tallennettu, sinun täytyy asettaa sisään vastaava levy (levyn numero).

Tallentava DVD-video havaitsee heti, että tämä levy on jo tallennettu
Disc Manageriin. Kun tämä levy asetetaan laitteeseen, levyn numero
näkyy vasemman yläkulman nimikehakemistossa.

Levyn poistaminen Disc Managerista

Jokainen DVD+RW-/+R-levy tallennetaan Disc Manageriin (DM)
numerolla. Voit poistaa tämän levynumeron Disc Managerista, jos haluat
käyttää Disc Managerin muistia uusille levyille tai jos haluat poistaa
vahingoittuneen levyn muistista.

1 Paina kauko-ohjaimen DISC MANAGERZ -painiketta.

Disc Manager
Find title C04
Browse discs Disc number001
Remove a disc Disc number001
Add current disc Next free disc number= 001

To exit press DM

2 Valitse painikkeella AI tai BO rivi 'Remove a disc' ja
vahvista painikkeella CM .

3 Valitse painikkeella AI tai BO vastaava levyn numero ja
vahvista valinta painikkeella OKL .

Levyn sisältöä ei poisteta!
Levy poistetaan ainoastaan Disc Managerin muistista. Levyn sisältö
säilyy muuttumattomana!

4 Paina lopuksi painiketta DISC MANAGERZ .

Disc Manager (DM)
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Nimikkeen etsiminen Disc Managerista

Tällä toiminnolla voit etsiä ja toistaa nopeasti ja helposti Disc
Manageriin tehdyn tallenteen.

1 Paina kauko-ohjaimesta DISC MANAGERZ .

2 Valitse painamalla BO tai AI rivi 'Find title' ja vahvista
painamalla CM .

P Kuvaruudulla näkyy tiivistelmä kaikista Disc Manageriin (DM)
tehdyistä tallennuksista.

Disc Manager
Find title Title Date Duration

Charly 1 01.01.200400:28

Page1/1
To select title press OK

Mitä kuvaruudun merkinnät tarkoittavat?
'Title' = Tallenteen nimi tai merkki
'Date' = Tallenteen päivämäärä
'Duration' = Tallenteen kesto

3 Valitse toistettava nimike BO - tai AI -painikkeella.

4 Vahvista painikkeella OKL .
P Tallentava DVD-video siirtyy valitun tallennuksen alkuun.

a Näytössä näkyy ilmoitus 'Insert disc number'
b Valittu tallennus on Disc Managerissa osoitetulla numerolla

tallennettuna. Laita vastaava levy levypesään. Lyhyen testin jälkeen
tallentava DVD-video siirtyy valitun tallennuksen alkuun.

Haku levyiltä

Voit hakea Disc Manageriin tallennetuilta levyiltä tallennuksia. Tätä
varten Disc Manager -levyjä ei tarvitse laittaa tallentavaan
DVD-videoon.

1 Paina kauko-ohjaimen DISC MANAGERZ -painiketta.

2 Valitse painikkeella BO tai AI rivi 'Browse discs'.

3 Vahvista painikkeella CM .
P Kuvaruudulle ilmestyy viimeksi käytetyn Disc Manager -levyn

sisältö.

Disc Manager

Disc number 001
Browse discs

Title Date Duration
Charly 1 01.01.200400:28

Page1/1
To select title press OK

4 Valitse painikkeella AI tai BO tarvittaessa toinen levyn
numero ja vahvista valinta painikkeella CM .

Mitä kuvaruudun merkinnät tarkoittavat?
'Title' = Nimike
'Date' = Tallennuspäivä
'Duration' = Tallenteen kestoaika

5 Valitse haluttu nimike painikkeella AI tai BO .

6 Vahvista painikkeella OKL .
P Tallentava DVD-video etsii halutun tallennuksen alkua.

a Näytössä näkyy ilmoitus 'Insert disc number'
b Valittu tallennus on Disc Managerissa osoitetulla numerolla

tallennettuna. Laita vastaava levy levypesään.

Disc Manager (DM)
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Yleistä

0 Media Browser
Kaikki kiintolevyllä olevat tallenteet sekä niiden indeksikuvat näkyvät
Media Browserissa.
Jos haluat muuttaa nimikeasetuksia, katso luku 'Nimikkeen muokkaus'.
Huomaa, että Time Shift -puskurissa kiintolevylle tallennettaviksi
merkityt (painikkeella REC/OTR n1 ) tallenteet voidaan ainoastaan
suojata tai poistaa. Jotta näihin tallenteisiin saadaan täydet
käyttöoikeudet, on Time Shift -puskuri tyhjennettävä.

1 Paina kauko-ohjaimen BROWSER HDDH -painiketta tai
laitteen HDD7 -painiketta.
P Media Browser tulee kuvaruutuun.

2 Valitse kauko-ohjaimen BO ja AI -painikkeilla tai laitteen
DOWN ja UP -painikkeilla haluamasi nimike.

Painikkeella CHANNEL qP , CHANNEL rS siirryt sivu
kerrallaan eteen- tai taaksepäin.

3 Voit käynnistää toiston seuraavilla tavoilla:

O Painikkeella OKL
Toisto käynnistyy valitun nimikkeen alusta.

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

4 Toiston aikana käytössä ovat seuraavat painikkeet:

O NU , OV
Lyhyt painallus: Jos kohtamerkintöjä on käytetty, siirtyminen
senhetkisen kohdan alkuun, edelliseen kohtaan (paina
kahdesti), seuraavaan kohtaan
Painike painettuna: Taukotilassa: hidastus
Toiston aikana: nopeutus.

O JUMP FWDW , JUMP BACKT
Siirtyminen eteen- tai taaksepäin tietyn aikajakson verran.
Aikajakson asettaminen on selitetty luvussa 'Omat asetukset I'
kappaleen 'Set up/Jump forward, Jump back'.

O INFOC
Hakee ruutuun tai sulkee käyttörivin ja lisätiedot.

O PAUSE 9Q
Pysäytyskuva. CM ja DK -painikkeilla liikkuminen
yksittäiskuva kerrallaan eteen- tai taaksepäin.

5 Keskeytä toisto painamalla STOP hN -painiketta.
P Siirryt takaisin Media Browseriin.

Toiston keskeytyskohta tallentuu automaattisesti muistiin. Kun painat
PLAY GR -painiketta, toisto jatkuu kyseisestä kohdasta.

'Auto delete'

Jos kiintolevyllä ei ole tilaa uusille tallenteille, olemassa olevat tallenteet
poistetaan automaattisesti seuraavassa järjestyksessä:
1) Nimikkeet, jotka on jo 'nähty'. Symboli 'E'.
2) Suojaamattomat nimikkeet. Symbolia 'F' ei näy.

Lisätietoja löydät luvusta 'Omat asetukset I'.

Toisto kiintolevyltä (HDD)
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Media Browserin lajittelun muuttaminen

Voit valita indeksissä näytettäväksi vain tietyt ehdot täyttävät nimikkeet.

1 Paina kauko-ohjaimen BROWSER HDDH -painiketta.
P Media Browser tulee näkyviin.

2 Paina painiketta DK .
P Lajitteluvalikko tulee näkyviin.

3 Valitse BO ja AI -painikkeilla haluamasi vaihtoehto ja
vahvista painamalla OKL .

O Alphabetical:
Lajittelu aakkosjärjestyksen mukaan

O 'Recording Date':
Lajittelu tallennuspäivän mukaan

O 'Delete Order':
Lajittelu automaattisen poistamisen järjestyksen mukaan.
Jos kiintolevyllä on liian vähän tilaa uusille tallenteille, tätä
lajittelutapaa käyttämällä näet, mitkä tallenteet poistetaan
ensin.

O Protected:
Poistamiselta suojattujen tallenteiden lajittelu.

O Last Played:
Lajittelu nimikkeiden toistojärjestyksen mukaan, viimeksi
toistettu näkyy ensimmäisenä.

Valitun lajittelutavan mukaan joitain nimikkeitä ei välttämättä voi valita.

Media Browserin väripainikkeiden toiminnot

O Punainen toimintopainikeD : nimikkeen poisto
Nimike poistetaan kiintolevyltä.

O Vihreä toimintopainikeE : nimikkeen arkistointi
Nimike siirretään DVD+RW- tai DVD+R-levylle. Jos nimikettä
ei voida tallentaa DVD+RW- tai DVD+R-levylle, näkyviin tulee

virheilmoitus (Laitteessa ei ole levyä...).
Jos haluat arkistoida useampia nimikkeitä, merkitse haluamasi
nimikkeet SELECT8 -painikkeella. Merkintä voidaan myös
poistaa samalla painikkeella.
Lisätietoja löydät luvusta 'Tallenteiden arkistointi DVD+RW-
tai DVD+R-levylle'.

O Keltainen toimintopainikeF : nimikkeen lukitseminen
(lapsisuojaus):
Toisto voidaan aloittaa vasta, kun PIN-koodi on syötetty. Jos
koodia ei ole vielä syötetty tai se on poistettu, se on '0000'.
Ohjeet koodin muuttamiseen löydät luvusta Käytön valvonta
(lapsisuojaus).

O Sininen toimintopainikeG : nimikkeiden suojaaminen
muokkaukselta ja automaattiselta poistolta:
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'.
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Time shift 0puskuri

Kiintolevyn suuren tiedonkäsittelynopeuden ansiosta Time shift
-puskurin tallenteita voidaan toistaa samaan aikaan, kun tallennus on
käynnissä.

Siten voit siirtyä sillä hetkellä valitussa televisio-ohjelmassa takaisinpäin
JUMP BACKT -painikkeella ja katsoa haluamasi kohtauksen
uudelleen.

Lisäksi voit käyttää kaikkia toistotoimintoja (pysäytyskuvaa, hidastusta,
zoomausta, hakua ajan mukaan, hakua NU , OV -painikkeilla)
myös Time shift -puskurissa olevien tallenteiden kanssa.
Tallennus jatkuu sillä välin normaalisti.

Kun vaihdat DVD-tallentimen televisiokanavaa (painike
CHANNEL qP , CHANNEL rS ), Time Shift -puskuri asettaa
uuden nimikkeen uudelle kanavalle. Jos katselet jotain televisio-ohjelmaa
vain lyhyen hetken (alle 60 sekuntia), ennen kuin vaihdat jälleen uudelle
televisiokanavalle, uutta nimikettä ei tallenneta.

Voit säätää Time Shift -puskurin aikajaksoksi 1-6 tuntia. 1 tunti
tarkoittaa, että tallenne on käytössä vain yhden tunnin ajan. Sen jälkeen
tallenne poistetaan automaattisesti ja uusi tallennus aloitetaan.

Myös GUIDE Plus+® -järjestelmän mahdollisesti ilmoittamat nimitiedot
tallennetaan. Jos televisio-ohjelmasta ei ole GUIDE Plus+® -tietoja,
tallenteen nimeksi tallentuu vain tallennuspäivä ja -aika.

Mitä etua on yhdestä tai kuudesta tunnista?
Time Shift -puskurin aikajakso näytetään television koko kuvaruudun
leveydeltä.
Kun valitset asetukseksi 1 tunnin, sinun on helppo etsiä tietty kohta.
Kun asetuksena on 6 tuntia, saat käyttöösi pisimmän tallennusajan.

Huomioi, että Time Shift -puskuri tarvitsee myös tallennustilaa kiintolevyllä.
Tallennuslaadun mukaan tilaa tarvitaan seuraavasti:
6 tuntia 'M1' = n. 28 Gt
6 tuntia 'M8'= n. 3,4 Gt
Aikajakson asettamisesta löydät lisätietoja luvun 'Omat asetukset I' kohdasta
'Preferences' / 'Recording'/ 'HDD buffer'.

0 Time shift 0puskurin käyttö

Valmistelut:
•) Televisio kytketty päälle ja tarvittaessa valittu DVD-tallentimen
ohjelmapaikka.
•) DVD-tallennin kytketty päälle.
•) DVD-tallentimen viritintoiminto valittuna ( TUNER0 -näppäin).

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

2 Käytössä ovat seuraavat painikkeet:

O Painikkeet NU , OV , PLAY GR ,
PAUSE 9Q , DK , CM , JUMP FWDW , JUMP
BACKT aikarivin käyttämiseen.

O T/CY
Nimikkeen ja kohdan välillä vaihtaminen valintapainikkeiden
NU ja OV käyttämiseksi. Kuvaruudun ylärivillä näkyy
joko 'TITLE' nimikkeen valinnan merkkinä tai 'CHAPTER'
kohdan valinnan merkkinä.
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O Painike REC/OTR n1 :
- Kiintolevylle tallentamisen käynnistäminen.
Huomioitavaa : Jos GUIDE Plus+® -järjestelmän tietoja ei
ole saatavilla, tallennus päättyy automaattisesti 30 minuutin
kuluttua (OTR-toiminto). Jotta tallennusta voidaan jatkaa, on
painiketta REC/OTR n1 painettava useamman kerran.
Näet maininnan tästä myös kuvaruudussa näkyvästä
informaatiosta.

- Kiintolevylle tallennettavan nimikkeen merkitseminen.
- Aloita tallennus senhetkisestä kohdasta pitämällä painike

painettuna.

O Painike STOP hN :
- Tallennuksen lopettaminen senhetkiseen kohtaan.

O Punainen toimintopainikeD :
- REC/OTR n1 -painikkeella tehdyn merkinnän

poistaminen.
- Lopeta tallennus senhetkiseen kohtaan pitämällä painike

painettuna.

O Keltainen toimintopainikeF : ('OVERVIEW')
Time shift -puskuriin tehtyjen tallenteiden indeksin
säilyttäminen.

O Sininen toimintopainikeG ('MORE INFO'):
Senhetkisen televisio-ohjelman lisätietojen hakeminen ruutuun,
jos GUIDE Plus+® -järjestelmä välittää tiedot.

Muut toistotoiminnot

0 Haku ajan mukaan
Kiintolevyn nimikkeen tai Time shift -puskurin tallenteen toiston aikana
voit etsiä tiettyä kohtaa syöttämällä haluamasi ajan:

1 Paina nimikkeen toiston aikana SYSTEM MENUA -painiketta.
P Järjestelmävalikko tulee näkyviin.

2 Valitse rivillä 'Toolbar' kohta 'Options' painamalla
CM -painiketta.

3 Valitse BO -painikkeella rivi 'Time search', ja vahvista
CM -painikkeella.

a Riviä 'Time search' ei voi valita.
b Toistetaan Time shift -puskurin nimikettä, jolla ei ole vielä loppua

(kanavaa ei ole vaihdettu tai televisio-ohjelma jatkuu vielä).

P Toiston senhetkisen kohdan aika tulee näkyviin.

4 Anna kauko-ohjaimen numeropainikkeilla 0..9 aika, jolloin haluat
toiston alkavan.

5 Vahvista OKL -painikkeella.
P Toisto käynnistyy haluamastasi kohdasta.

0 Uudelleentoisto
Voit toistaa tietyn nimikkeen tai nimikkeen tietyn kohdan uudelleen.

1 Paina BROWSER HDDH -painiketta ja valitse BO ja
AI -painikkeilla haluamasi nimike.

2 Käynnistä toisto painikkeella OKL .

O Koko nimikkeen uudelleentoisto
Paina vihreää toimintopainiketta.

0 Zoomaus
Toiminnon avulla voit kiintolevyllä olevan nimikkeen tai Time shift
-puskurissa olevan tallenteen toiston aikana suurentaa videokuvaa ja
panoroida suurennettua kuvaa.

1 Paina toiston aikana PAUSE 9Q -painiketta kohdassa, jonka
haluat suurentaa.
P Kuvaruudussa näkyy tällöin pysäytyskuva.

2 Paina painiketta SYSTEM MENUA .
P Järjestelmävalikko tulee näkyviin.

3 Valitse rivillä 'Toolbar' kohta 'Options' painamalla
CM -painiketta.

4 Valitse BO -painikkeella rivi 'Zoom' ja vahvista
CM -painikkeella.
P Kuvaruutuun tulevat liikkumisen suuntanuolet. Voit hakea

tarvittaessa tietorivin kuvaruutuun INFOC -painikkeella.

5 Valitse painikkeilla DK , CM , AI , BO alue, jonka
haluat suurentaa.

O Suurennus
sininen toimintopainikeG .

O Pienennys
keltainen toimintopainikeF .

O Voit käyttää myös suurennetussa kuvassa painikkeita BO ,
AI , DK , CM .

6 Voit kytkeä suurennuksen pois päältä punaisella
toimintopainikkeellaD .
P Toistoa jatketaan.
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Yleistä

Kun kytket DVD-tallentimen päälle, sillä hetkellä valitun
televisiokanavan ohjelma tallentuu välimuistiin (Time shift -puskuriin).
Time shift -puskurin tallenteet poistetaan automaattisesti määritetyn
ajan kuluttua, esim. kolmen tunnin kuluttua, jos Time Shift- puskurin
aikajaksoksi on asetettu kolme tuntia (tehdasasetus).
Kiintolevylle tallennetaan vain ne tallenteet, jotka on merkitty Time shift
-puskurissa (punainen palkki Time Shift -puskurissa). Katso lisätietoja
kohdasta 'Time Shift -puskuri'.

Jokaiseen tallenteeseen tallennetaan myös seuraavat tiedot:

•) Tallenteen nimi
Jos GUIDE Plus+® -järjestelmän tiedoista ei löydy nimeä, nimeksi
tallennetaan vain ohjelmapaikka (ohjelmanimi) ja kellonaika.

•) Tallenteen kesto

•) Tallennustapa (laatu)

•) Tallennuspäivä

•) Tallenteen indeksikuva

•) Tallennetun televisio-ohjelman GUIDE Plus+® -järjestelmästä saadut
tiedot.
Näitä lisätietoja ei voida muuttaa eikä poistaa.

Jotta tietyn kohdan löytäminen olisi helpompaa, 5 minuutin välein
tallennetaan myös kohtamerkintä. Tämän toiminnon kytkeminen päälle /
pois päältä on kuvattu luvun 'Omat asetukset I' kohdassa
'Preferences/Chapters'.

0 Tallennustapa
Kiintolevylle tallennukset tehdään niin sanotun tallennustavan mukaisella
asetettavalla tallennuslaadulla. Mitä parempi laatu on, sitä enemmän tilaa
tallennus vaatii. Tallennuslaatu voi olla M1, M2, M2x, M3, M4, M6 tai
M8.
Kiintolevyn maksimitallennusaika määräytyy tallennuslaadun ja tallenteen
(nimikkeen) keskimääräisen keston mukaan.
'M1': n. 32 tuntia
'M2': n. 64 tuntia
'M2x': n. 80 tuntia
'M3': n. 96 tuntia
'M4': n. 128 tuntia
'M6': n. 192 tuntia
'M8': n. 250 tuntia

Yhden nimikkeen maksimitallennusaika on 6 tuntia.
Kiintolevylle voidaan tallentaa enintään 499 nimikettä.

Numero (M1, M2 jne.) merkitsee tuntimäärää, joka mahtuu
yksikerroksiselle 4,7 Gt:n DVD+RW- tai DVD+R-levylle. Tämä
tarkoittaa, että DVD+RW- tai DVD+R-levylle mahtuu ainoastaan yksi
tunti tallenteita tallennuslaadulla 'M1', kun taas tallennuslaadulla 'M8'
levylle mahtuu 8 tuntia tallenteita. DVD+RW-, DVD+R-levy
Tämä on erityisen tärkeää silloin, kun tallenteita halutaan siirtää
kiintolevyltä DVD+RW- tai DVD+R-levylle. Kiintolevyllä olevien
tallenteiden laatua ei voi myöhemmin enää muuttaa.

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

0 Hyödyllisiä ohjeita
Kun kytket DVD-tallentimen päälle, sillä hetkellä valittuna oleva
televisio-ohjelma tallentuu Time shift -puskuriin.
Jos haluat tallentaa tallenteen kiintolevylle, sen pitää olla merkittynä
punaisella Time Shift -puskurissa (aikapalkki) ennen Time Shift -puskurin
tyhjennystä.

Jotta nimikkeeseen saadaan täydet käyttöoikeudet, on Time Shift
-puskuri tyhjennettävä.
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0 Time Shift 0puskurin tyhjentäminen
Time Shift -puskurin tyhjentämiseen on valittavana seuraavat tavat:

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

O DVD-tallentimen kytkeminen pois päältä painikkeella
STANDBY m2

O Time Shift -puskurin asetetun ajan kuluminen loppuun
(tehdasasetus 3 tuntia).

O Videokamera-käyttötavan kytkeminen päälle painikkeella
CAM3 (takaisinkytkentä samalla painikkeella).

Manuaalisesti käynnistetty tallennus

0 Tallennuksen aloittaminen GUIDE Plus+®

0järjestelmän tiedoilla
DVD-tallennin saa GUIDE Plus+® -järjestelmän kautta TV-lähetysten
alkamis- ja loppumisajankohdat. Nämä näkyvät mustina palkkeina
aikapalkissa.

1 Jos Time Shift -puskurin aikapalkki ei näy ruudussa, paina
kauko-ohjaimen painiketta INFOC .

2 Paina REC/OTR n1 -painiketta.
P Etupaneelin tallennuspainikkeen n 0 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 painiketta REC/OTR n1 uudelleen. Näyttöön
ilmestyy '2 ohjelma'.

Loppuneen TV-lähetyksen tallentaminen
Jos DVD-tallennin 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 CM tai DK tallenne (osoittimen pitää olla
merkkien välissä)

- Paina näppäintä REC/OTR n1 tallenteen merkitsemiseksi.
Merkintä voidaan poistaa PUNAISELLA toimintonäppäimellä.

0 Tallennuksen aloittaminen ilman GUIDE
Plus+® 0järjestelmän tietoja:
Jos GUIDE Plus+® -järjestelmän tietoja ei ole saatavilla, tai tallennus
tehdään jostakin liitäntöihin EXT1 TO TV-I/ON , EXT2
AUX-I/OM kytketystä satelliittivastaanottimesta, aikapalkkiin ei ilmesty
mitään tietoja TV-lähetyksen alusta, lopusta eikä nimikkeestä.

1 Jos Time Shift -puskurin aikapalkki ei ole ruudussa, paina
kauko-ohjaimen näppäintä INFOC .

2 Paina REC/OTR n1 .
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 n1 useamman
kerran tallennusajan pidentämiseksi.

Loppuneen TV-lähetyksen tallentaminen
Jos DVD-tallennin 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 DK tai CM vanhimman tallenteen
alkamisaika ja pidä näppäintä REC/OTR n1 painettuna
tallenteen merkitsemiseksi alusta lähtien.

- Valitse näppäimellä CM tai DK uusimman tallenteen
loppumisaika ja pidä PUNAISTA toimintonäppäintä painettuna lopun
merkitsemistä varten.
Merkintä voidaan poistaa PUNAISELLA toimintonäppäimellä.

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

1 Pidä painiketta REC/OTR n1 painettuna, kunnes etupaneelissa
olevan tallennuspainikkeen n 0 punainen valo syttyy.

Punainen valo on merkkinä meneillään olevasta tallennuksesta. Kun
televisio-ohjelma on merkitty punaisella Time Shift -puskurissa ja
lopetusaika on päättynyt, punainen valo sammuu. Samoin käy, jos
kiintolevy on täynnä.
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Tallennuksen lopettaminen

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

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

0 Tallennuksen lopettaminen manuaalisesti
senhetkisestä kohdasta
1 Vaihda tarvittaessa televisioon DVD-tallentimen ohjelmapaikka

(tuloliitäntä).

2 Paina STOP hN -painiketta.
P Kuvaruutuun ilmestyy kysymys, haluatko varmasti lopettaa

tallennuksen.

O Jos haluat lopettaa tallennuksen, valitse painikkeella
DK valinta 'Yes' ja vahvista painamalla OKL .

O Jos et halua lopettaa tallennusta, vahvista 'No' painamalla
OKL .

0 Tallennuksen lopettaminen senhetkisestä
kohdasta Time Shift 0puskurissa
Painikkeella STOP hN voit lopettaa tallennuksen vain juuri
kyseisellä hetkellä.
Jos haluat lopettaa tallennuksen aiemmin (palata Time Shift -puskurissa
takaisin painikkeella DK ), toimi seuraavasti:

1 Paina painiketta INFOC hakeaksesi aikapalkin ruutuun.

2 Pidä punaista toimintopainikettaD painettuna.

Tallennukset Time Shift 0puskurista

Tavallisesti tallennukset poistetaan automaattisesti Time Shift
-puskurista tietyn ajan (asetettavissa välille 1-6 tuntia) kuluttua. Jos
haluat tallentaa tallenteet kiintolevylle pysyvästi, voit merkitä Time shift
-puskurissa alueet, joita ei poisteta vaan säilytetään nimikkeinä
myöhempää toistoa varten.

0 Koko nimikkeen merkitseminen
Nimikemerkintä tehdään, kun katsot jotain televisio-ohjelmaa yli 60
sekunnin ajan (ohjelmapaikkaa ei vaihdeta 60 sekunnin kuluessa).
Kun haluat merkitä koko nimikkeen (nimikemerkintä alussa ja lopussa) ,
toimi seuraavasti:

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

O Lisätietoja nimikkeistä saat painamalla keltaista väripainiketta.

2 Valitse tallennettava nimike painikkeella BO tai AI .

3 Merkitse nimike painamalla painiketta REC/OTR n1 .
P Rivi muuttuu punaiseksi.

O Kun haluat poistaa merkinnän, paina punaista
toimintopainikettaD rivin ollessa näkyvissä.
Nimikkeen punainen merkintä häviää.

4 Jos haluat merkitä useampia nimikkeitä, toista vaiheet 2 ja 3 ,
kunnes kaikki haluamasi nimikkeet on merkitty.

O Jos haluat valita useita nimikkeitä samalla kertaa, siirry
vanhimman tallenteen kohdalle ja paina toistuvasti
REC/OTR n1 -painiketta.

O Voit merkitä REC/OTR n1 painikkeella myös nimikkeen
tulevan lopun kesken TV-ohjelman. Näet sen punaisesta 'O'
-merkistä Time Shift -puskurin rivin oikeassa reunassa.
Tallennus loppuu automaattisesti, kun televisiolähetys loppuu.
Jos GUIDE Plus+® -järjestelmään ei ole siirtynyt tietoa
TV-ohjelman alusta (nimikkeestä) tai GUIDE Plus+® -tietoja ei
ole käytettävissä, voit pidentää painikkeella
REC/OTR n1 lopetusaikaa +30, +60, +90 jne. minuutilla.

0 Nimikkeen osan merkitseminen
Voit merkitä myös vain osia nimikkeestä.
Jos yhdestä nimikkeestä on merkitty useampia osia, nämä osat
tallennetaan kiintolevylle omina nimikkeinään.

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

O Lisätietoja nimikkeistä saat painamalla keltaista väripainiketta
F .

2 Valitse tallennettava nimike AI tai BO -painikkeella.

3 Käytössäsi ovat seuraavat vaihtoehdot:
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O Vapaasti valittava loppu:Valitse koko nimike painamalla
- REC/OTR n1 -painiketta. Väri muuttuu punaiseksi.
- Etsi haluamasi loppu käyttämällä DK ja CM -painikkeita.
- Pidä punainen painike painettuna.

Punainen väri muuttuu takaisin alkuperäiseksi senhetkisestä
kohdasta nimikkeen loppuun saakka.

Jos haluat tehdä useampia merkintöjä yhden nimikkeen
sisällä, tee ensimmäinen merkintä nimikkeen alkuun.

O Vapaasti valittava alku:
- Etsi haluamasi alku käyttämällä DK ja CM -painikkeita.
- Pidät REC/OTR n1 -painike painettuna.

Merkintä muuttuu punaiseksi senhetkisestä kohdasta
nimikkeen loppuun saakka.

O Vapaasti valittava alku ja loppu:
Määritä ensin alku ja leikkaa sen jälkeen loppu.
- Etsi haluamasi alku käyttämällä DK ja CM -painikkeita.
- Pidät REC/OTR n1 -painike painettuna.

Merkintä muuttuu punaiseksi senhetkisestä kohdasta
nimikkeen loppuun saakka.

- Etsi haluamasi loppu käyttämällä DK , CM -painikkeita.
- Pidä punainen painike painettuna.

Punainen väri muuttuu takaisin alkuperäiseksi senhetkisestä
kohdasta nimikkeen loppuun saakka.

Miten voin poistaa tekemäni muutokset?
Merkitse koko nimike painamalla REC/OTR n1 -painiketta.
Poista merkintä painamalla sen jälkeen punaista toimintopainiketta.

Tallennus etupaneelin liitäntään yhdistetystä videokamerasta

Toiminnon avulla voit tallentaa etupaneelin liitännöistä tallenteita
suoraan kiintolevylle, missä niitä on helppo muokata. Kiintolevyltä voit
myös siirtää (arkistoida) tallenteet nopeasti DVD+RW- tai
DVD+R-levylle.

Tarkista, että
•) Ohjelmoitu tallennus (TIMER) ei ole käytössä tämän käyttötavan

aikana.

•) Jos Time shift -puskurissa on tallenteita, ne poistetaan. Tallenna sen
vuoksi tärkeät tallenteet ensin kiintolevylle
( REC/OTR n1 -painike). Katso lisätietoja kohdasta 'Time Shift
-puskuri'.

Valmistelut:
• Valitse tallennustapa (painike TUNER0 , painike SYSTEM
MENUA , 'Preferences', painike CM 'Camera mode').

1 Liitä videokamera luvussa 'Lisälaitteiden kytkeminen /
Videokameran kytkeminen etupaneelin liitäntöihin' kuvatulla tavalla.

2 Paina kauko-ohjaimen CAM3 -painiketta.

P DVD-tallennin kytkeytyy videokameratilaan.

3 Valitse CHANNEL qP - tai CHANNEL rS -painikkeella
liitäntä, johon videokamera on yhdistetty.

O '����'
Tallennus liitännöistä VIDEO (CAM1)D , S-VIDEO
(CAM1)C .
Vaihtaminen liitäntöjen välillä tehdään automaattisesti. Jos
signaali on samanaikaisesti käytettävissä molemmissa
liitännöissä, S-VIDEO (CAM1)C -liitännän signaalilla on
etusija. Jos liitäntä vaihdetaan (irrotetaan), liitäntä on valittava
uudelleen CHANNEL qP -painikkeella (paina kahdesti).

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

4 Käynnistä tallennus painamalla REC/OTR n1 -painiketta.
P Painikkeen REC/OTR n1 punainen merkkivalo syttyy.

Painikkeen REC/OTR n1 punainen merkkivalo vilkkuu.

b Jos signaalia ei ole käytettävissä, tallennusta ei tehdä tai käynnissä
oleva tallennus keskeytetään.

P Jos tallennetaan kopiointisuojattua signaalia, tallennus tehdään,
mutta vain kopiointisuojaamattomat kohdat toistetaan.

5 Voit keskeyttää tallennuksen seuraavilla painikkeilla:

O Näppäin PAUSE 9Q
Tallennus pysähtyy. Kun painat näppäintä uudelleen, tallennus
jatkuu.
Tehdään osamerkintä.
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O STOP hN
Tallennus keskeytetään. Voit käynnistää uuden tallennuksen
REC/OTR n1 -painikkeella.
Uusi nimeke luodaan.

6 Sulje videokameratila painamalla painiketta CAM3 .
P Tallenne tallentuu kiintolevylle uutena nimikkeenä.

Tallennus videonauhurista tai tavallisesta DVD0videosta

Huomio
Useimmat valmiiksi nauhoitetuista ja tallennetuista videokaseteista tai
DVD-levyistä on kopiosuojattu. Jos yrität kopioida niitä, tallentavan
DVD-videon näyttöön tulee ilmoitus '���������'.

Valmistelut:
• Kytke televisio päälle ja valitse tallentavan DVD-videon ohjelmapaikka

tarvittaessa.

• Kytke tallentava DVD-video päälle.

• Valitse tallennustapa ( TUNER0 -painike, SYSTEM
MENUA -painike, 'Preferences', CM -painike 'Record
mode').

1 Liitä videonauhuri tai tavallinen DVD-video luvussa 'Lisälaitteiden
yhdistäminen' kuvatulla tavalla.

2 Paina TUNER0 -painiketta nähdäksesi videonauhurin tai
tavallisen DVD-videon kuvan kuvaruudulla.

3 Valitse CHANNEL qP , CHANNEL rS -painikkeilla sen
tuloliitännän ohjelmapaikka, johon videonauhuri tai tavallinen
DVD-video on liitetty ('EXT1' liitännälle EXT1 TO TV-I/ON ,
'EXT2' liitännälle EXT2 AUX-I/OM ).

Huomaa, että etupaneelin liitäntöjen S-VIDEO
(CAM1)C / VIDEO (CAM1)D /'����' tai DV IN
(CAM2)F / '����' kautta tehtäville tallennuksille on valittava
tallennustapa järjestelmävalikossa, 'Preferences' kohdassa
'Camera mode'.

4 Kytke videonauhuri tai tavallinen DVD-soitin päälle.

O Jos toisto alkaa automaattisesti, keskeytä se painamalla 'STOP'
tai 'PAUSE' videonauhurista/tavallisesta DVD-soittimesta.

5 Käynnistä DVD-tallentimen tallennus painamalla
REC/OTR n1 ja videonauhurin tai tavallisen DVD-videon
toisto painamalla PLAY GR .

6 Valitse näppäimellä REC/OTR n1 sammutusaika 30-minuutin
aika-askelin.

Huomioitavaa:
Jos sammutusaikaa ei ole valittu, DVD-tallennin kytkeytyy
automaattisesti 30 minuutin päästä pois päältä.

a Videokasetteja kopioitaessa tallentavan DVD-videon
näytössä näkyy ilmoitus '� 
����	'.

b Tarkista, että kaapelin liittimet ovat kunnolla kiinni.
b Jos tallennat videonauhurista, muuta ensin videonauhurin

'Tracking'-asetusta.
b Jos videotulosignaalit ovat huonoja, tallentava DVD-video ei ehkä

tunnista signaalia.

a DVD-video-levyjä ja nauhoitettuja videokasetteja
kopioitaessa kuva on rakeinen ja sen kirkkaus vaihtelee

b Tätä esiintyy, kun yritetään kopioida kopiosuojattuja DVD-levyjä tai
videokasetteja. Vaikka tallennus tehdään, vain kopiosuojaamattomat
kohdat toistetaan. Kopiosuojattuja DVD-levyjä tai videokasetteja ei
voida kopioida ilman häiriöitä.

7 Lopeta tallennus pitämällä punainen toimintopainikeD painettuna,
kunnes painikkeen n 0 punainen valo laitteen etupaneelissa
sammuu. Aikapalkin on oltava näkyvissä ( INFOC -painike)

8 Jotta muokkaukseen saadaan täydet käyttöoikeudet, on Time Shift
-puskuri tyhjennettävä.

O Tyhjennä Time Shift -puskuri manuaalisesti (toiminto 'Flush
Buffer' (painike SYSTEM MENUA , valikko 'Set up').

O Kytke DVD-tallennin pois päältä painikkeella
STANDBY m2 .

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

O Vaihda painikkeella CAM3 videokamera-käyttötapaan
(takaisinkytkentä samalla painikkeella).

Tallennus kiintolevylle (HDD)
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Suoratallennustoiminto (Direct Record)

Käytä tätä toimintoa parhaillaan katsomasi televisio-ohjelman
tallennuksen aloittamiseen.
Jos käynnistät manuaalisen tallennuksen DVD-tallentimen ollessa pois
päältä , verrataan Scart-liittimen kautta televisiossa valittua kanavaa
DVD-tallentimeen tallennettuihin kanaviin. Jos DVD-tallennin löytää
saman televisiokanavan, se vaihtaa kyseiselle ohjelmapaikalle ja
käynnistää tallennuksen.

1 Valitse televisiosta se ohjelmapaikka, jolta haluat tallentaa.

2 Paina tallentavan DVD-videon ollessa sammutettuna
REC/OTR n1 -painiketta.

a 'Direct Record' ei toimi, tai tallennus käynnistyy
'EXT1'-liitännästä

b DVD-tallentimen muistista ei löydy kyseistä televisiokanavaa.
Tarkista, ovatko kaikki televisioon tallennetut televisiokanavat
käytettävissä DVD-tallentimessa. Tallenna tarvittaessa puuttuvat
kanavat. Ohjeita tähän löydät luvun 'Käyttöönotto' kohdasta
'Manuaalinen televisiokanavien haku'.

b Tarkista, että Scart-kaapelin liitin on paikoillaan.
b Katso television käyttöohjeesta, mitä Scart-liitäntää käytetään

videosignaalille.
b Jos tämä ei auta, toimintoa ei ole mahdollista käyttää.

3 Paina tallennuksen lopettamiseksi painiketta STANDBY m2 ja
lopuksi STOP hN .
P Kuvaruutuun ilmestyy kysymys, haluatko varmasti lopettaa

tallennuksen.

O Jos haluat lopettaa tallennuksen, valitse painamalla DK 'Yes'
ja vahvista painamalla OKL .

O Jos et halua lopettaa tallennusta, vahvista 'No' painamalla
OKL .

4 Jotta muokkaukseen saadaan täydet käyttöoikeudet, on Time Shift
-puskuri tyhjennettävä.

O Tyhjennä Time Shift -puskuri manuaalisesti (toiminto 'Flush
Buffer' (painike SYSTEM MENUA , valikko 'Set up').

O Kytke DVD-tallennin pois päältä painikkeella
STANDBY m2 .

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

O Vaihda painikkeella CAM3 videokamera-käyttötapaan
(takaisinkytkentä samalla painikkeella).

0 Suoratallennus0toiminnon (Direct Record)
kytkeminen päälle tai pois päältä
1 Paina kauko-ohjaimesta BROWSER HDDH ja sitten SYSTEM

MENUA .
P Järjestelmävalikko tulee näkyviin.

2 Valitse painamalla BO rivi 'Preferences'.

3 Paina CM valitaksesi 'Recording'.

4 Valitse painamalla BO rivi 'Direct Record' (toinen valikkosivu).

5 Valitse painamalla DK tai CM :

O 'On': Kytketty päälle

O 'Off': Kytketty pois päältä

6 Paina lopuksi SYSTEM MENUA -painiketta.
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Automaattitallennus satelliittivastaanottimesta (Sat record)

Toiminnon avulla voidaan ohjata DVD-tallentimen tallennusta
Scart-liitännän kautta. Käytä toimintoa, jos sinulla on
satelliittivastaanotin, joka voi ohjata muita laitteita Scart-kaapelin ja
ohjelmointitoiminnon (ajastimen) kautta. Lisätietoja löydät
satelliittivastaanottimen käyttöohjeesta.

1 Kytke televisio päälle. Valitse tarvittaessa tallentavan DVD-videon
ohjelmapaikka.

2 Paina kauko-ohjaimen BROWSER HDDH -painiketta ja sitten
SYSTEM MENUA -painiketta.

P Järjestelmävalikko tulee näkyviin.

3 Valitse BO -painikkeella rivi 'Preferences'.

4 Valitse 'Recording' painamalla CM .

5 Valitse BO -painikkeella rivi 'Sat record' (toinen valikkosivu).

6 Valitse painikkeella CM kohta 'On'.

O Jos haluat kytkeä toiminnon pois käytöstä, valitse painikkeella
CM kohta 'Off'.

7 Paina lopuksi SYSTEM MENUA -painiketta.

8 Yhdistä tallentavan DVD-videon Scart-liitäntä EXT2
AUX-I/OM Scart-kaapelilla satelliittivastaanottimen
Scart-liitäntään.

9 Ohjelmoi satelliittivastaanottimeen haluamasi tallennuksen tiedot
(televisiokanavan ohjelmapaikka, aloitus- ja lopetusaika).
Käytä tarvittaessa apuna satelliittivastaanottimen käyttöohjetta.

0 Sammuta tallentava DVD-video STANDBY m2 -painikkeella.
P Näytössä näkyvä 'SAT' osoittaa, että toiminto on aktivoitu.

A Kytke satelliittivastaanotin tarvittaessa pois päältä.

Tallentava DVD-video on nyt valmiina tallentamaan.
Tallennuksen aloitusta ja lopetusta ohjataan nyt Scart-liitännän EXT2
AUX-I/OM kautta.

Tallennus kiintolevylle (HDD)
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Yleistä

0 Käytettävät levyt
DVD+RW eli uudelleenkirjoitettava DVD-levy Tälle
levylle voidaan kirjoittaa uudelleen. Voit siis poistaa levyltä
tallenteita ja käyttää sitä aina uudelleen - yli 1000 kertaa.
DVD+RW-levyjä voidaan käyttää päättämättä useimmissa
nykyisissä sekä tulevissa DVD-videoissa.

DVD+R (Recordable) eli kerran kirjoitettava DVD-levy
Toisin kuin DVD+RW-levyille, näille levyille voidaan
tallentaa vain kerran. Ellet ole päättänyt (viimeistellyt)
levyä, voit lisätä siihen tallenteita. Vanhat tallenteet
voidaan poistaa, mutta niiden päälle ei voida kirjoittaa. Jos
tällaista levyä halutaan toistaa tavallisessa DVD-videossa,
se on viimeisteltävä DVD-tallentimessa.

0 'Kahdensuuntainen' yhteensopivuus

Tämä Philipsin DVD-tallennin toistaa valmiita DVD- ja CD-levyjä. Tällä
DVD-tallentimella luotuja tallenteita voidaan toistaa nykyisillä ja tulevilla
DVD-videoilla tai DVD-ROM-levyasemilla.
DVD+R-levyt on päätettävä (viimeisteltävä) ennen kuin niitä voidaan
toistaa DVD-videolla.

Nimikkeen arkistointi (tallennus) DVD+RW0 tai DVD+R0levylle

Tallennustapa
Siirtonopeus
DVD+RW0 tai
DVD+R0levylle

Yhden (1) tunnin
elokuvan
kiintolevylle
siirtämiseen kuluva
aika [min]:

M1 2.4x 25
M2 4,8x 12,5
M2x 6x 10
M3 7,2x 8
M4 9,6x 6
M6 14,4x 4
M8 19,2x 3

Laitteella voidaan tehdä suurnopeuskopioita kiintolevyltä optiselle
levylle (DVD+RW- tai DVD+R-levylle).
Voit valita kiintolevyltä yhden tai useampia nimikkeitä siirrettäväksi
DVD+RW- tai DVD+R-levylle. Kopiointinopeus on tallennusnopeutta
suurempi. Voit siis siirtää esimerkiksi tallennustavalla 'M8' 8 tunnin
tallenteen 30 minuutissa DVD+RW- tai DVD+R-levylle. Aika vaihtelee
käytetyn tallennuslaadun mukaan.

Huomioi arkistoinnissa seuraavat asiat:

•) Tallennuslaatua ei voi muuttaa. Siirron tallennuslaatu on sama kuin
kiintolevylle tallennuksessa käytetty tallennuslaatu.

•) Uudet tallenteet liitetään aina levyllä olemassa olevien tallenteiden
perään.
'Empty title' viimeisen tallenteen jälkeen pitää olla tarpeeksi suuri.

•) Nimikkeen hakemistokuva kopioidaan kiintolevyltä ja tallennetaan
levylle

•) Jos tallennuksen aikana saavutetaan levyn osaraja (255), tallennus
keskeytyy.

•) Arkistoinnissa tallentuvat seuraavat tiedot:
Kohta, tallennustapa, ohjelmanimi (jos käytettävissä), tallenteen
nimike (tunnus), tallennuspäivä ja -aika, hakemistokuva.

•) Kun tallennat muokatun nimikkeen (kuvake 'A'), hypätään
'piilotettujen' kohtausten yli eikä niitä siirretä DVD+RW,
DVD+R-levylle.

1 Tee nimikkeeseen haluamasi muutokset Media Browserissa.
(nimikkeen jakaminen, nimikkeen nimen muuttaminen, ei-haluttujen
kohtausten 'piilottaminen' ...)

2 Aseta laitteeseen DVD+RW, DVD+R-levy, jolle haluat tallentaa
nimikkeen.
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Huomioitavaa:
•) DVD+RW ei ole suojattu suunnittelemattomia tallennuksia vastaan.

(Lisätietoja löytyy kohdasta 'Levyn suojaaminen
suunnittelemattomilta tallennuksilta')

•) Tarpeeksi tilaa DVD+RW, DVD+R-levyn lopussa valitulle
nimikkeelle.
Huomioi tallennustapa. (Esim.: M1 voi tallentaa vain 1 tunnin
DVD+RW, DVD+R-levylle, M2 vain 2 tuntia, M2x vain 2,5 tuntia,...
M8 vain 8 tuntia).

3 Paina BROWSER HDDH .
P Media Browser tulee näkyviin ja siinä näkyvät kaikki

kiintolevyllä olevat tallenteet.

4 Valitse BO ja AI -painikkeilla nimike, jonka haluat kopioida
DVD+RW, DVD+R-levylle.

O Muutettu nimike ('A)' tallennetaan
'Piilotettuja' kohtauksia ei kopioida DVD+RW-levylle.

O 'Alkuperäinen nimike' tallennetaan
'Piilotetut' kohtaukset kopioidaan 'piilotettuina' kohtauksina
DVD+RW, DVD+R-levylle ja ne voidaan DVD+RW,
DVD+R-levyllä muuttaa uudelleen katseltaviksi, katso luku
'Levyn sisällön hallinta').

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

Missä järjestyksessä tallenteet arkistoidaan?
Nimikkeet siirretään painikkeella SELECT valitussa järjestyksessä.

5 Käynnistä arkistointi vihreällä toimintopainikkeellaE .

Jos vihreää painiketta ei näy kuvaruudussa, tarkista, onko nimike
vielä 'Time Shift -puskurissa'. Kytke tallentava DVD-video
tarvittaessa pois päältä painikkeella STANDBY m2 tai valitse
toiminto 'Flush Buffer' (painike SYSTEM MENUA , valikko
'Set up')

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

P Arkistoinnin aikana ja sen jälkeen näet sillä hetkellä valitun
televisiokanavan suoran lähetyksen. Painikkeet DK , CM ,
JUMP BACKT , JUMP FWDW , PLAY GR ,
PAUSE 9Q eivät toimi. Ajastetut tallennukset suoritetaan.

Toiminnon keskeytys
Paina keltaista toimintopainikettaF . Voit kytkeä tarvittaessa
kuvaruutunäytön päälle INFOC -painikkeella.

DVD+R0levyn viimeisteleminen

Kun tallenteet on tallennettu DVD+R-levylle, levy on viimeisteltävä,
jotta sitä voidaan toistaa DVD-videossa.

1 Merkitse ensimmäinen nimike painamalla painiketta DISC
MENUB ja sitten painiketta STOP hN .

2 Siirry levytietonäyttöön painamalla painiketta AI .

3 Paina painiketta CM ja valitse sitten painikkeella BO rivi
'Finalise disc'.

4 Vahvista painikkeella OKL .

DVD+RW, DVD+R0levyn suojaaminen tahattomilta tallennuksilta

Voit suojata koko levyn niin, että tärkeitä tallenteita ei voida poistaa
vahingossa. Suojaus koskee aina koko levyä. Yksittäisten tallenteiden
suojaaminen ei ole mahdollista.

DVD+R-levyt
Jos kyseisiä levyjä ei ole päätetty, ne voidaan suojata tahattomilta
tallennuksilta samalla tavalla kuin DVD+RW-levytkin.

1 Aseta levypesään levy, jonka haluat suojata.

2 Paina indeksikuvanäytön näkyessä kauko-ohjaimen painiketta
STOP hN .
P Ensimmäinen nimike on merkitty.

3 Paina painiketta AI .
P Pääset nyt levytietonäyttöön.

4 Paina painiketta CM .
Valitse rivi 'Protection'.
Vahvista CM -painikkeella.

5 Valitse painikkeella BO 'Protected' ja vahvista painikkeella
OKL .

6 Paina lopuksi painiketta DK ja vielä painiketta DISC
MENUB .
P Koko levy on nyt suojattu. Jos levylle yritetään tallentaa

suojauksen jälkeen, näyttöön tulee ilmoitus '��
� 	����' ja
kuvaruutuun ilmoitus 'Disc locked'.

Jos haluat myöhemmin tallentaa suojatulle levylle, toista vaiheet, mutta
valitse kohdassa 5 'Unprotected'.

Tallennus DVD+RW, DVD+R0levylle
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Yleistä

Käytä toimintoa 'Tallennusten ohjelmointi (TIMER)', kun haluat
käynnistää ja lopettaa tallennuksen automaattisesti myöhempänä
ajankohtana.

Tallentava DVD-video kytkeytyy määritettynä ajankohtana oikealle
ohjelmapaikalle ja käynnistää tallennuksen.
Tällä tallentavalla DVD-videolla voit esiohjelmoida enintään 12
tallennusta kuukauden aikana.

Tallennuksen ohjelmointia varten tallentava DVD-video tarvitsee
seuraavat tiedot:
* tallennuksen päivämäärä
* televisiokanavan ohjelmapaikka
* tallennuksen käynnistys- ja lopetusaika
* VPS/PDC kytketty tai sammutettu.

Nämä tiedot tallennetaan yhteen ajastinlohkoon (TIMER-Block).
Ennen aloittamista on kellonajan oltava asetettu. Jos kellonaika ei ole
asetettu, esiin tulee 'Time/Date'-valikko, kun painat painiketta
TIMER s7 .

Mikä on VPS/PDC?
- VPS:n (Video Programming System) / PDC:n (Programme Delivery
Control) avulla ohjataan televisiokanavalta tehtävän tallennuksen
käynnistystä ja kestoa. Jos televisio-ohjelma alkaa aiemmin tai loppuu
myöhemmin kuin on ilmoitettu, tallentava DVD-video kytkeytyy silti
päälle ja pois oikeaan aikaan.

Mitä on huomioitava VPS/PDC:n yhteydessä?
- Tavallisesti käynnistysaika on sama kuin VPS/PDC-aika. Jos on
ilmoitettu poikkeava VPS/PDC-aika, esim: '20.15 (VPS/PDC 20.14)', on
ohjelmoitaessa syötettävä VPS/PDC-aika'20.14' minuutilleen
oikein .
Jos haluat syöttää poikkeavan ajan, VPS/PDC on kytkettävä pois
päältä.

- VPS/PDC:n avulla voidaan ohjata vain yhden televisiokanavan yhtä
televisio-ohjelmaa kerrallaan. Jos haluat tallentaa kaksi tai useampia
televisio-ohjelmia VPS/PDC:n avulla, ne on ohjelmoitava kahtena
erillisenä tallennuksena.

- Koska tallentava DVD-video tarvitsee tietyn käynnistysajan (levyn
käynnistys ja pyörimään lähtö, laserin kohdistus) aloittaessaan
tallennusta, voi käydä niin, että VPS/PDC:llä tehdystä tallennuksesta
puuttuu muutama ensimmäinen sekunti televisio-ohjelman alusta.
Sulje tällöin VPS/PDC ja ohjelmoi tallennuksen alkamisaika minuuttia
varhaisemmaksi.

Time Shift -puskurin käyttö
- Jotta voit käyttää tätä toimintoa, sinun on ensin kytkettävä
DVD-tallennin päälle painikkeella STANDBY m2 . Lopuksi voit
hypätä painikkeella AI tai BO tallenteen alkuun.

'Guide not visible on this output' ilmestyy kuvaruutuun,
kun painiketta TIMER s7 pidetään painettuna

- Ajastinvalikon käyttö samanaikaisesti liitännöissä EXT1 TO
TV-I/ON ja COMPONENT VIDEO OUT R ei ole
mahdollista. Liitä televisio liitäntöihin COMPONENT VIDEO OUT
R tai lue luvusta 'Omat asetukset II', miten voit vaihtaa
lähtösignaaliksi 'RGB' tai 'S-Video'.
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Tallennusten ohjelmointi GUIDE Plus+® 0järjestelmän avulla

GUIDE Plus+® -järjestelmän ansiosta televisio-ohjelmien tallennusten
ohjelmointi on tullut entistäkin helpommaksi. Valitse televisiokanavien
tiivistelmästä haluamaasi aikaan tuleva televisio-ohjelma ja ohjelmointi
on valmis napin painalluksella.

Valmistelut:
•) Avaa televisio ja valitse tarvittaessa tallentavan DVD-videon
ohjelmapaikka.
•) Kytke tallentava DVD-video päälle.

1 Paina kauko-ohjaimen painiketta GUIDE/TVJ .

2 Valitse tallennusta varten painikkeella AI tai
BO televisiokanava ja painikkeella DK tai
CM televisio-ohjelma.
Voit selata luetteloa sivu kerrallaan painikkeilla CHANNEL q tai
CHANNEL r ja päivä kerrallaan painikkeilla NU tai
OV .

a Kaikki käytettävissä olevat televisiokanavat eivät näy
b Tarkista televisiokanavien järjestäminen ohjelmapaikkoihin

'Editor'-valikossa.
Lisätietoja tästä aiheesta saat luvun 'GUIDE Plus+® -järjestelmä'
kohdasta 'Editor-valikko'.

b GUIDE Plus+® -järjestelmän 'Grid'-valikossa näkyvät ainoastaan ne
televisiokanavat, jotka on tunnistettu GUIDE Plus+® -järjestelmän
lähetintunnistuksessa. Televisiokanavat, joissa ei ole tätä
lähetintunnistusta, eivät ole käytettävissä GUIDE Plus+®

-järjestelmässä.
Jos haluat ohjelmoida tällaisten televisiokanavien ohjelmia, sinun on
käytettävä manuaalista TIMER-ohjelmointia.

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

a Kuvaruutuun tulee 'Warning, this programme number
has not been allocated, please go to Editor to set it.'

b GUIDE Plus+® -järjestelmä ei tunnista televisiokanavan
ohjelmapaikkaa tai varaus on väärä.
Tarkista lähetintiedot tai muuta niitä seuraavasti:

- Paina painiketta AI .

- Valitse painikkeella CM kohta 'Editor'.

- Valitse televisiokanava painikkeella BO tai AI .

- Paina painiketta CM päästäksesi oikeanpuoleiselle palstalle.
Jos valittu kanava voidaan vastaanottaa ainoastaan ulkoisen
vastaanottimen kautta, valitse kyseinen lähde punaisella painikkeella
D .

- Paina vihreää painikettaE .

- Syötä numeropainikkeilla ohjelmapaikka, jolle televisiokanava on
tallennettu.
Jos olet valinnut lähteeksi ulkoisen vastaanottimen, syötä
ohjelmapaikka, jonka varaisit myös ulkoisessa vastaanottimessa tälle
televisiokanavalle.

- Vahvista painikkeella OKL .

4 Toista toimenpiteet vaiheesta 2 vaiheeseen 3 , kunnes kaikki
haluamasi tallennukset on ohjelmoitu.

5 Paina lopuksi painiketta GUIDE/TVJ .
Ohjelmoinnin tarkistamisesta on lisätietoja kohdassa 'Ohjelmoidun
tallennuksen tarkistaminen, muuttaminen tai poistaminen (TIMER)'.

Jos ohjelmoidaan yksi tai useampia tallennuksia, näytössä näkyy
'TIMER'.

Tallennusten ohjelmointi (TIMER)
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Tallennusten ohjelmointi ShowView® 0toiminnon avulla

Tätä ohjelmointijärjestelmää käytettäessä ei tarvita vaivalloista päivän,
ohjelmapaikan, aloitus- ja lopetusajan syöttämistä. Syötettävä
ShowView® -ohjelmointinumero sisältää kaikki tallentavan DVD-videon
tarvitsemat tallennuksen ohjelmointitiedot. Löydät nämä enintään
9-numeroiset ShowView® -koodinumerot useimmista TV-lehdistä.

1 Avaa televisio. Valitse tarvittaessa tallentavan DVD-videon
ohjelmapaikka.

2 Paina kauko-ohjaimen painiketta TIMER s7 .
P Ruutuun tulee 'Schedule'.

3 Paina punaista toimintopainiketta ('ShowView').

ShowView Manual Home

Please enter the ShowView programming number
and press OK to confirm.

= = = = = = = = =

Grid Search Schedule Info
No programmes

Once 0

4 Syötä koko ShowView-numero. Tämän enintään 9-numeroisen
luvun löydät TV-lehdestä kunkin ohjelman alkamisajan vierestä.
Esim.: 5-312-4 tai 5 312 4
Syötä ShowView-numeroksi 53124.
Käytä tähän kauko-ohjaimen painikkeita 0..9 .
Jos olet näppäillyt väärin, palaa painikkeella DK tai vihreällä
toimintopainikkeella yhden merkin verran taaksepäin.

5 Vahvista painikkeella OKL .

a Kuvaruutuun tulee 'Please enter programme number'
b Tämä ilmoitus tulee näkyviin, kun televisiokanavaa ei ole vielä

asetettu.
- Syötä ohjelmapaikka numeropainikkeilla 0..9 .
Kun haluat tehdä tallennuksia ulkoisista liitännöistä, valitse 'EXT1' tai
'EXT2' painikkeella BO , AI .

- Vahvista painikkeella OKL .

a Näyttöön tulee 'ShowView number wrong'
b Syötetty ShowView-numero on virheellinen. Toista syöttö tai lopeta

painikkeella TIMER s7 .
b Tarkista kellonaika/päiväys (katso luvun 'Käyttöönotto' kappale

'Kellonajan ja päivämäärän asettaminen').

ShowView Manual Home

Please enter the ShowView programming number
and press OK to confirm.

1 2 3 4 5 = = = =

Grid Search Schedule Info
/Record Freq. Timing
21-Oct 20:00 21:30 BBC1 Once 0

P Vahvistuksen jälkeen näkyviin tulevat tulkitut tiedot.
Voit tehdä väripainikkeilla seuraavia asetuksia. Oikean palstan
on oltava tällöin valittuna (painike CM ). Huomioi kunkin
värikentän toiminnot (merkinnät), ennen kuin painat kyseistä
painiketta.

''VPS/PDC'-toiminnon kytkeminen päälle
Paina keltaista toimintopainikettaF niin monta kertaa, että ajan
sijaan ruutuun tulee 'VPS/PDC'.

Toiston valinta
Voit valita vihreällä toimintopainikkeellaE seuraavista asetuksista:

'Frequency' :'Once': kerran tehtävät tallennukset
'M-F': päivittäin toistettavat tallennukset (maanantaista
perjantaihin)
'Mon': viikoittain toistettavat tallennukset (joka viikko
samana päivänä, esim. maanantaisin).

6 Jos tiedot ovat oikein, paina painiketta OKL . Tiedot
tallennetaan.

7 Paina lopuksi painiketta TIMER s7 .

Jos ohjelmoidaan yksi tai useampia tallennuksia, näytössä näkyy
'TIMER'.
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Manuaalisesti ohjelmoitavat tallennukset

Valmistelut:
•) Avaa televisio ja valitse tarvittaessa DVD-tallentimen ohjelmapaikka.
•) Kytke DVD-tallennin päälle.

1 Paina kauko-ohjaimen painiketta TIMER s7 .
P Esiin tulee 'Schedule'-kuvaruutu

a Kuvaruudussa näkyy GUIDE Plus+® -järjestelmään liittyvä
tieto

b GUIDE Plus+® -järjestelmää ei ole vielä asennettu. Lisätietoja on
luvun 'GUIDE Plus+® -järjestelmä' kohdassa 'GUIDE Plus+®

-järjestelmän asentaminen'.

ShowView Manual Home

Schedule displays programmes for Watch or Record.
PressBto use. Press the Red button for ShowView
recording. Press the Green button for Manual
recording. PressDfor Search. PressCfor Info.

Grid Search Schedule Info
No programmes

2 Paina vihreää painikettaE .
P Voimassa oleva päivämäärä tulee näkyviin.

3 Syötä numeropainikkeilla 0..9 tallennuksen päivämäärä.

4 Vahvista painikkeella OKL .

Miten vääriä tietoja voidaan korjata?
Jos olet jo vahvistanut tiedot OKL -painikkeella, voit valita
seuraavista toiminnoista:
Syötön toisto: vihreä painike
Keskeytys: punainen painike

5 Syötä numeropainikkeilla 0..9 televisio-ohjelman alkamisaika.
Vahvista painikkeella OKL .

6 Syötä numeropainikkeilla 0..9 televisio-ohjelman loppumisaika.
Vahvista painikkeella OKL .

7 Tarkista syöttämäsi tiedot.

O Vihreää toimintopainikettaE painamalla pääset yhden
askeleen taaksepäin, jos haluat muuttaa syöttämiäsi tietoja.

8 Syötä televisiokanavan ohjelmapaikka numeropainikkeilla 0..9 .

Frequency VPS/PDC Home

,

Grid Search Schedule Info
/Record Freq. Timing
21-Oct 20:00 21:30 BBC1 Once +0

Televisiokanavan valitseminen tiivistelmästä
Voit valita tämän toiminnon vain, jos sinulla on jo käytössäsi GUIDE
Plus+® -järjestelmän tiedot.

- Paina keltaista toimintopainikettaF . Pääset televisiokanavien
tiivistelmään.

- Valitse painikkeilla DK , CM , BO , AI televisiokanava,
jonka haluat ohjelmoida. Painikkeilla CHANNEL qP ja
CHANNEL rS voit selata sivu kerrallaan eteen- tai taaksepäin.

Scart-liitäntöjen 'EXT1' ja 'EXT2' ohjelmapaikat
Voit ohjelmoida tallennuksia myös ulkoisista lähteistä.

- Valitse painikkeella BO tai AI haluamasi tuloliitäntä: 'EXT1'
( EXT1 TO TV-I/ON ), 'EXT2' ( EXT2 AUX-I/OM ).

9 Vahvista painikkeella OKL .

Toimintopainikkeilla tehtävät muutokset
Värillisillä toimintopainikkeilla voit tehdä jäljempänä esitettyjä asetuksia.
Varmista, että oikeanpuoleinen palsta on valittuna.

'Frequency': Vihreä toimintopainike
'Once': kerran tehtävät tallennukset
'M-F': päivittäin toistettavat tallennukset
(maanantaista perjantaihin).
'Mon': viikoittain toistettavat tallennukset (joka viikko
samana päivänä, esim. maanantaisin).

VPS/PDC:n kytkeminen päälle ('Timing'): Keltainen
toimintopainikeF
Tällä painikkeella voit
kytkeä palstalla
'Timing' toiminnon
'VPS/PDC' päälle (tulee
näkyviin) tai pois
päältä ('VPS/PDC'
sammuu).

0 Lopeta painamalla TIMER s7 .

A Tietojen muuttamisesta jälkikäteen löydät lisätietoja kohdasta
'Ohjelmoidun tallennuksen muuttaminen tai poistaminen (TIMER)'.

Jos ohjelmoidaan yksi tai useampia tallennuksia, näytössä näkyy
'TIMER'.

Tallennusten ohjelmointi (TIMER)
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Ohjelmoidun tallennuksen muuttaminen tai poistaminen (TIMER)

Valmistelut:
•) Avaa televisio ja valitse tarvittaessa tallentavan DVD-videon
ohjelmapaikka.
•) Kytke tallentava DVD-video päälle.

1 Paina kauko-ohjaimen painiketta TIMER s7 .
P Esiin tulee 'Schedule'-kuvaruutu.

Frequency VPS/PDC Home

, Single recording

Grid Search Schedule Info
/Record Freq. Timing
21-Oct 20:00 21:30 BBC1 Once +0
21-Oct Matrix Once 0

2 Valitse painikkeella BO tai AI se ohjelmoitu tallennus, jonka
haluat muuttaa tai poistaa.
Ohjelmointitavasta riippuen (GUIDE Plus+® -järjestelmällä,
ShowView® -järjestelmällä/ilman sitä) joitakin muutoksia ei voida
tehdä toimintopainikkeilla. Huomioi tämän vuoksi kunkin
painikkeen toiminto (värikentän merkintä), ennen kuin painat
kyseistä painiketta.

Ohjelmoitujen tallennusten poistaminen
Paina vasemmalla palstalla punaista toimintopainikettaD .

Televisiokanavien muuttaminen
Muutoksen voi tehdä ainoastaan tallennuksille, joita ei ole asetettu
'Grid'-valikossa.
'Grid'-valikossa asetetuilla tallennuksilla ei ole käytettävissä
keskimmäistä palstaa.
- Valitse painikkeella CM keskimmäinen palsta.

- Paina keltaista toimintopainikettaF .

- Valitse painikkeilla 0..9 , DK haluamasi televisiokanava.
Ulkoiset liitännät (esim. EXT2 AUX-I/OM ) voidaan valita
painikkeilla BO , AI .

- Vahvista painikkeella OKL .

VPS/PDC:n kytkeminen päälle
Paina oikeanpuoleisella palstalla keltaista toimintopainiketta niin monta
kertaa, että palstalle 'Timing' tulee näkyviin 'VPS/PDC'.
Kun käytät ohjelmointiin GUIDE Plus+® -järjestelmää, VPS/PDC
päivittää ajan automaattisesti. Voit kytkeä VPS/PDC:n päälle tai pois
päältä muokkaamatta alkamisaikaa.

Toiston valinta
Voit valita oikealla palstalla vihreällä toimintopainikkeella seuraavista
asetuksista:

'Frequency' :'Once': kerran tehtävät tallennukset
'M-F': päivittäin toistettavat tallennukset
(maanantaista perjantaihin).
'Mon': viikoittain toistettavat tallennukset (joka viikko
samana päivänä, esim. maanantaisin).

3 Paina lopuksi painiketta TIMER s7 .

Jos tallentavassa DVD-videossa on valittuna muu kuin ohjelmoitu
TV-kanava (ohjelmapaikka), muutama minuutti ennen tallennuksen
alkamista kuvaruutuun tulee ilmoitus siitä, että ohjelmapaikka on
muutettava tallennusta varten. Kun vahvistat ilmoituksen,
ohjelmapaikka vaihdetaan ja tallennus käynnistyy.

Käynnissä olevan ohjelmoidun tallennuksen keskeyttäminen

Ohjelmoitu tallennus on käynnissä niin kauan, kunnes televisio-ohjelma
loppuu (ohjelmoitu pysäytysaika tai GUIDE Plus+® -järjestelmän
tiedoissa oleva loppumisaika).
Jos sammutat DVD-tallentimen näppäimestä STANDBY m2 , laite
sammuu vasta kun tallennus on tehty.
Jos haluat lopettaa tallennuksen aiemmin, toimi seuraavasti:

1 Jos mahdollista vaihda televisioon DVD-tallentimen ohjelmakanava
(tuloliitäntä).

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

tallennuksen.

O Jos haluat lopettaa tallennuksen, valitse painamalla DK 'Yes'
ja vahvista painamalla OKL .

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

O Voit myös poistaa tallenteen kohdan 'Ohjelmoidun
tallennuksen muuttaminen tai poistaminen (TIMER)' ohjeiden
mukaisesti.
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Yleistä

0 Media Browser Kaikki kiintolevyllä olevat tallenteet sekä niiden indeksikuvat näkyvät
Media Browserissa.

Nimikkeen voi
- muuttaa
- poistaa
- arkistoida
- lukita (lapsisuojaus)
- suojata (automaattiselta poistolta).

Nimikkeet, jotka on merkitty Time Shift -puskurissa kiintolevylle
tallennusta varten, voidaan vain lukita tai poistaa. Jotta näihin
nimikkeisiin saadaan täydet käyttöoikeudet, on Time Shift -puskuri
tyhjennettävä. Katso lisätietoja luvusta 'Time Shift -puskuri'.

Nimikkeiden/tallenteiden poistaminen kiintolevyltä

Voit poistaa nimikkeen/tallenteen, jos haluat säästää kiintolevyn tilaa
uusille tallennuksille.

1 Paina kauko-ohjaimen BROWSER HDDH -painiketta.
P Media Browser tulee näkyviin.

2 Valitse poistettava nimike BO - tai AI -painikkeella.

3 Paina punaista toimintopainiketta ('DELETE')D .
P Kuvaruutuun tulee kysymys, haluatko varmasti poistaa tämän

nimikkeen.

Jos punaisessa painikkeessaD ei ole toimintoa käytettävissä
('DELETE' on harmaa), tarkista, onko nimike suojattu. Kuvaruudussa
näkyy siinä tapauksessa symboli 'F'.
Voit halutessasi poistaa suojauksen sinisellä toimintopainikkeellaG .

4 Valitse DK -painikkeella kohta 'Yes' ja vahvista painamalla
OKL .
P Nimike poistetaan kiintolevyltä.

O Jos ilmoitusikkuna on jo suljettu, vahvista nimike uudelleen
painamalla CM .

Kiintolevyllä olevien tallenteiden muokkaus
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Nimikkeen muokkaus

Toiminnolla voit muokata nimikettä omiin tarpeisiisi.

1 Paina kauko-ohjaimen BROWSER HDDH -painiketta.
P Media Browser tulee näkyviin.

2 Valitse AI ja BO -painikkeilla nimike, jonka asetuksia haluat
muuttaa.
Paina painiketta EDIT6 .

3 Valitse painikkeella BO ja AI jokin toiminnoista ja vahvista
valinta painikkeella CM .

Valitusta toiminnon mukaan voit valita kauko-ohjaimen
väripainikkeilla eri toimintoja. Painikkeen toiminto voi vaihdella.
Tarkista siksi ennen painikkeen käyttöä sen toiminto ohjeriviltä.

O Title name
Nimikkeen nimen muuttaminen.

O 'Clear chapters'
Kaikki valitun nimikkeen sisältämät kohtamerkinnät poistetaan.

O Video edit
Seuraavassa kappaleessa kerrotaan, mitä muutoksia on
mahdollista tehdä.

0 Video edit
Voit lisätä tai poistaa kohtamerkinnän, peittää kohdan, liittää kohdan tai
jakaa nimikkeen.

1 Paina kauko-ohjaimen BROWSER HDDH -painiketta.
P Media Browser tulee näkyviin.

2 Valitse painikkeilla BO , AI nimike, jonka asetuksia haluat
muuttaa.
Paina painiketta EDIT6 .

3 Valitse rivi 'Video edit' ja vahvista painikkeella CM .
P Toisto käynnistyy automaattisesti.

4 Etsi painikkeilla DK , CM , NU , OV , JUMP
BACKT , JUMP FWDW paikka, johon haluat tehdä
muutokset.

Painikkeella AI saat lyhyen nimikkeen aikarivin koko
kuvaruudun levyiseksi.

5 Paina PAUSE 9Q -painiketta.

O Painikkeella OKL voit lisätä tai poistaa kohtamerkinnän,
jonka avulla voit etsiä tiettyä kohtaa.

6 Valitse jokin seuraavista toiminnoista kauko-ohjaimen
väripainikkeilla:

O DIVIDE(Punainen toimintopainikeD ):
Voit jakaa yhden nimikkeen useampaan osaan.

O MERGE(vihreä toimintopainike):
Voit liittää senhetkisen kohdan edelliseen kohtaan (aikaisempi
kohtamerkintä poistetaan). Huomaa, että tämä toiminto ei ole
käytettävissä nimikkeillä.

O INDEX PIC.(Keltainen toimintopainikeF ):
Indeksikuvan valinta, joka on kyseisen nimikkeen merkkinä
Media Browserissa.
Toiminto on käytettävissä vain pysäytyskuvan aikana
( PAUSE 9Q -painike).

O HIDE(Sininen toimintopainikeG ):
Toiston yhteydessä voit peittää haluamasi kohdat (esim.
mainokset) tai tuoda ne jälleen uudelleen näkyviin.
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Tallenteen nimikkeen (nimen) muokkaaminen

GUIDE Plus+® -järjestelmän tiedoista otetaan automaattisesti
televisio-ohjelman nimi (esim. 'ROCKY'). Jos tietoa ei ole käytettävissä,
nimen sijaan tallennetaan vain ohjelmapaikka (ohjelmanimi) ja kellonaika.
Tallenteen nimeä voidaan muuttaa vasta onnistuneen tallennuksen
jälkeen.

1 Keskeytä tallennus tarvittaessa painamalla
STOP hN -painiketta.

2 Paina kauko-ohjaimen BROWSER HDDH -painiketta.
P Media Browser tulee näkyviin.

3 Valitse BO ja AI -painikkeilla nimike, jonka nimeä haluat
muokata.

4 Paina painiketta EDIT6 .
P Kuvaruutuun ilmestyy nimikkeen muokkausvalikko

5 Valitse rivi 'Title name' ja vahvista painikkeella CM .
P Näkyviin tulee syöttökenttä nimen muokkausta varten.

6 Valitse painikkeella CM tai DK kohta, jossa haluat muuttaa tai
lisätä kirjaimia/lukuja/erikoismerkkejä.

7 Muuta haluamiasi merkkejä painikkeilla AI tai BO .

O Painikkeella SELECT voit vaihtaa pien- ja suuraakkosten
välillä.

O Punaisella toimintopainikkeella (CLEAR) voit poistaa kaikki
merkit.

O Vihreällä toimintopainikkeella (CANCEL) voit keskeyttää
muokkauksen tallentamatta muutoksia.

Merkkien syöttäminen painikkeilla 0..9

Paina yhtä numeropainiketta, kunnes haluamasi merkki tai numero
näkyy näytössä. Kielikohtaiset erikoismerkit voit valita vastaavan
kirjaimen kohdalta painikkeella NU tai OV , esimerkiksi
ä-kirjain valitaan painamalla ensin painiketta 2 a-kirjainta varten ja sen
jälkeen painiketta OV , kunnes ä-kirjain tulee näkyviin.
Kun haluat saada jonkin erikoismerkin, paina monta kertaa painiketta
1 .
Seuraavan merkin kohta valitaan automaattisesti.
Lisää välilyönti painamalla painiketta 1 .
Poista merkki painamalla punaista toimintopainiketta.

8 Toista vaiheet 6 ja 7 , kunnes nimi on haluamasi.

9 Tallenna uusi nimi painikkeella OKL .

0 Paina lopuksi EDIT6 -painiketta.

Kiintolevyllä olevien tallenteiden muokkaus



70

Nimikkeen jakaminen

Voit jakaa yhden nimikkeen useampiin haluamasi kokoisiin osiin
(nimikkeisiin). Tällöin jokaisen osan (nimikkeen) tunnuksena on oma
indeksikuva.
Toiminnon avulla voit myös leikata ja poistaa tallenteen lopusta turhat
osat.
Huomio! Nimikkeen jakoa ei voi peruuttaa!

1 Paina kauko-ohjaimen BROWSER HDDH -painiketta.
P Media Browser tulee näkyviin.

2 Valitse jaettava nimike BO tai AI -painikkeella.

3 Paina kauko-ohjaimen EDIT6 -painiketta.
P Kuvaruutuun ilmestyy nimikkeen muokkaukseen käytettävä

valikko.

4 Valitse rivi 'Video edit' ja vahvista painikkeella CM .
P Toisto käynnistyy automaattisesti.

5 Etsi NU ja OV -painikkeilla paikka, josta nimike jaetaan.
Paina kauko-ohjaimen painiketta PAUSE 9Q .
P Kuvaruudussa näkyy tällöin pysäytyskuva.

Jos haluat etsiä tietyn paikan vielä tarkemmin, voit siirtyä eteen- tai
taaksepäin yksittäiskuva kerrallaan painikkeilla DK , CM .

6 Paina punaista toimintopainiketta.
P Kuvaruudulle tulee ilmoitus siitä, että nimike jaetaan.

P Sen jälkeen jaettu nimike näkyy Media Browserissa uuden
indeksikuvan kanssa. Uusi nimike lisätään loppuun ja
nimikkeiden määrä kasvaa yhdellä.

Nimikkeen jako on päättynyt.

Kohtamerkinnän lisääminen ja poistaminen

Voit lisätä nimikkeeseen kohtamerkintöjä, joiden avulla tietyn kohdan
etsiminen on helpompaa ja nopeampaa. Voit myös poistaa haluamasi
kohtamerkinnän.

1 Paina kauko-ohjaimen painiketta BROWSER HDDH .
P Media Browser tulee näkyviin.

2 Valitse muutettava nimike AI ja BO -painikkeilla.

3 Paina kauko-ohjaimen EDIT6 -painiketta.
P Kuvaruutuun ilmestyy nimikkeen muokkaukseen käytettävä

valikko.

O Jos haluat poistaa kaikki automaattisesti tehdyt
kohtamerkinnät, valitse rivi 'Clear chapters' ja vahvista
painamalla CM .

4 Valitse rivi 'Video edit' ja vahvista painikkeella CM .
P Toisto käynnistyy automaattisesti.
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O Kohtamerkinnän lisääminen
- Etsi painikkeilla DK , CM , NU , OV paikka,

johon haluat lisätä kohtamerkinnän.
- Paina painiketta PAUSE 9Q .
- Paina painiketta OKL . Merkintä lisätään.

O Kohtamerkinnän poistaminen
- Paina painiketta PAUSE 9Q .
- Etsi painikkeilla NU ja OV poistettava

kohtamerkintä.
- Paina painiketta OKL . Merkintä poistetaan.

5 Paina lopuksi EDIT6 -painiketta.
P Siirryt takaisin Media Browseriin.

Kohdan (osan) peittäminen

Aluksi kaikki kohdat näkyvät. Toiston yhteydessä voit kuitenkin peittää
haluamasi kohdat (esim. turhat kohdat) tai tuoda ne jälleen uudelleen
näkyviin.

Muokkaustilassa tunnistat peitetyn kohdan harmaasta taustaväristä ja
sinisen toimintopainikkeenG tunnuksesta:

O 'HIDE':
Kohta on näkyvissä, ja se voidaan peittää sinisellä painikkeella
G .

O 'SHOW':
Kohta on peitetty, ja se voidaan tuoda näkyviin sinisellä
painikkeellaG .

Kun haluat peittää jonkin kohdan, toimi seuraavasti:

1 Paina kauko-ohjaimen painiketta BROWSER HDDH .
P Media Browser tulee näkyviin.

2 Valitse muutettava nimike BO - ja AI -painikkeilla.

3 Paina kauko-ohjaimen EDIT6 -painiketta.
P Kuvaruutuun ilmestyy nimikkeen muokkaukseen käytettävä

valikko.

4 Valitse BO -painikkeella rivi 'Video edit' ja vahvista
CM -painikkeella.
P Toisto käynnistyy automaattisesti.

5 Etsi peitettävän kohtauksen (kohdan) alku painikkeilla OV ,
NU , DK , CM . Paina painiketta PAUSE 9Q .

6 Voit asettaa alkumerkin sinisellä toimintopainikkeellaG .
P Toimintopainikkeen tunnus 'HIDE' vaihtuu tunnukseksi 'STOP

HIDE'.

Kiintolevyllä olevien tallenteiden muokkaus
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7 Etsi kohtauksen (kohdan) loppu.

O Käytä painikkeita OV , NU , DK , CM .

P Alue merkitään.

-Painikkeella AI voit suurentaa aikapalkin senhetkistä aluetta
useassa vaiheessa. Painikkeella BO pääset takaisin
alkuperäiseen valikkoon.

- Jos haluat etsiä tietyn paikan vielä tarkemmin, voit siirtyä eteen-
tai taaksepäin yksittäiskuva kerrallaan painikkeilla DK , CM .

8 Paina haluamassasi kohdassa painiketta PAUSE 9Q .

9 Voit asettaa loppumerkin sinisellä toimintopainikkeellaG .
P Peitetty alue näkyy harmaana.

P Sinisen toimintopainikkeen tunnukseksi vaihtuu 'HIDE'.

- Merkitse tallenteen alku tauon (painike PAUSE 9Q ) aikana
painikkeella NU .

- Merkitse tallenteen loppu tauon (painike PAUSE 9Q ) aikana
painikkeella OV .

0 Paina lopuksi painiketta EDIT6 .
P Media Browserissa näytetään myös muutettu nimike

tunnuksella merkittynä (symboli 'A').
Voit poistaa muutetun nimikkeen, jolloin alkuperäinen nimike
säilyy.
Jos taas poistat alkuperäisen nimikkeen, myös
muutettu nimike poistetaan.

Miten voin muuttaa (poistaa) merkintöjä?
Merkintöjä voi lisätä tai poistaa kuten osamerkintöjä, painikkeella
OKL .

- Paina ensin painiketta PAUSE 9Q .

- Paina painikkeita NU , OV merkintöjen valitsemiseksi.

- Poista merkinnät painamalla OKL tai aseta ne uudestaan sinisellä
toimintopainikkeellaG .

Peitetty kohta ohitetaan toiston aikana. Kun arkistoit nimikkeen, voit
päättää, tallennetaanko DVD+RW- tai DVD+R-levylle alkuperäinen vai
muutettu nimike.

O Muutettu nimike arkistoidaan (symboli 'A)'
'Peitettyjä' kohtauksia ei kopioida DVD+RW- tai
DVD+R-levylle.

O 'Alkuperäinen nimike' arkistoidaan
'Peitetyt' kohtaukset kopioidaan 'peitettyinä' kohtauksina
DVD+RW- tai DVD+R-levylle ja ne voidaan muuttaa
DVD+RW- tai DVD+R-levyllä uudelleen näkyviin, katso luku
'Levyn sisällön hallinta').
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Yleistä

Kun levylle tehdään tallennuksia, tallennetaan jokaisen tallenteen alkuun
seuraavat tiedot:
•) Tallenteen nimi
Jos televisiokanavalle ei ole varattu mitään nimeä, nimeksi tallennetaan
vain ohjelmapaikka ja kellonaika.
•) Tallenteen kesto
•) Tallennustapa (laatu)
•) Tallennuspäivä

•) Tallenteen indeksikuva

Charly 1
00:29:59 • M1
Fri15/02/2004

Empty title
01:30:01

On mahdollista tehdä ylimääräisiä kohtamerkintöjä. Niiden avulla
voidaan peittää kohdistetusti epätoivotut kohdat (esim. mainokset) tai
hypätä niiden yli. Toiston aikana näytetään tällöin oma tallennus
yhtenäisenä, ilman peitettyjä kohtia.

Indeksikuvanäyttöni on erilainen
Yksi DVD+RW- ja DVD+R-formaatin ominaisuuksista on, että niin
sanottu indeksikuvanäyttö voi vaihdella eri valmistajien kesken. Myös
saman valmistajan eri laitteissa voi esiintyä erilaisia indeksikuvanäyttöjä.
Nimikkeen muokkaamista varten on tarpeen sopeuttaa
indeksikuvanäyttö tämän DVD-tallentimen formaatin mukaiseksi.
Toimi seuraavien ohjeiden mukaan:
- Aseta levypesään levy, jota haluat muuttaa.

- Paina kauko-ohjaimen STOP hN -painiketta ja sitten SYSTEM
MENUA -painiketta.

- Valitse painikkeella DK symboli

- Valitse painikkeella BO symboli '�(Disc features)' ja vahvista
painikkeella CM .

- Valitse painikkeella BO rivi 'Adapt disc format' ja vahvista
painikkeella OKL . (Tämä rivi näkyy ainoastaan silloin, kun levyn
formaatti on poikkeava.)

- Odota, kunnes konvertointi on päättynyt.

Levyn sisällön hallinta
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Kohtamerkinnän lisääminen

Voit tehdä ja poistaa toiston aikana nimikkeen sisällä kohtamerkintöjä.
Nimikkeen kohtien maksimimäärä on 99, levyllä 255 (jaettuna koko
levylle). Kun jompikumpi näistä määristä on saavutettu, kuvaruutuun
tulee ilmoitus 'Chapter limit'. Merkintöjä on poistettava, ennen kuin
uusia voidaan tehdä tai tallentaa.

Voidaanko merkintöjä tehdä myös DVD+R-levyille?
Merkintöjä voidaan tehdä, ellei levyjä ole päätetty (viimeistelty).

1 Paina toiston aikana haluamassasi kohdassa kauko-ohjaimen
painiketta EDIT6 .
P Kuvaruudussa näkyy valikko 'Favorite Scene Selection'.

Favorite Scene Selection

Insert marker Press OK
Current chapter visible
Delete marker
Delete all markers
New index picture
Divide title

Press EDIT to exit

2 Vahvista rivi 'Insert marker' painikkeella OKL .
P Kuvaruudussa näkyy 'Inserting marker'.

Kuvaruudussa näkyy 'X'
Tämä DVD-levy on kirjoitussuojattu tai levypesässä on päätetty
DVD+R-levy. Muutoksia ei voi tehdä.

3 Lopeta toiminto painikkeella EDIT6 .

Kohdan peittäminen

Aluksi kaikki kohdat näkyvät. Toiston yhteydessä voit kuitenkin peittää
haluamasi kohdat (esim. mainokset) tai tuoda ne jälleen uudelleen
näkyviin. Muokkaustilassa peitetyt kohdat näkyvät tummempina.
Yksi kohta muodostuu aina alku- ja loppumerkinnästä.
Kun haluat peittää jonkin kohdan, toimi seuraavasti:

1 Etsi sen kohtauksen (kohdan) alku, jonka haluat peittää. Paina
painiketta PAUSE 9Q .

Favorite Scene Selection

Insert marker Press OK
Current chapter visible
Delete marker
Delete all markers
New index picture
Divide title

Press EDIT to exit

2 Paina kauko-ohjaimen painiketta EDIT6 , jolloin
muokkausvalikko 'Favorite Scene Selection' tulee näkyviin.

3 Painikkeella OKL voit asettaa alkumerkin.
P Valikkorivillä kohdan ('C') lukua korotetaan yhdellä.

4 Etsi kohtauksen (kohdan) loppu.

O Voit myös etsiä loppukohdan nopeammin painikkeilla
OV tai NU .
Varmista, ettet joudu seuraavaan nimikkeeseen (nimikkeen
numero 'T' ei saa muuttua).

O Voit peittää kohtia ainoastaan yhden nimikkeen sisällä.

5 Paina haluamassasi kohdassa painiketta PAUSE 9Q .

6 Painikkeella OKL voit asettaa loppumerkin. Se on samalla
seuraavan kohdan alkumerkki.
P Valikkorivillä kohdan ('C') lukua korotetaan yhdellä.
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a Kohdan lukua ('C') on korotettu kahdella tai useammalla
numerolla

b Näin käy silloin, kun haluat peittää kohdan, joka ulottuu
automaattisessa kohtanumeroinnissa (mikäli kytketty päälle) kahden
tai useamman kohdan alueelle. Tällöin automaattisesti luodun
kohdan alku on poistettava seuraavasti:

- Paina muokkausvalikon näkyessä kaksi kertaa painiketta
T/CY kohtanumeron muuttamiseksi.

- Valitse painikkeella BO tai AI kohta, joka sijaitsee uusien
merkintöjen välissä. Paina painiketta PAUSE 9Q .

- Poista nykyinen kohtamerkintä valitsemalla painikkeella BO rivi
'Delete marker'. Vahvista painikkeella OKL . Nykyinen
kohtanumero pienenee yhdellä.

7 Muuta kohtanumero 'C' painamalla kaksi kertaa painiketta
T/CY .

8 Valitse painikkeella BO edellinen kohta, sillä olet jo seuraavassa
kohdassa (kohdan loppu on samalla seuraavan kohdan alku).

9 Odota, kunnes kohta toistetaan ja keskeytä toisto painamalla
PAUSE 9Q -painiketta.

0 Valitse painikkeella BO tai AI rivi 'Current chapter'.

A Valitse painikkeella CM kohta 'hidden'.
P Kuva näkyy tummempana.

Nopea vaihtomahdollisuus
Painikkeella SELECT voit vaihtaa muokkausvalikossa nopeasti ja
helposti kohdan näkyviin ('visible') tai kohdan piiloon ('hidden').
Valittu rivi ei vaikuta tähän toimintoon.

B Paina lopuksi painiketta EDIT6 .

Toiston aikana ohitetaan tämä kohta.
Jos haluat kohdan uudelleen näkyviin, valitse vaiheessa A painikkeella
CM kohta 'visible'.

Kohtamerkinnän poistaminen

Nimekkeen sisällä voit poistaa joko kaikki merkinnät tai yksittäisiä
merkintöjä.

Favorite Scene Selection

Insert marker Press OK
Current chapter visible
Delete marker
Delete all markers
New index picture
Divide title

Press EDIT to exit

1 Paina toiston aikana haluamassasi kohdassa kauko-ohjaimen
painiketta EDIT6 .
P Kuvaruudussa näkyy valikko 'Favorite Scene Selection'.

Miten voin valita toisen kohdan?
- Paina kauko-ohjaimen T/CY -painiketta. Kuvaruudun yläreunassa
näkyvät nimike ja kohta (Chapter).

- Valitse painikkeella CM tai DK nimike (T) tai kohta (C).

- Valitse painikkeella AI tai BO se nimike/kohta, jota haluat
muokata.

2 Valitse painikkeella BO joko:

O Rivi 'Delete marker' tälle kohdalle

O Rivi 'Delete all markers' kaikille valitun nimikkeen kohdille.

3 Vahvista painikkeella OKL .

O Jos haluat poistaa kaikki merkinnät, vahvista ilmoitus
painikkeella OKL .

O Keskeytä painamalla DK .

4 Sulje valikko painamalla lopuksi painiketta EDIT6 .
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Indeksikuvan muuttaminen

Tavallisesti tallennuksen alussa olevaa kuvaa käytetään indeksikuvana.
Voit kuitenkin valita indeksikuvaksi minkä tahansa tallenteen kuvan.

1 Etsi toiston aikana kohta, jonka haluat uudeksi indeksikuvaksi. Paina
painiketta PAUSE 9Q .

2 Paina painiketta EDIT6 .
P Kuvaruudussa näkyy valikko 'Favorite Scene Selection'.

Favorite Scene Selection

Insert marker Press OK
Current chapter visible
Delete marker
Delete all markers
New index picture
Divide title

Press EDIT to exit

3 Valitse rivi 'New index picture' ja vahvista painikkeella OKL .

4 Käynnistä muokkaus painikkeella OKL .
P Kuvaruudussa näkyy 'Updating menu'.

Onnistuneen muokkauksen jälkeen tallentava DVD-video kytkee
indeksitiivistelmän uudelleen päälle.

Nimikkeen jakaminen

Voit jakaa yhden nimikkeen useampiin haluamasi kokoisiin osiin
(nimikkeisiin). Tällöin jokaisen osan (nimikkeen) tunnuksena on oma
indeksikuva.
Huom.! Nimikkeen jakoa ei voi peruuttaa!

1 Paina haluamasi nimikkeen toiston aikana kauko-ohjaimen
painiketta EDIT6 .
P Kuvaruudussa näkyy valikko 'Favorite Scene Selection'.

Favorite Scene Selection

Insert marker Press OK
Current chapter visible
Delete marker
Delete all markers
New index picture
Divide title

Press EDIT to exit

2 Valitse 'Divide title' ja vahvista painikkeella OKL .

3 Jos olet varma jakamisesta, käynnistä käsittely painikkeella OKL .
P Kuvaruudussa näkyy 'Dividing title'.

4 Odota, kunnes uusi nimike ja indeksikuva näkyvät
indeksikuvatiivistelmässä.

Nimikkeen jako on päättynyt.
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Tallenteen nimikkeen (nimen) muokkaaminen

1 Keskeytä toisto tarvittaessa painamalla STOP hN -painiketta.

2 Valitse painikkeella AI tai BO nimi, jota haluat muokata ja
vahvista painikkeella CM .
P Esiin tulee valikko nimen muokkausta varten.

Settings for title Charly 1

Name Charly 1
Play full title
Erase this title

3 Valitse painikkeella AI tai BO rivi 'Name' ja vahvista
painikkeella CM .

4 Valitse painikkeella CM tai DK kohta, jossa haluat muuttaa tai
lisätä kirjaimia/lukuja/erikoismerkkejä.

5 Muuta haluttuja merkkejä painikkeilla AI tai BO .

O Painikkeella SELECT voit vaihtaa pien- ja suuraakkosten
välillä.

O Punaisella toimintopainikkeellaD voit poistaa merkkejä.

Merkkien syöttäminen painikkeilla 0..9

Paina yhtä numeropainiketta niin monta kertaa, kunnes haluamasi
merkki tai numero näkyy näytössä. Kielikohtaiset erikoismerkit voit
valita vastaavan kirjaimen kohdalta painikkeella NU tai OV ,
esimerkiksi ä-kirjain valitaan painamalla ensin painiketta 2 a-kirjainta
varten ja sen jälkeen painiketta OV , kunnes ä-kirjain tulee
näkyviin.
Kun haluat saada jonkin erikoismerkin, paina monta kertaa painiketta
1 .
Seuraavan merkin kohta valitaan automaattisesti.
Kun haluat lisätä välilyönnin, paina painiketta 1 .
Kun haluat poistaa merkin, paina punaista toimintopainiketta.

6 Toista vaiheita 4 ja 5 , kunnes nimi on haluamasi.

7 Tallenna uusi nimi painikkeella OKL .
P Kuvaruutuun ilmestyy vahvistus 'Storing name'.

8 Paina lopuksi painiketta DK .

Nimikkeen toistaminen kokonaan

Jos olet peittänyt jostakin nimikkeestä tietyn kohdan, tällä asetuksella
voidaan tarkastella koko nimikettä, mukaan lukien peitetty kohta.
Menettele seuraavasti:

1 Paina painiketta STOP hN tai toiston aikana painiketta DISC
MENUB .

Settings for title Charly 1

Name Charly 1
Play full title Press OK
Erase this title

2 Valitse painikkeella AI tai BO nimike, jonka haluat toistaa
kokonaan ja vahvista painikkeella CM .
P Näkyviin tulee valikko nimikkeen muokkausta varten.

3 Valitse painikkeella AI tai BO rivi 'Play full title' ja vahvista
painikkeella OKL .
P Toisto käynnistyy automaattisesti. Nimike toistetaan kokonaan

- mukaan lukien peitetty kohta.

Levyn sisällön hallinta
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Tallenteen/nimikkeen poistaminen

Voit poistaa levyltä nimikkeitä kohdistetusti.
Huomaa, että tällä tallentavalla DVD-videolla et voi enää määrittää
kohtaa 'Empty title' kahden olemassaolevan nimikkeen väliin.
Jokainen tallennus (arkistointi) kiintolevyltä (HDD)
DVD+RW-/+R-levylle tallennetaan aina aikaisempien tallenteiden
perään.

1 Paina painiketta STOP hN tai toiston aikana painiketta DISC
MENUB .

2 Valitse painikkeella AI tai BO nimike, jonka haluat poistaa ja
vahvista painikkeella CM .
P Näkyviin tulee valikko nimikkeen muokkausta varten.

Settings for title Charly 1

Name Charly 1
Play full title
Erase this title Press OK

3 Valitse painikkeella AI tai BO rivi 'Erase this title' ja
vahvista painikkeella OKL .
P Kuvaruudussa näkyy 'This will completely erase this title'.

Press OK to confirm'.

O Jos haluat poistaa tämän nimikkeen, vahvista painikkeella
OKL .

O Paina lopuksi painiketta DK .

4 Kuvaruudussa näkyy 'Erasing title'.

5 Nyt hakemistokuvanäytössä näkyy kyseisellä kohdalla 'Empty
title'.
Jos poistettu nimike oli erittäin lyhyt (alle yksi minuutti), ei tässä
kohdassa näy 'Empty title'.

Voidaanko nimikkeitä poistaa myös DVD+R-levyiltä?
DVD+R-levyillä nimikkeet merkitään vain poistetuiksi. Kuvaruutuun
ilmestyy ilmoituksen 'Empty title' sijaan vain 'Deleted title'.
Myöhemmän toiston yhteydessä hypätään poistetun nimikkeen yli. Tälle
nimikkeelle varattua tilaa ei voida käyttää uudelleen, koska nimikettä ei
ole fyysisesti poistettu. Kun levy on päätetty, siihen ei voi tehdä enää
muutoksia.

Levyn asetukset

Philips1
00:35:59 used
Fri15/02/2004

PAL

DVD playback

Tämä näyttö on levyllä ennen ensimmäistä nimikettä ja sisältää yleistä
tietoa laitteeseen asetetusta levystä.

Voit
•) muuttaa levyn nimeä
•) kytkeä tai sammuttaa levyn tallennussuojauksen
•) päättää tallenteet (muokata niistä DVD-yhteensopivia)
•) päättää DVD+R-levyn (viimeistellä)
•) poistaa DVD+RW-levyn.
Pääset tähän näyttöön seuraavasti:

1 Paina painiketta DISC MENUB .

2 Valitse painikkeella AI ensimmäinen nimike tai paina painiketta
STOP hN .

3 Paina painiketta AI .
P Levytietonäyttö ilmestyy näkyviin.
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0 Levyn nimen muuttaminen
1 Paina levytietonäytössä painiketta CM .

P Kuvaruudussa näkyy valikko 'Settings for'.

Settings for Philips1

Disc name Philips1
Protection Unprotected
Erase disc

2 Valitse painikkeella AI tai BO rivi 'Disc name' ja vahvista
painikkeella CM .

3 Valitse painikkeella CM tai DK kohta, jossa haluat muuttaa tai
lisätä kirjaimia/lukuja/erikoismerkkejä.

4 Muuta haluttuja merkkejä painikkeilla AI tai BO .

O Painikkeella SELECT voit vaihtaa pien- ja suuraakkosten
välillä.

O Punaisella toimintopainikkeellaD voit poistaa merkkejä.

5 Toista vaiheita 3 ja 4 , kunnes nimike on halutunlainen.

6 Tallenna uusi nimike painikkeella OKL .
P Kuvaruutuun ilmestyy vahvistus 'Storing name'.

7 Paina lopuksi painiketta DK .

0 Tallenteiden päättäminen
Jos olet muokannut yhtä tai useampaa nimikettä, voi joku DVD-video
näyttää kuitenkin alkuperäisen nimikkeen. Voit käsitellä
DVD+RW-levyä siten, että myös DVD-video toistaa muokatun version.

1 Paina levytietonäytössä painiketta CM .
P Kuvaruudussa näkyy valikko 'Settings for'.

2 Valitse painikkeella AI tai BO rivi 'Make edits
compatible' ja vahvista painikkeella OKL .

a Rivi 'Make edits compatible' ei tule näkyviin
b Levy on jo yhteensopiva. Konvertointi ei ole tarpeen.

Paina lopuksi painiketta SYSTEM MENUA .

3 Kuvaruudussa näkyy 'This will take...', joka osoittaa, kauanko
käsittely kestää.

4 Vahvista painamalla painiketta OKL .
P Kuvaruudussa näkyy 'Working'.

P Vasemmalta oikealle liikkuva palkki osoittaa konvertoinnin
edistymisen.

0 DVD+R0levyjen päättäminen
(viimeisteleminen)
Tätä toimintoa tarvitaan silloin, kun halutaan toistaa DVD+R-levyä
tavallisessa DVD-videossa. Kun tämä toiminto on tehty, levylle ei voi
enää tallentaa tai tehdä muutoksia.

1 Paina levytietonäytössä painiketta CM .
P Kuvaruudussa näkyy valikko 'Settings for'.

2 Valitse painikkeella AI tai BO rivi 'Finalise disc' ja
vahvista painikkeella OKL .

a Rivi 'Finalise disc' ei tule näkyviin
b Joko levypesässä ei ole DVD+R-levyä tai asetettu levy on jo päätetty.

Paina lopuksi painiketta SYSTEM MENUA .

a Valikko 'Settings for' ei tule näkyviin
b Jos levylle on tehty tallennuksia toisella tallentavalla DVD-videolla, on

mahdollista, ettei tätä valikkoa voi käynnistää. Käytä tällöin toimintoa
'Finalise disc' valikon 'A' alivalikossa 'Features'.

3 Kuvaruutuun ilmestyy ilmoitus 'This will take...', joka osoittaa,
kauanko käsittely kestää.

4 Vahvista painamalla painiketta OKL .
P Kuvaruudussa näkyy 'Working'.

P Vasemmalta oikealle liikkuva palkki osoittaa käsittelyn
edistymisen.

0 DVD+RW0levyn poistaminen
1 Paina levytietonäytössä painiketta CM .

P Kuvaruudussa näkyy valikko 'Settings for'.

Settings for Philips1

Disc name Philips1
Protection Unprotected
Erase disc Press OK

2 Valitse painikkeella AI tai BO rivi 'Erase disc' ja vahvista
painikkeella OKL .
P Kuvaruutuun ilmestyy 'This will erase all titles. Press

OK to confirm'.

3 Jos haluat poistaa kaikki nimikkeet, vahvista painikkeella OKL .
Lopeta muussa tapauksessa painikkeella DK .
P Kuvaruudussa näkyy 'Erasing disc'.

Onnistuneen tyhjennyksen jälkeen indeksikuvatiivistelmässä
näkyy levyn tyhjä alue.

Jos levy on tyhjä, et voi valita riviä 'Erase disc'.

Levyn sisällön hallinta
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Seuraavan katsauksen valikot voit hakea esiin painamalla painiketta DISC MENUB ja sen jälkeen SYSTEM MENUA .
Valitse lopuksi painikkeella DK symboli 'A'. Katsauksen valikoita voit valita painikkeilla BO , AI .
Tehdasasetukset on alleviivattu. Katso lisätietoja luvusta 'Omat asetukset I'.

Picture
TV shape 16:09
Black level shift Off
Video shift ï
SCART video RGB

� Picture
TV shape

4:3 letterbox
4:3 panscan
16:09

Black level shift
On
Off

Video shift

SCART video
RGB
S-Video
CVBS only
S-video + YPbPr
CVBS + YPbPr

� Sound
Digital output

Off
PCM only
All

Analogue output
Stereo
Surround

Night mode
Off
On

� Language
Audio Language

English
...

Subtitle
English
...

Menu
English
...

� Features
Status box

On
Off

Standby
Low power
Normal
Demo mode

Display
Bright
Dimmed
Off

� Disc features
Access Control

Enter code

Auto resume
On
Off

PBC
On
Off

Finalise disc

Adapt disc format
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Seuraavan katsauksen valikot voit hakea esiin painamalla painiketta TUNER0 ja sen jälkeen SYSTEMMENUA . Katso lisätietoja luvusta 'Omat
asetukset II'.

SYSTEMMENU

Options

Toolbar

Preferences

Set up

Toolbar
Options

Audio
Off
Lang. I
Lang.II

Zoom

Time search

Subpictures

Preferences
Recording

Record mode
M1
M2
M2x
...
M8

Camera mode
M1
...
M8

Chapters
On/Off

HDD buffer
1hr
2hrs
3hrs
6hrs

Language
Off
Lang. I
Lang.II

Sat record
On/Off

Direct Record
On/Off

Filter
Sport/Normal

Safety Slot
0 mins
...
5 mins

Set up
System

Auto delete
On/Off

Jump forward

Jump back

Installation
Autom. search
Follow TV
Manual search
Sort TV channels
Time/Date

Flush Buffer
Yes/No

Seuraavan katsauksen valikot voit hakea esiin painamalla painiketta GUIDE/TVJ .
Paina painiketta GUIDE/TVJ ja lopuksi AI . Voit selata valikkoja painikkeilla CM , DK . Katso lisätietoja luvusta 'GUIDE Plus+®

-järjestelmä'.

Grid
Search
Schedule
Info
Editor
Setup

Setup
Language
Country
Postal code
External receiver 1
External receiver 2
External receiver 3

View Demo

Valikkokatsaus
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Yleistä

Tässä kappaleessa neuvotaan, miten voit tehdä kiintolevyyn (HDD) omia
asetuksia.
Kun painat SYSTEMMENUA -painiketta, näkyviin tulee ns. kiekko
rivillä.
Jos rivillä on lisää vaihtoehtoja, segmentissä näkyy suuntanuoli. Voit hakea
kaukosäätimen painikkeilla (esim. CM ) lisää toimintoja tai
vaihtoehtoja kuvaruutuun.

Valmistelut:
•) Kytke televisio päälle ja valitse tallentavan DVD-videon ohjelmapaikka
tarvittaessa.
•) Kytke tallentava DVD-video päälle.

1 Siirry kiintolevytoimintoon painamalla kauko-ohjaimen
TUNER0 -painiketta.

Voit siirtyä kiintolevytoimintoon myös BROWSER
HDDH -painikkeella, mutta silloin et näe taustalla valitun
televisiokanavan kuvaa.

2 Paina kauko-ohjaimen SYSTEMMENUA -painiketta.
P Kiintolevyn järjestelmävalikko tulee näkyviin.

SYSTEMMENU

Options

Toolbar

Preferences

Set up

3 Valitse haluamasi rivi painikkeella BO tai AI .

O Jos rivillä on näkyvissä 'kiekon' sisällä nuoli CM , voit valita
lisää toimintoja kauko-ohjaimen CM -painikkeella.

O Voit palata edelliseen valikkoon painamalla BO -painiketta
niin monta kertaa, että valikon ylin kohta on valittuna.
Voit nyt siirtyä edelliseen valikkokohtaan painamalla DK .

SYSTEMMENU

Options

Toolbar

Preferences

Set up

4 Valitse haluamasi toiminto painikkeilla BO ja AI tai asetus
painikkeilla DK ja CM . Valitset toiminnot, joita haluat
muuttaa, seuraavissa kappaleissa kuvatuilla tavoilla.

5 Vahvista uusi asetus painamalla OKL .

6 Poistu valikkokohdasta painikkeella DK .
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Toolbar

SYSTEMMENU

Options

Toolbar

Audio

Zoom

Time search

Subpictures

0 Options
Valikko sisältää kiintolevyllä olevien tallenteiden (nimikkeiden) toistoon
liittyviä toimintoja.

Audio

Tallentavassa DVD-videossa sillä hetkellä valitun televisio-ohjelman
kielen valinta.
Näytön ilmoitus 'Lang I' tai 'Lang II' osoittaa, lähetetäänkö
televisio-ohjelma yksi- vai kaksikielisenä. Tämä asetus koskee vain
sisäisen virittimen kautta tapahtuvaa toistoa. Tallennuksen asetus ei
muutu.
Jos haluat muuttaa myös tallennuksen kieltä, sinun on valittava kieli
valikossa 'Preferences'/'Language'.

O Lang. I
Toisto tapahtuu vakiokielellä eli pääkielellä.
Näytössä näkyy 'Lang I'.

O Lang.II
Toisto tapahtuu käytössä olevalla jälkiäänityksen puhekielellä
eli sivukielellä.
Näytössä näkyy 'Lang II'.

Zoom

Toiminnon avulla voit kiintolevyltä toiston aikana (Time shift -puskuri
tai Media Browser) suurentaa pysäytyskuvan (Sininen toimintopainike
G ) ja pienentää sen takaisin alkuperäiseeen kokoonsa (Keltainen
toimintopainikeF ) sekä panoroida kuvan sisällä käyttämällä
painikkeita BO , AI , DK , CM .
Voit poistua toiminnosta punaisella toimintopainikkeella.

Time search

Toiminnon avulla voit hakea tietyn kohdan antamalla haluamasi ajan.
Voit käyttää toimintoa sekä Media Browserin nimikkeessä että Time
shift- puskurista toiston aikana.

Subpictures

Toiminto on tarpeen vain, kun tallennus on tehty liitäntään DV IN
(CAM2)F yhdistetyllä videokameralla. Siinä tapauksessa voit hakea
kuvaruutuun tai sulkea tiedot tallennuspäivästä ja -ajasta.

Preferences

SYSTEMMENU
Recording

Preferences

Record mode

Camera mode

Chapters

HDD buffer

Language

Sat record

Direct Record

Filter

Safety Slot

0 Recording
Valikko sisältää tallennukseen liittyviä toimintoja.

Kaikkia toimintoja ei voi valita
Tallennuksen aikana ei voi käyttää joitain toimintoja, esim. 'HDD buffer'.

'Record mode'

Tallennustavan (tallennuksen kuvanlaadun) asetuksen valinta. Valittavina
ovat M1, M2x, M3, jne. M8.
DVD+RW, DVD+R-levylle tallennuksessa (arkistoinnissa) käytetään
aina samaa tallennustapaa, joka on valittu kiintolevylle tallennusta
varten. Huomio DVD+RW, DVD+R-levyn suurin mahdollinen
tallennusaika.
Kiintolevylle tallennuksen suurin mahdollinen tallennusaika vaihtelee
tallennustavan ja tallenteiden (nimikkeiden) keskipituuden mukaan.

Tallennustapa vastaa yhden DVD+RW, DVD+R-levyn tallennustilaa.
Tämä tarkoittaa, että tallennustavalla M1 voidaan tallentaa vain yksi tunti
kiintolevyllä olevaa tallennetta DVD+RW, DVD+R-levylle (M2...2 tuntia,
M2x...2,5 tuntia, ...M8...8 tuntia). Jos kiintolevyllä oleva tallenne on
pidempi, pitää käyttää toimintoa 'nimikkeen jakaminen' ja tallennettava
ohjelma kahdelle DVD+RW, DVD+R-levylle.
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O M1
High Quality (hyvä kuvanlaatu)
tarkoittaa parasta mahdollista kuvanlaatua tallennuksen
kestäessä DVD+RW, DVD+R0levy: 1 tunnin
kiintolevy: n. 16 tuntia.

O M2
Standard Play (valmiiksi tallennettu DVD-laatu)
tarkoittaa tavanomaista ensiluokkaista kuvanlaatua tallennuksen
kestäessä
DVD+RW, DVD+R0levy: 2 tuntia
kiintolevy: n. 32 tuntia.

O M2x
Standard Play (parempi kuin S-VHS-kuvanlaatu)
tarkoittaa tavanomaista ensiluokkaista kuvanlaatua tallennuksen
kestäessä
DVD+RW, DVD+R0levy: 2,5 tuntia
kiintolevy: n. 40 tuntia.

O M3
Long Play (S-VHS-kuvanlaatu).
Tallennuksen kesto:
DVD+RW, DVD+R0levy: 3 tuntia
kiintolevy: n. 48 tuntia.

O M4
Extendend Play (parempi kuin VHS-kuvanlaatu).
Tallennuksen kesto:
DVD+RW, DVD+R0levy: 4 tuntia
kiintolevy: n. 64 tuntia.

O M6
Super Long Play (VHS-kuvanlaatu).
Tallennuksen kesto:
DVD+RW, DVD+R0levy: 6 tuntia
kiintolevy: n. 96 tuntia.

O M8
Super Extendend Play (VHS-kuvanlaatu).
Tallennuksen kesto:
DVD+RW, DVD+R0levy: 8 tuntia
kiintolevy: n. 250 tuntia.

Camera mode

Ulkoisten liitäntöjen kautta tapahtuvan tallennuksen tallennustavan
valinta (tallennuksen kuvanlaadun) M1, M2x, M3,... M8. Edellisessä
kappaleessa (Record Mode) on kuvattu, mikä asetus vastaa mitäkin
kuvanlaatua.

Chapters

O Off
Ei kohtamerkintöjä

O 'On'
Automaattinen osamerkintä 5 minuutin jälkeen.

Videokameralla tehtävissä tallennuksissa etuliitännän kautta DV IN
(CAM2)F osamerkintä otetaan videokamerasta.

HDD buffer

Valitse näytetyistä asetuksista aika, jonka kuluttua tallennus poistetaan.

O '1h'
Tallennetta säilytetään 1 tunti.

O '6h'
Tallennetta säilytetään 6 tuntia.

'Language'

Tässä voit valita perusasetukseksi sen kielen, jota käytetään
kaksikielisissä TV-lähetyksissä ohjelmoidulle tallennukselle. Toiston
aikana kieltä ei voi enää muuttaa jälkeenpäin.

O 'Off' tai 'Lang. I'
Tallennus tehdään vakiokielellä.

O 'Lang.II'
Tallennus tehdään käytössä olevalla synkronikielellä.

Sat record

Kun Scart-liitännässä EXT2 AUX-I/OM tunnistetaan videosignaali,
tallennus käynnistyy.

O On:
Sat Record käytössä.

O Off:
Sat Record pois käytöstä.

Direct Record

Jos tallennus käynnistetään tallentavan DVD-videon ollessa pois päältä,
televisiossa sillä hetkellä valittuna olevaa kanavaa verrataan tallentavan
DVD-videon muistissa oleviin televisiokanaviin.
- Jos televisiokanava löytyy, tallennus käynnistyy.
- Jos televisiokanavaa ei löydy, kuvaruudulle ja näyttöön tulee siitä
ilmoitus.

O On:
Direct Record käytössä.

O Off:
Direct Record pois käytöstä.

'Filter'

En voi valita toimintoa
Tarkista valittuna oleva tallennustapa. Toimintoa voi käyttää vain
tallennustavoilla (kuvanlaadulla) 'M4'-'M8'.

Valittavana ovat seuraavat asetukset:

O 'Sport':
Nopeiden liikkeiden kuvanlaatu optimoidaan tallennustavoissa
(kuvanlaaduissa) M4-M8.
Huomioi, että tässä asetuksessa kuvan yleislaatu heikkenee.

O Normal:
Kuvan parempi yleislaatu.
Huomaa, että tässä asetuksessa voi näkyä kuvahäiriöitä
(MPEG-virheitä) nopeiden liikkeiden yhteydessä.
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'Safety Slot'

Tässä voit antaa ajan (1-5 minuuttia), jos ohjelmoitu tallennus (Timer)
päättyy ilmoitettua aiemmin tai myöhemmin. Tämä on tarpeellista
silloin, jos alkamis-/loppumisaika poikkeaa aina huomattavasti GUIDE
Plus+® -järjestelmän tiedoista (esim.: aina 2 minuuttia).

Huomioitavaa:

DVD-tallennin kytkeytyy esim.: 5 minuuttia ennen alkamisaikaa päälle
(tallennus Time Shift -puskuriin). Heti kun alkamisaika saavutetaan,
tallennus (punainen merkintä aikapalkissa) siirtyy 5 minuuttia eteenpäin.
Tällöin 'käyntiaika' aktivoituu vasta alkamisajan saavuttamisen jälkeen.

'Set up'

SYSTEMMENU
System

Set up

Auto delete

Jump forward

Jump back

Installation

Flush Buffer

0 System
Valikossa ovat valittavina seuraavat toiminnot.

Auto delete

Voit valita poistetaanko nimikkeitä automaattisesti, kun kiintolevyllä ei
ole enää tarpeeksi tilaa uutta tallennetta varten, tai asettaa
automaattisen poiston pois käytöstä. Poistettavien nimikkeiden lajittelun
ja järjestyksen näet Media Browserin lajittelun kohdasta 'Delete
Order'. Katso luku 'Media Browser'.

O On: Tallenteet poistetaan automaattisesti seuraavassa
järjestyksessä:
1 Jo katsotut nimikkeet. Symboli 'E'.
2 Suojaamattomat nimikkeet. Symbolia 'F' ei näy.

O 'Off': Tallenteita ei poisteta automaattisesti.

'Jump forward'

Määritä aikajakso, jonka haluat siirtyä eteenpäin näppäimellä JUMP
FWDW Time Shift -puskurissa. Vahvista painamalla OKL .

'Jump back'

Määritä aikajakso, jonka haluat siirtyä taaksepäin Time Shift -puskurissa
JUMP BACKT -näppäimellä. Vahvista painamalla OKL .

Jos haluat hypätä ei-toivottujen kohtausten yli helposti, käytä asetusta 5
minuuttia 'Jump forward' ja 1 minuutti 'Jump back'.

Installation

Huomaa, että tämän valikon toimintojen asetusten yhteydessä Time
Shift -puskuri tyhjentyy. Jos Time Shift -puskurissa on tärkeitä
tallenteita, tallenna ne painikkeella REC/OTR n1 . Lisätietoja Time
Shift -puskurista löydät luvusta 'Time Shift -puskuri'.

O Autom. search:
Automaattinen televisiokanavien haku

O Follow TV:
Automaattinen televisiokanavien järjestäminen

O Manual search:
Manuaalinen televisiokanavien haku

O Sort TV channels:
Manuaalinen televisiokanavien järjestäminen

O Time/Date:
Kellonajan ja päivämäärän asettaminen tai korjaaminen

Lisätietoja löydät luvusta 'Käyttöönotto'.

Flush Buffer

Toiminnon avulla voit tallentaa Time Shift -puskurin merkityt nimikkeet
kiintolevylle. Nimikkeet, joita ei ole merkitty, poistetaan.

O Yes:
Tallenteet tallennetaan

O No:
Toiminto keskeytetään
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Yleistä

Tässä kappaleessa neuvotaan, miten voit luoda lisää omia asetuksia.
Symboleilla on seuraava merkitys:

� Kuvan asetukset

� Äänen asetukset

� Kielen asetukset

� Muut asetukset

� Levyn asetukset

Valmistelut:
•) Avaa televisio ja valitse tarvittaessa tallentavan DVD-videon
ohjelmapaikka.
•) Kytke tallentava DVD-video päälle.

1 Paina kauko-ohjaimen DISC MENUB -painiketta ja sitten
SYSTEM MENUA -painiketta.
P Valikkorivi tulee näkyviin.

2 Valitse painikkeella DK tai CM symboli 'A'.

3 Valitse painikkeella BO tai AI haluamasi toiminto ja vahvista
valinta painikkeella CM .

4 Valitse vastaava rivi painikkeilla BO tai AI ja vahvista
painikkeella CM . Tietoa eri toiminnoista saat seuraavilta sivuilta.

5 Valitse haluamasi toiminto painikkeilla BO tai AI tai asetus
painikkeilla DK tai CM . Valitse toiminnot, joita haluat
muuttaa, seuraavissa kappaleissa kuvatuilla tavoilla.

6 Vahvista uusi asetus painamalla OKL .

7 Poistu valikkokohdasta painikkeella DK .

Kuvan asetukset

Tässä valikossa voit valita seuraavia toimintoja:

Picture
TV shape 16:09
Black level shift Off
Video shift ï
SCART video RGB

'TV shape'

Lähtevää kuvasignaalia voidaan säätää siten, että se sopii televisioosi:

O '4:3 letterbox'
on tarkoitettu laajakangaskuvalle, jossa on mustat palkit ylä- ja
alareunassa

O '4:3 panscan'
on koko kuvaruudun korkuinen, mutta kuvan sivuilta
leikkautuu pala pois.

O '16:09'
on tarkoitettu laajakuvatelevisiolle (kuvasuhde 16:9)

'Black level shift'

Väridynamiikan sopeuttamiseen NTSC-toiston yhteydessä, kun 'On' on
kytketty päälle.

'Video shift'

Tässä voit siirtää kuvan paikkaa painikkeilla DK , CM vasemmalle
tai oikealle ja sopeuttaa sitä television kuvaruudun mukaan.

'SCART video'

Koska RGB-signaalit ja S-Video-signaalit käyttävät Scart-kaapelissa
osittain samoja johtimia, molempia signaaleja ei voida siirtää
samanaikaisesti. Tällä asetuksella voit määrittää, siirretäänkö RGB- vai
S-VIDEO-signaalit. Asetus koskee aina tallentavan DVD-videon
molempia Scart-liitäntöjä (lähtöliitäntää EXT1 TO TV-I/ON ja
tuloliitäntää EXT2 AUX-I/OM ).
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Huomioi myös, mitkä signaalit ovat käytettävissä television liitännöissä
ja pitääkö Scart-liitäntöjen paikkaa vaihtaa.
Apua saat tarvittaessa television käyttöohjeista.

O 'RGB'
Käytettävän television mukaan vaihto RGB- ja videosignaalin
(CVBS/FBAS) välillä tapahtuu automaattisesti. Jos joissakin
televisioissa kuva siirtyy sivusuunnassa 'RGB'-asetuksella tai
värin laadun kanssa on ongelmia, on valittava asetus 'CVBS
only'.

O 'S-Video'
Molemmissa Scart-liitännöissä (lähtöliitännässä EXT1 TO
TV-I/ON ja tuloliitännässä EXT2 AUX-I/OM ) käytetään
ainoastaan S-Video-signaalia.
Ellei television Scart-liitäntää ole tarkoitettu
S-Video-signaaleille (Y/C), televisiossa näkyy ainoastaan
mustavalkoinen kuva, vaikka tallennus on tehty värikuvana.
Scart-liitännän EXT1 TO TV-I/ON kautta tehtäviin
tallennuksiin käytetään ainoastaan videosignaalia (CVBS, FBAS).
Huomaa, että videonauhurilla, joka lähettää ainoastaan
videosignaalia (CVBS/FBAS) Scart-kaapelin välityksellä
Scart-liitännän EXT2 AUX-I/OM kautta, tehtävissä
tallennuksissa kuva voi olla mustavalkoinen.
Sen vuoksi tätä toimintoa on käytettävä varoen.

O 'CVBS only'
Ainoastaan videosignaalia (CVBS/FBAS) lähetetään, riippumatta
Scart-liitäntöjen videosignaaleista (RGB, Y/C). Tämä asetus

valitaan automaattisesti, ellei Scart-liitäntä tunnista RGB- tai
S-Video-signaalia.

Asetusten 'S-Video' tai 'CVBS only' yhteydessä RGB-signaali
kytketään pois päältä.

Jos YPbPr-signaali (YUV) kytketään päälle, ei S-Video-signaaleja (Y/C) ja
videosignaaleja (FBAS/CVBS) voi välittää samanaikaisesti.
RGB-signaali kytketään tällöin pois päältä.

O 'S-video + YPbPr'
Komponenttivideo (YUV) ja S-Video (Y/C).
GUIDE Plus+® -järjestelmän valikot on käytettävissä vain
COMPONENT VIDEO OUT R -liitännässä!

O 'CVBS + YPbPr'
Komponenttivideo (YUV) ja video (FBAS/CVBS).
GUIDE Plus+® -järjestelmän valikot on käytettävissä vain
COMPONENT VIDEO OUT R -liitännässä!

Kaikkien muiden asetusten yhteydessä signaali COMPONENT VIDEO
OUT R -liitäntään kytketään pois päältä. Näet maininnan tästä myös
kuvaruudussa näkyvästä informaatiosta.

Äänen asetukset

Voit tehdä tässä valikossa asetuksia käytettävistä audiolähdöistä
riippuen.
Jos käytät ainoastaan analogista audiolähtöä (punainen ja valkoinen
AUDIO OUT L/RQ -liitäntä), valitse 'Digital output'-valikossa
asetus 'Off'.

Sound
Digital output All
Analogue output Stereo
Night mode Off

'Digital output'

Laitteille, jotka on liitetty liittimeen COAX OUTS tai OPTICAL
OUTU voidaan tehdä seuraavia asetuksia:

O 'All' :
Dolby Digital -signaalit johdetaan muuttamattomina
digitaalilähtöön. MPEG-2-monikanavasignaalit muutetaan
PCM:n avulla (Pulse Code Modulation).
Vastaanottimelle/vahvistimelle, jossa on digitaalinen
monikanavadekooderi.

O 'PCM only'
Dolby Digital- ja MPEG-2-monikanavasignaalit muutetaan
PCM:n avulla (Pulse Code Modulation).
Vastaanottimelle/vahvistimelle, jossa ei ole digitaalista
monikanavadekooderia.

O 'Off'
Digitaalilähtö kytkettynä pois päältä.
Laitteille, joissa onanaloginen audiotulo.

'Analogue output'

Laitteille, jotka on liitetty analogisiin audiolähtöihin ( AUDIO OUT
L/RQ ), voidaan tehdä seuraavia asetuksia:

O 'Stereo'
Laitteille, joissa ei ole DolbySurroundia eikä TruSurroundia.
Käytä tätä asetusta, jos tallentava DVD-video on liitetty
ainoastaan stereotelevisioon.

O 'Surround'
Dolby Digital ja MPEG-2-monikanava sekoitetaan yhdeksi
Dolby Surround -yhteensopivaksi kaksikanavaiseksi
lähtösignaaliksi.
Laitteille , joissa on Dolby Surround / Pro Logic Decoder
.
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'Night mode'

Yö-tila optimoi äänidynamiikkaa alhaisimmilla äänenvoimakkuuksilla.
Tällöin rauhallista ympäristöä häiritään vähemmän. Asetus toimii
ainoastaan Dolby Digital Audion yhteydessä DVD-video-levyillä.

Kielen asetukset

Tässä valikossa voit tehdä seuraavia asetuksia:

Language
Audio Language English
Subtitle English
Menu English

'Audio Language'

Toiston puhekieli.

'Subtitle'

Tekstityskieli

'Menu'

Kuvaruutuvalikkojen kieli

Muut asetukset

Tässä valikossa voit valita seuraavia toimintoja:

Features
Status box On
Standby Normal
Display Bright

'Status box'

Levyn toiston aikana television kuvaruudulla näkyvät senhetkiset
käyttötilat (laskuri, toisto jne.).
Voit sammuttaa käyttötilojen näytön, jotta se ei tallennu
lisälaitetallennuksen aikana.

O 'On'
OSD-tiedot tulevat näkyviin muutaman sekunnin ajaksi kunkin
valitun käyttötavan yhteydessä ja sammuvat sitten.

O 'Off'
OSD-tiedot on kytketty pois käytöstä. Niitä ei voida enää
näyttää kuvaruudussa.

'Standby'

Voit säästää energiaa kytkemällä tallentavan DVD-videon
kellonaikanäytön pois päältä. Ohjelmoidut tallennukset tehdään myös
kellonaikanäytön ollessa sammutettuna.
Lisäksi voit antaa laitteen toistaa rullan automaattisesti laitteen
toimintojen avulla jokaisen päällekytkennän yhteydessä.

O 'Low power':
Kun tallentava DVD-video kytketään pois päältä
STANDBY m2 -painikkeella, myös näytön kellonaika
kytkeytyy pois päältä.

O 'Normal':
Kun tallentava DVD-video sammutetaan
STANDBY m2 -painikkeella, kellonaika näkyy kuitenkin
edelleen näytössä.

O 'Demo mode':
Kun DVD-tallennin kytketään pois päältä näppäimellä
STANDBY m2 , rulla käynnistyy automaattisesti
DVD-tallentimen kautta valitulla valikkokielellä (esim.:
Valikkokieli 'Deutsch', rulla 'Demo Deutsch'). DVD-tallenninta
ei voi sammuttaa näppäimestä STANDBY m2 .

Rulla on tallennettu kiintolevylle jokaisella käytettävissä olevalla
valikkokielellä omana nimikkeenään 'Media Browserissa'. Jos kiintolevylle
tarvitaan lisää tallennustilaa, rullan voi poistaa kuten tavallisen nimikkeen
(tallenne). Ohjeita löydät kohdasta 'Nimikkeiden/tallenteiden poistaminen
kiintolevyltä' luvusta 'Toisto kiintolevyltä (HDD)'.
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'Display'

Voit muuttaa tallentavan DVD-videon näytön kirkkautta. Tämä asetus
koskee vain päälle kytkettyä tallentavaa DVD-videota.

O 'Bright':
Näytössä on valittuna normaali kirkkaus. Levypesän valo on
kytketty.

O 'Dimmed':
Näytön valo ei ole kovin kirkas. Levypesän valo on
sammutettu.

O 'Off':
Näyttö ja levypesän valo on kytketty pois päältä.

Disk Feature 0valikko

Tässä valikossa voit tehdä levyä koskevia muutoksia:

Disc features
Access Control Enter code
Auto resume On

'Access Control'

Tutustu seuraavaan lukuun 'Käytön valvonta (lapsisuojaus)'.

'Auto resume'

Jos valmiiksi tallennetun DVD-videon tai video-CD-levyn toisto
keskeytetään (painike STOP hN tai OPEN/CLOSE J 3 ),
jatkuu toisto levyn paikalleen asettamisen jälkeen (levyn käynnistys)
tarkalleen tästä kohdasta. Tarkkailu ei koske ainoastaan laitteessa olevaa
levyä, vaan kahtakymmentä viimeksi toistettua levyä.

Ellet halua käyttää toimintoa, voit sammuttaa sen.

'PBC'

Tämä rivi tulee näkyviin vain VCD-levyn ollessa asetettuna laitteeseen.
Tällä toiminnolla voit valita video-CD-levyjen PBC-valikon (Playback
Control) tai poistaa sen valinnan. Lisäohjeita saat luvun 'Toisto'
kohdasta '(Super) video-CD-levyn toisto'.

'Finalise disc'

Tällä toiminnolla voit päättää (viimeistellä) DVD+R-levyjä. Jos
laitteeseen asetettu levy on jo päätetty, tämä rivi näkyy tummempana.

'Adapt disc format'

Jos DVD+RW-levy on tallennettu tietokoneessa tai toisessa
tallentavassa DVD-videossa, indeksikuvatiivistelmä ei ehkä näy oikein.
Tällä toiminnolla voit mukauttaa laitteeseen asetetun levyn formaatin.
Siksi tämä toiminto näkyy vain, jos levyformaatti on erilainen.
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Lapsisuojaus [HDD, DVD ja (S)VCD]

Tämän toiminnon avulla voit estää lapsia katsomasta tiettyjä levyjä tai
kiintolevyn nimikkeitä.
Kun levy asetetaan levypesään tai kiintolevyltä valitaan kyseinen nimike,
toisto voidaan käynnistää ainoastaan syöttämällä nelipaikkainen koodi
(PIN-koodi).
Lisäksi voit päättää, onko levy toistettavissa lapsisuojauksesta
rajoitetusta toistosta riippumatta 'Aina' vai 'Vain kerran'.

•)'Play always':
Tämä levy tallennetaan muistiin, jossa on tilaa 50 vastaavanlaiselle
lapsisuojatulle levylle. Jos muistiin tallennetaan levyjä enemmän kuin 50,
vanhin levy poistetaan, jotta saadaan uusi tallennus mahtumaan.
Kuvaruutuun tulee toiston alussa ilmoitus 'Child safe'.

•)'Play once':
Levy on vapautettu vain yhteen toistoon. Jos DVD-tallennin kytketään
pois päältä, PIN-koodi on syötettävä uudelleen.

0 Lapsisuojauksen aktivointi/aktivoinnin poisto

Valmistelut:
•) Avaa televisio ja valitse tarvittaessa tallentavan DVD-videon
ohjelmapaikka.
•) Kytke tallentava DVD-video päälle.

1 Paina kauko-ohjaimen DISC MENUB -painiketta ja sitten
SYSTEM MENUA -painiketta. Jos levyn toisto käynnistyy
automaattisesti, paina painiketta STOP hN .
P Valikkorivi tulee näkyviin kuvaruutuun.

2 Valitse painikkeella DK symboli 'A'.

3 Valitse painikkeella BO tai AI rivi '�(Disc features)' ja
vahvista painikkeella CM .

Disc features
Access Control Enter code
Auto resume On

4 Vahvista rivi 'Access Control' painikkeella CM .

5 Syötä omavalintainen nelinumeroinen koodi numeropainikkeilla.
Tällä koodilla voidaan myös lukita kiintolevyn nimikkeitä (Media
Browser).
P Vahvista asetus onnistuneen syötön jälkeen syöttämällä koodi

vielä uudelleen.

6 Valitse painikkeella AI tai BO rivi 'Child lock' ja vahvista
painikkeella CM .

7 Valitse painikkeella BO tai AI symboli '�'.

8 Vahvista painikkeella OKL .

9 Paina lopuksi painiketta DK ja painiketta SYSTEM MENUA .

Nyt vapauttamattomia levyjä tai kiintolevyn estettyjä nimikkeitä voidaan
toistaa ainoastaan, kun nelipaikkainen koodi (PIN-koodi) on syötetty.
Kun haluat poistaa rajoitetun toiston (lapsisuojauksen), valitse vaiheessa
A symboli '�'.

0 Levyn vapautus
1 Aseta levy levypesään. Lyhyen tarkistuksen jälkeen näet

kuvaruudussa käyttövalvontavalikon.

2 Valitse painikkeella AI tai BO kohta 'Play once' tai 'Play
always'.

3 Syötä PIN-koodisi numeropainikkeilla 0..9 .

Kahdelle puolelle tallennetuissa DVD-levyissä kummallakin puolella voi
olla oma tunnus (ID-numero). Kun haluat vapauttaa tällaisen levyn
kokonaan, kummankin puolen tiedot on syötettävä erikseen.
VCD-sarjoissa voi kussakin levyssä olla oma tunnus (ID-numero). Kun
haluat vapauttaa koko sarjan, jokainen levy on vapautettava erikseen.
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0 Vapautetun levyn toiston rajoittaminen
Jos haluat rajoittaa aiemmin vapautetun levyn toistoa, menettele
seuraavasti:

1 Aseta levy levypesään. Toisto käynnistyy automaattisesti. Ellei
toisto käynnisty automaattisesti, paina toistopainiketta
PLAY GR .

2 Paina STOP hN -painiketta symbolin '�' näkyessä.
Symboliksi vaihtuu '�'. Levyn käyttö on jälleen estetty.

Suodatintoiminto [DVD]

Valmiiksi tallennetut DVD-elokuvat voivat sisältää kohtauksia, jotka
eivät sovellu lasten katsottaviksi. Tällaiset DVD-levyt voivat sisältää
suodatintietoja, jotka koskevat joko koko DVD-levyä tai ainoastaan
tiettyjä kohtauksia.
Kyseiset kohtaukset on varustettu suodatinarvoilla 1-8. Jos toiston
aikana havaitaan tällainen kohtaus, tallentava DVD-video vertaa
asetettua suodatinarvoa kohtauksen suodatinarvoon. Jos kohtauksen
suodatinarvo on suurempi kuin asetettu, näytetään vaihtoehtoinen
kohtaus (jos käytettävissä).
Jos koko DVD-levy sisältää suodatintietoja, koko levyn toisto estetään.

0 Suodatintoiminnon aktivointi / aktivoinnin

poisto

Valmistelut:
•) Avaa televisio ja valitse tarvittaessa tallentavan DVD-videon
ohjelmapaikka.
•) Kytke tallentava DVD-video päälle.

1 Paina kauko-ohjaimen DISC MENUB -painiketta ja sitten
SYSTEM MENUA -painiketta.
P Valikkorivi tulee näkyviin.

2 Valitse painikkeella DK tai CM symboli 'A'.

3 Valitse painikkeella BO tai AI rivi '�(Disc features)' ja
vahvista painikkeella CM .

Disc features
Access Control Enter code
Auto resume On

4 Vahvista rivi 'Access Control' painikkeella CM .

5 Syötä omavalintainen nelinumeroinen koodi. Jos annat uuden
koodin, se on vahvistettava toistamalla syöttö.

6 Valitse painikkeella AI tai BO rivi 'Parental level' ja
vahvista painikkeella CM . Näkyviin tulee palkki, jonka avulla voit
valita suojaustason.

7 Valitse haluamasi suojaustaso painikkeilla BO , AI , tai
numeropainikkeilla 0..9 .

Mitä suojaustasot tarkoittavat?
Suodatinarvo 0 (näyttö '--') tarkoittaa, että suodatintoiminto on
sammutettu.
Suodatinarvo 1 (sallittu lapsille)
Suodatinarvo 8 (vain aikuisille)

Mitä tapahtuu, jos DVD-levyn kohtauksessa on korkeampi
suojaustaso kuin asetettu?
Ellei tallentava DVD-video löydä sopivaa vaihtoehtoa, toisto pysäytetään
ja on syötettävä nelinumeroinen koodi.

8 Vahvista painikkeella OKL . Paina lopuksi painiketta DK ja
SYSTEM MENUA .

0 Maan asetuksen muuttaminen
Asetetut suodatinarvot vaihtelevat aina maan mukaan. Tämän vuoksi on
määritettävä ensin maa, jotta suodatinarvot ovat voimassa.

Valmistelut:
•) Avaa televisio ja valitse tarvittaessa tallentavan DVD-videon
ohjelmapaikka.
•) Kytke tallentava DVD-video päälle.

1 Paina kauko-ohjaimen DISC MENUB -painiketta ja sitten
SYSTEM MENUA -painiketta.
P Valikkorivi tulee näkyviin kuvaruutuun.

2 Valitse painikkeella DK tai CM symboli 'A'.

3 Valitse painikkeella BO tai AI rivi '�(Disc features)' ja
vahvista painikkeella CM .

Käytön valvonta (lapsisuojaus)
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Disc features
Access Control Enter code
Auto resume On

4 Vahvista rivi 'Access Control' painikkeella CM .

5 Syötä omavalintainen nelinumeroinen koodi numeropainikkeilla.
Vahvista asetus onnistuneen syötön jälkeen syöttämällä koodi vielä
uudelleen.

6 Valitse painikkeella AI tai BO rivi 'Change country' ja
vahvista painikkeella CM .

7 Valitse maa painikkeella AI tai BO ja vahvista valinta
painikkeella OKL .

8 Paina lopuksi painiketta DK ja sitten SYSTEM MENUA .

PIN0koodin muuttaminen

Valmistelut:
•) Avaa televisio ja valitse tarvittaessa tallentavan DVD-videon
ohjelmapaikka.
•) Kytke tallentava DVD-video päälle.

1 Paina kauko-ohjaimen TUNER0 -painiketta ja sitten SYSTEM
MENUA -painiketta.
P Valikkorivi tulee näkyviin.

2 Valitse painikkeella DK tai CM symboli 'A'.

3 Valitse painikkeella BO tai AI rivi '�(Disc features)' ja
vahvista painikkeella CM .

Disc features
Access Control Enter code
Auto resume On

4 Vahvista rivi 'Access Control' painikkeella CM .

5 Syötä nelinumeroinen koodisi numeropainikkeilla. Jos annat koodin
ensimmäistä kertaa, sinun täytyy vahvistaa koodi onnistuneen
syötön jälkeen syöttämällä koodi vielä uudelleen.

6 Valitse painikkeella AI tai BO rivi 'Change code' ja
vahvista painikkeella CM .

7 Syötä uusi koodi numeropainikkeilla 0..9 . Vahvista asetus
onnistuneen syötön jälkeen syöttämällä koodi vielä uudelleen.

8 Paina lopuksi painiketta DK ja SYSTEM MENUA .

Olen unohtanut koodin
Paina koodin syötön yhteydessä (vaihe A ) neljä kertaa painiketta
STOP hN ja lopeta painikkeella OKL . Koodin syöttö on
sammutettu. Voit syöttää uuden koodin edellä kuvatulla tavalla.
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Valikkorivin symbolit

Saat valikkorivin ruutuun painamalla painiketta DISC MENUB ja
lopuksi painiketta SYSTEM MENUA . Levyn toiston aikana saat
valikkorivin ruutuun suoraan painamalla SYSTEM
MENUA -painiketta.
Painikkeella DK tai CM voit valita haluamasi toiminnon.
Painikkeella BO vahvistat toiminnon ja siirryt joko toiseen valikkoon
tai käynnistät kyseisen toiminnon.
Laitteessa oleva levy vaikuttaa siihen, mitkä toiminnot ovat
käytettävissä.

0 Valikkorivi 1

A Omat asetukset II

B Nimike/kappale

C Kohta/indeksi

D Puhekieli

E Tekstityskieli

F Kamerakulma

G Zoomaus

0 Valikkorivi 2
Valikkorivin 1 näkyessä pääset valikkoriviin 2 painamalla uudelleen
painiketta CM .

H Ääni

I Kuva kuvalta

J Hidastus

K Nopeutus

L Haku ajan mukaan

Lyhytaikaisten palauteilmoitusten kenttä

Valikkorivin vasemmassa yläkulmassa on kenttä, jossa näytetään eri
käyttötiloja koskevia lyhytaikaisia palauteilmoituksia. Nämä tiedot
näkyvät kuvaruudulla vain hetken levytoimintojen aktivoimisen jälkeen:

� Shuffle: Satunnaistoisto

� Scan: Jokaista nimikettä toistetaan hetki


 Koko levyn toisto

	 Nimikkeen uusinta

� Kappaleen uusinta

� Kohdan uusinta

� Uusinta A:sta loppuun

 A0B0jakson uusinta

� Kamerakulma

� Lapsisuojaus kytketty

� Toiston jatkaminen

 Luvaton toiminto

Tilakenttä

Tilakentässä näytetään levyn toiston aikana tallentavan DVD-videon
senhetkinen tila (status) ja laitteeseen asetetun levyn tyyppi. Näyttö
voidaan myös kytkeä pois käytöstä.

0 Levytyyppien symbolit
M DVD+RW

W DVD+R

N DVD0Video

O Video0CD

P Ei levyä

Q Virhe

Television kuvaruudulla näkyvät tiedot
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0 Käyttötapojen symbolit
R Tallennus

S Pysäytys

T Toisto

U Toiston tauko

V Tallennuksen tauko

X Haku eteenpäin (80kertainen nopeus)

Y Haku taaksepäin (80kertainen nopeus)

Z Hidastus

Media Browserin symbolit

Kuvaruudun yläreunassa olevalla tietorivillä voi näkyä seuraavia
symboleita.

'P' Tämä nimike on merkitty Time Shift -puskurissa kiintolevylle
tallennusta varten. Nimike voidaan vain poistaa tai lukita
(lapsisuojaus).

'E' Nimike on toistettu jo kerran (se on 'nähty'). Jos kiintolevyllä ei
ole enää tallennustilaa, nämä 'nähdyt' nimikkeet poistetaan. Voit
muuttaa asetusta nimikkeen muokkausvalikossa ( EDIT6 -painike,
Sininen toimintopainikeG , EDIT6 -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.

'�' Lapsisuojaus kytketty päälle. Indeksikuvaa ei voi nähdä. Toisto
käynnistyy vasta PIN-koodin syöttämisen jälkeen. Oletuskoodi on
'0000'. Ohjeet koodin muuttamiseen löydät luvusta Käytön
valvonta (lapsisuojaus).

'Q' Merkityt tallenteet siirretään (arkistoidaan) DVD+RW,
DVD+R-levylle.

Time Shift 0puskurin symbolit

Kuvaruudun yläreunassa olevalla tietorivillä voi näkyä seuraavia
symboleita. Voit hakea nämä tiedot ruutuun myös kauko-ohjaimen
INFOC -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
( TUNER0 -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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Tallentavan DVD0videon näytön symbolit

Tallentavan DVD-videon näytössä voi näkyä seuraavia symboleja:

Monitoiminäyttö ja tekstirivi
•) Kello
•) Levy, nimike, toistoaika
•) Nimike
•) Televisiokanavan ohjelmapaikka / toistoaika / kanavan nimi /
toiminto
•) Yleiset tiedot, varoitukset
•) Senhetkisen tallennuksen nimike

IIIIIIIIIIIIIII Kohta-/levypalkki: näyttää levyn tai kiintolevyn senhetkisen
kohdan.
Time shift -puskuri Näyttää jo käytetyn ajan. Jos kaikki segmentit
ovat näkyvissä (Time shift -puskuri täynnä), Time shift -puskurin

vanhin tallennus poistetaan.
Play/Record: senhetkisessä etenemiskohdassa ei ole valaistua
segmenttiä.
Pause: senhetkisessä etenemiskohdassa vilkkuva segmentti.
Stop: palkkia ei näy.

SAT Automaattinen tallennus satelliittivastaanottimesta
(SAT-tallennus) on ohjelmoitu

TIMER Tallennus (Timer) on ohjelmoitu

o((( Kauko-ohjaimen signaalia vastaanotetaan.

VPS/PDC Video Programming System / Programme Delivery
Control: valittu televisiokanava lähettää VPS- tai PDC-koodia.

LANG II Toiston aikana on tunnistettu kaksikanavainen ääni tai
kaksikanavaista ääntä vastaanotetaan. Valitun äänikanavan mukaan
näkyy joko I tai II.

Tallentavan DVD0videon näytön ilmoitukset

�������

Tallentavan DVD-videon näyttöön voi tulla seuraavia ilmoituksia. Jos
levylle on annettu nimi, myös tämä nimi näkyy näytössä.

�
 �� �� Tallentava DVD-video on käyttöönottotilassa. Avaa
televisio ja tutustu luvun 'Käyttöönotto' kohtaan
'Käyttöönottoasennus'.

� 
����	 Tulosignaali ei ole riittävä (vakaa).

���� Kuvaruudun valikko on käytössä.

'������' Levypesää avataan.

'���� ���' Levypesä on auki.

'�	
���' Levypesää suljetaan.

'�������' Levyä luetaan.

������ ���� Uuden DVD+RW, DVD+R-levyn ensimmäisen
tallennuksen päätyttyä laaditaan valikkorakenne.

��������� Kopiointisuojattua signaalia on vastaanotettu. Signaali voi
olla peräisin DVD-videon tai videonauhurin kopiointisuojatusta
DVD-tai videokasetista tai televisiokanavasta.
Ilmoituksen '���������' näkyessä ei voi tallentaa. Käynnissä
oleva tallennus keskeytetään.

���� Odota, kunnes ilmoitus poistuu. Tallentava DVD-video suorittaa
parhaillaan jotakin toimintoa.

� ��
� Laitteeseen ei ole asetettu levyä tallennusta varten. Jos
laitteeseen on asetettu levy, voi olla, ettei levyä pystytä lukemaan.

��� Tallentavassa DVD-videossa olevan DVD-levyn tiedot näkyvät
kuvaruudulla.

��
� Tallentava DVD-video tekee parhaillaan muutoksia, jotta levystä
tulee DVD-yhteensopiva.

���
��� Koko DVD+RW-levy tyhjennetään.

�������
� Laitteeseen asetettu DVD+RW, DVD+R-levy on uusi, tai
se on tyhjennetty kokonaan (levyllä ei ole tallenteita).

�������� Laitteessa oleva DVD+RW, DVD+R-levy on
kopiosuojattu.
Kopiosuojauksen poistaminen on neuvottu luvun 'Tallennus
DVD+RW, DVD+R-levylle' kohdassa 'DVD+RW, DVD+R-levyn
suojaaminen tahattomilta tallennuksilta'.

��� ���	� Tallennetun levyn tai kiintolevyn nimikkeiden suurin
mahdollinen määrä on saavutettu. Nimikkeiden maksimimäärä
levyllä on 48 ja kiintolevyllä 499.

��� ���� Tallennetun levyn tai kiintolevyn nimikkeen kohtien
(chapter) suurin mahdollinen määrä on saavutettu. Kohtien
maksimimäärä on :
DVD+RW, DVD+R-levy: nimikkeen sisällä 99, levyllä 255 (jaettuna
koko levylle).
kiintolevy: nimikkeen sisällä 500, kiintolevyllä 1000 (jaettuna koko
kiintolevylle).

��
� ��		 Levy tai kiintolevy täynnä. Uusille tallenteille ei ole tilaa.

��	 ��
� Laitteeseen on asetettu levy, jolla on PAL-tallenteita, ja laite
on yrittänyt tallentaa NTSC-signaalia. Aseta laitteeseen uusi levy tai
käytä levyä, jolla jo on NTSC-tallenteita.

Television kuvaruudulla näkyvät tiedot
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��
� ��
� Laitteeseen on asetettu levy, jolla on NTSC-tallenteita, ja
laite on yrittänyt tallentaa PAL-signaalia. Aseta laitteeseen uusi levy
tai käytä levyä, jolla jo on PAL-tallenteita.

�������� Tallennuksen (arkistoinnin) aikana on suoritettu kielletty
toiminto (kuten painettu painiketta OPEN/CLOSE J 3 ).

�������	� DVD+RW, DVD+R-levyltä valittu nimike on tyhjä.

��
� 	���� Suojatun levyn toiston aikana on yritetty tallentaa
(arkistoida). Ilmoitus tulee näkyviin myös, jos suojatulle DVD+RW,
DVD+R-levylle yritetään lisätä kohtamerkintää.

��
� ���� DVD+RW, DVD+R-levyn nimikkeen lukemisen aikana on
ilmennyt virhe. Jos tällaisia virheitä esiintyy usein, puhdista levy tai
käytä uutta levyä. Ohjeet levyn puhdistamiseen ovat seuraavan
luvun kohdassa 'Levyjen puhdistaminen'.

��
� ���� DVD+RW, DVD+R-levyn nimikkeen kirjoittamisen aikana
on ilmennyt virhe. Tallennus jatkuu, virhe on ohitettu.


���� Automaattisen kanavahaun jälkeen kuvaruudulle avautuu valikko
kellonajan ja päivämäärän asettamista varten.

���� �� Automaattisen kanavahaun aikana kaikki löytyneet kanavat
lasketaan.

�	���� Levypesä ei avaudu eikä sulkeudu.


��� ��� Arkistoitaessa uusi tallennus tehdään kaikkien edellisten
tallennusten jälkeen (SAFE RECORD).

�
������� Valikkorakenteen laatimisen jälkeen DVD+RW,
DVD+R-levyä valmistellaan Niin kauan kuin '�
�������' on
näytössä, laitetta ei voi käyttää.

���	��
 Tallentava DVD-video on kytketty päälle.


������ Tallentava DVD-video on kytketty pois päältä.

����� GUIDE Plus+® -järjestelmä on kytketty päälle.
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Jos sinulla on ongelmia tallentavan DVD-videon käytössä, ne voivat johtua seuraavista syistä. Voit
myös soittaa paikalliseen asiakaspalveluun .
Löydät asiakaspalvelun puhelinnumeron tämän käyttöohjeen takakannesta.
Voit käydä myös Philipsin www0sivuilla osoitteessa http://www.p4c.philips.com .
Ota laitteen mallinumero- (MODEL NO) ja valmistusnumerotiedot (PROD.NO.) valmiiksi esiin.
Valmistusnumero (PROD. NO.) on laitteen alla tai takapaneelissa olevassa tyyppikilvessä.

ONGELMA RATKAISU

Laite ei reagoi
painikkeen
painallukseen, näytössä
näkyy '�
 �� ��':

bLaite ensiasennustilassa: Avaa televisio, vaihda tallentavan DVD-videon liittimeen.
Nyt pitäisi näkyä kielivalikko. Lue luvun 'Käyttöönotto' kohta 'Käyttöönottoasennus'.

Laite ei reagoi
näppäimen
painallukseen, mutta
kauko0ohjain toimii:

bNäppäinlukko on päällä: Laitteen etupaneelin kaikkien näppäinten toiminta on estetty.
Toiminnon kytkeminen pois päältä:

1 Irrota pistoke pistorasiasta.

2 Paina ja pidä painikkeita h ja OPEN/CLOSE J 3 painettuina ja liitä pistoke uudelleen
pistorasiaan.

3 Vapauta painikkeet h ja OPEN/CLOSE J 3 heti, kun näytössä näkyy kellonaika tai '--:--'
(n. 6-10 sekunnin kuluttua).

Laite ei reagoi
painikkeen
painallukseen:

bEi verkkosyöttöä: Tarkista verkkoliitäntä
bTekninen vika: Irrota virtapistoke 30 sekunnin ajaksi, liitä uudelleen.
Ellei tästä ole apua, voit palauttaa tallentavan DVD-videon toimitustilaan (tehdasasetuksiin).

Laitteen
tehdasasetusten
palauttaminen

bHuom.:
Kaikki tallennetut tiedot (ohjelmat, kellonaika, TIMER) palautetaan (poistetaan).

1 Irrota pistoke pistorasiasta.

2 Paina ja pidä laitteen painiketta STANDBY-ON m 1 painettuna ja liitä virtapistoke uudelleen
pistorasiaan.

3 Heti, kun näytössä näkyy laitteen toiminnot, vapauta painike STANDBY-ON m 1 . Kaikki
tallennetut tiedot (ohjelmat, kellonaika, TIMER) palautetaan (poistetaan).

Lue luvun 'Käyttöönotto' kohta 'Käyttöönottoasennus'.

Kauko0ohjain ei toimi:

bKauko-ohjain ei ole kohdistettuna laitteen suuntaan: Näytössä näkyy jokaisella painikkeen painalluksella
'o((('? Tämän merkin näkyminen näytössä ilmaisee, että tallentava DVD-video ottaa signaalin vastaan.

bTekninen vika: Poista paristot, odota n. 10 sekuntia, aseta paristot takaisin paikalleen.
bHeikot paristot: Vaihda paristot.

DVD0tallenninta ei voi
sammuttaa:

bTallennus tehdään loppuun (näppäimen REC/OTR n1 punainen valo palaa). Tallennuksen päättymisen
jälkeen DVD-tallennin sammuu.

bJos rullan toisto alkaa automaattisesti, 'Demo-tapa' on kytketty päälle. Voit kytkeä toiminnon pois päältä
seuraavasti:

1 Paina DISC MENUB ja seuraavaksi SYSTEM MENUA (levyn järjestelmävalikon
avaaminen).

2 Valitse näppäimellä DK 'A', näppäimellä BO '�'.

3 Vahvista painamalla CM .

4 Valitse näppäimellä BO 'Standby' ja vahvista painamalla CM

5 Valitse painamalla BO , AI 'Low power' tai 'Normal'.

6 Vahvista painamalla OKL ja lopeta painamalla SYSTEM MENUA .

Tuulettimet toimivat
tallentavan
DVD0videon ollessa
kytkettynä pois päältä:

bTallentava DVD-video voi kytkeytyä itsestään päälle tiettyjä toimintoja varten, vaikka näytössä ei näkyisikään
mitään tietoja. Jotta näistä toiminnoista syntyvä lämpö saadaan poistettua, laitteen takana olevat tuulettimet
kytkeytyvät automaattisesti päälle / pois päältä.
Laitteessa ei siis ole mitään vikaa.

Ennen kuin otat yhteyttä huoltoon
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Toisto ei onnistu
tallentavalla
DVD0videolla:

bKiintolevyllä/levyllä ei ole tallennusta: Testaa kiintolevyn nimike Media Browserissa (painike BROWSER
HDDH ), vaihda levy.

bLaitteeseen asetettu väärä levytyyppi: Vain seuraavia levytyyppejä voidaan toistaa: DVD-video,
(Super)video-CD, DVD+R(W), Audio-CD, , MP3-CD-levyjä

bLevy on asetettu laitteeseen väärin: Aseta levy tallentavaan DVD-videoon etikettipuoli ylöspäin
bLevy likaantunut: Puhdista levy
bVäärä aluekoodi: DVD:n ja tallentavan DVD-videon aluekoodien on vastattava toisiaan.
bLapsisuojaus aktiivinen: Tutustu lukuun 'Käytön valvonta (lapsisuojaus)'.
bKiintolevyn nimikkeen lapsisuojaus aktiivinen: Tutustu lukuun 'Käytön valvonta (lapsisuojaus)'.
bTelevisiossa on valittu tai asetettu väärin tallentavan DVD-videon ohjelmapaikka: Valitse televisiosta oikea
ohjelmapaikka.

bTelevision ja tallentavan DVD-videon välinen liitäntäkaapeli on murtunut: Tarkista liitäntäkaapeli.

Tallentava DVD0video
toistaa huonosti
(vääristynyt kuva/ääni)

bTelevision asetukset ovat virheelliset.
bLevy on likainen: Puhdista levy
bSilloin tällöin saattaa esiintyä lyhytaikaista kuvan vääristymistä. Vika ei johdu laitteesta.

Digitaaliset
vääristymät

bJoidenkin valmiiksi tallennettujen DVD-levyjen huono laatu voi aiheuttaa häiriöitä digitaalitelevisioissa. Muuta
silloin kuvan terävyyden asetusta tai television kuvan asetusta.
Jos televisiossa on 'Smart picture' -toiminto, valitse asetus 'soft' (pehmeä) äläkä muuta muita asetuksia
manuaalisesti.

Kiintolevylle ei voi
tallentaa:

bTelevisiokanavaa ei ole tallennettu tai se on valittu väärin: Tarkista tallennettu televisiokanava.
bKiintolevy on lähes täynnä, ja toiminto 'Auto delete' on kytketty pois päältä: Poista nimike tai kytke päälle
toiminto 'Auto delete'.

DVD+RW0/+R0levylle
ei voi tallentaa.

bLevy on tallennussuojattu (suojattu tallennuksilta): Poista kirjoitussuojaus tai vaihda levyä. Lue luvusta
'Manuaalinen tallennus' kappale 'Levyn suojaaminen tahattomilta tallennuksilta'.

bLaitteeseen on asetettu DVD+R-levy, joka on jo päätetty (viimeistelty): Vaihda levy.

Ohjelmoitu tallennus
ei onnistu:

bKellonajan/päivämäärän asetus virheellinen: Tarkista kellonajan/päivämäärän asetukset.
bJos kellonaika/päivämäärä näkyvät väärin manuaalisesta asetuksesta huolimatta, voit kytkeä toiminnon
'SMART CLOCK' (Clock preset) pois päältä. Lue luvun 'Käyttöönotto' kohta 'Kellonajan ja päivämäärän
asettaminen'.

bTallennus (ajastinlohko) on ohjelmoitu väärin: Tarkista ohjelmoidut tallennukset (ajastinlohko).
b'VPS/PDC' on kytkettynä päälle, mutta 'VPS/PDC-aika' on virheellinen: 'VPS/PDC-aika' syötettävä minuutilleen.
Tarkista antenni.

bGUIDE Plus® -järjestelmän tiedot eivät ole oikein, äskettäin tehtyjen TV-kanavamuutosten takia.
bKiintolevy on lähes täynnä, ja toiminto 'Auto delete' on kytketty pois päältä: Poista nimike tai kytke päälle
toiminto 'Auto delete'.

ShowView0koodilla
ohjelmoidun
tallennuksen jälkeen
on käytetty
(tallennettu) väärää
televisiokanavaa.

bGUIDE Plus+® -järjestelmä ei tunnista televisiokanavan ohjelmapaikkaa tai varaus on väärä.
Tarkista lähetintiedot tai muuta niitä seuraavasti:

1 Paina painiketta GUIDE/TVJ .

2 Paina painiketta AI .

3 Valitse painikkeella CM kohta 'Editor'.

4 Valitse televisiokanava painikkeella BO tai AI .

5 Paina painiketta CM päästäksesi oikeanpuoleiselle palstalle.
Jos valittu kanava voidaan vastaanottaa ainoastaan ulkoisen vastaanottimen kautta, valitse
kyseinen lähde punaisella painikkeella.

6 Paina vihreää painiketta.

7 Syötä numeropainikkeilla ohjelmapaikka, jolle televisiokanava on tallennettu.
Jos olet valinnut lähteeksi ulkoisen vastaanottimen, syötä ohjelmapaikka, jonka varaisit myös
ulkoisessa vastaanottimessa tälle televisiokanavalle.

8 Vahvista painikkeella OKL .

bEllei GUIDE Plus+® -järjestelmän tietoja ole käytettävissä, syötä oikea ohjelmapaikka ShowView
-ohjelmapaikan vahvistamisen jälkeen.
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TV0kanavat
deaktivoituvat GUIDE
Plus+® 0järjestelmässä
24 tunnin kuluttua

bTätä tapahtuu joskus. TV-kanava kytketään uudestaan päälle seuraavasti:

1 Paina GUIDE/TVJ .

2 Paina AI .

3 Valitse painikkeella CM kohta 'Editor'.

4 Valitse televisiokanava painikkeella BO tai AI .

5 Paina näppäintä DK päästäksesi vasempaan palkkiin.

6 Kytke TV-kanava päälle punaisesta toimintonäppäimestä.

7 Paina lopuksi GUIDE/TVJ .

GUIDE Plus+®

0järjestelmässä ei näy
televisiokanavatiivistel0
mää

bTallentava DVD-video on kytkettynä päälle: Kytke tallentava DVD-video pois päältä, jotta tiedonsiirto on
mahdollista

bGUIDE Plus+® -tietoja lähettävä televisiokanava on väärin asetettu.
bUlkoinen vastaanotin (satelliittivastaanotin, tv-sovitin, kaapelisovitin tms.) (jos käytössä) on kytkettynä pois
päältä: Kytke ulkoinen vastaanotin päälle

bG-LINK-kaapelia J ei ole liitetty: Liitä G-LINK-kaapeli J ja tee ulkoisen vastaanottimen ohjauksen
perusasetukset (Luku 'GUIDE Plus+® -järjestelmä, kohta 'External receiver 1, asentaminen').

bUlkoinen vastaanotin (jos käytössä) ei lähetä teksti-TV:n tietoja Scart-kaapelin kautta: Voit tarkistaa asian
liittämällä Scart-kaapelin suoraan televisioon ja valitsemalla TV-kanavan, joka lähettää teksti-TV:n tietoja. Ellei
teksti-TV näy, et voi käyttää ulkoista vastaanotinta GUIDE Plus+® -järjestelmän tietojen vastaanottamiseen.

Puuttuva tai
virheellinen
televisiokanava
'Grid'0kuvaruudussa

bOn syötetty virheellinen postinumero/maa
bTarkista televisiokanavien varaukset ohjelmapaikkoihin 'Editor'-kuvaruudussa.
Lisätietoja tästä aiheesta on kohdassa 'Editor-kuvaruutu'.

Kun painat painiketta
GUIDE/TV J , GUIDE
Plus+® 0asennusruutu
tulee näkyviin

bGUIDE Plus+® -järjestelmän asennusta ei ole suoritettu loppuun tai postinumeroa ei ole syötetty.

1 Tarkista asetukset

2 Valitse painikkeella BO tai AI rivi, jota haluat muuttaa ja vahvista painikkeella OKL .

3 Tarkempia ohjeita yksittäisistä toiminnoista on luvussa 'GUIDE Plus+® -järjestelmä Katso kohta
'GUIDE Plus+® -järjestelmän asentaminen'.

Ulkoinen vastaanotin
ei reagoi aina
kauko0ohjaimen
signaaleihin

bKauko-ohjaimen infrapunasignaaliin vaikuttaa G-LINK-lähettimen infrapunasignaali.
Aseta G-LINK-lähetin lähemmäksi ulkoisen vastaanottimen etuosaa.

Ulkoinen vastaanotin
vaihtaa
automaattisesti
televisiokanavia

bJos tallentava DVD-video on kytkettynä pois päältä ( STANDBY m2 -painike), GUIDE Plus+® -järjestelmä
käyttää ulkoista vastaanotinta tallentavan DVD-videon kautta.
Kun televisio-ohjelmia halutaan katsella ulkoisen vastaanottimen kautta, tallentavan DVD-videon on oltava
kytkettynä päälle.

Television
kuvassa/äänessä
häiriöitä

bValitse ennen tallennusta tallennustapa luvun 'Manuaalinen tallennus' kohdan 'Tallennustavan (laatu)
valitseminen' mukaan.

bTarkistuta antennisi.
bLue luvun 'Käyttöönotto' kappaleesta 'Manuaalinen televisiokanavien haku', miten voit muuttaa
televisiojärjestelmää.

Tallentavaan
DVD0videoon liitetyn
HiFi0vahvistimen
vääristynyt ääni

bTallentava DVD-video on liitetty vahvistimen 'Phono'-tuloon: Tämä tulo on tarkoitettu vain ilman esivahvistinta
toimiville levysoittimille. Valitse tällöin toinen audiotulo.

Kuva on toistettaessa
vääristynyt tai
mustavalkoinen

bLevyn televisiojärjestelmä ei vastaa televisovastaanottimen televisiojärjestelmää (PAL/NTSC).
bTallentaminen voidaan tehdä vain väritilassa, kun sekä televisiokanava että televisioon liitetty lisälaite
lähettävät vain värisignaaleja. Ilman väritietoja lähetettäviä mustavalkoisia signaaleja ei voida tallentaa.

Ennen kuin otat yhteyttä huoltoon



100

ONGELMA RATKAISU
Digitaalilähdössä ei ole
ääntä

bTarkista, että ääniasetukset vastaavat valittuja liitäntöjä ja liitettyjä laitteita. Lisätietoja saat luvun 'Omat
asetukset' kohdasta 'Äänen asetukset'.

Hakunopeus voi olla
erilainen DVD0 ja
DVD+RW0levyllä.

Ero voi syntyä DVD0levyn ja DVD+RW, DVD+R0levyn erilaisesta
rakenteesta. Vika ei johdu laitteesta.

DVD+RW0levyä ei voi
soittaa kaikissa
tavallisissa
DVD0videoissa

bJos tallennus on liian lyhyt, tavallinen DVD-video ei ehkä tunnista tallennusta. Noudata seuraavia
'Vähimmäistallennusaikoja':
Tallennuslaatu 'M1': 5 minuuttia, 'M2': 10 minuuttia, 'M2x': 13 minuuttia, 'M3': 15 minuuttia, 'M4': 20
minuuttia, 'M6': 30 minuuttia, 'M8': 30 minuuttia

bJoissakin tavallisissa DVD-soittimissa ei voida toistaa DVD+RW-levyjen tallennuksia. Tämä ongelma saadaan
ratkaistua erityistoiminnon avulla seuraavasti:

1 Avaa levypesä painikkeella OPEN/CLOSE J 3 . Aseta levy paikalleen, mutta älä sulje
levypesää.

2 Pidä kauko-ohjaimen numeropainiketta 2 painettuna, kunnes levypesä sulkeutuu. Levyä
muunnetaan.

3 Voit palauttaa levyn alkuperäiseen tilaansa painikkeella 1 .

Huomio!
Saattaa käydä niin, että tämän toimenpiteen jälkeen levyn toistaminen ei enää onnistu muillakaan
tavallisilla DVD-soittimilla. Sen vuoksi tätä toimintoa on käytettävä varoen.

DVD+RW0levyn
peitetyt kohdat
näkyvät
DVD0videollani
toistettaessa.

bJos DVD+RW-levyä on muokattu muokkaustoiminnolla (painike EDIT6 ), on lopuksi valittava toiminto
'Make edits compatible'. Muussa tapauksessa vanhat nimikkeet ja peitetyt kohdat voivat näkyä
edelleen.
Voit muokata DVD+RW-levyä seuraavasti:

1 Aseta levypesään DVD+RW-levy, jota haluat muokata.

2 Paina painiketta DISC MENUB saadaksesi indeksikuvanäytön ruutuun.

3 Valitse ensimmäinen nimike painikkeella AI tai STOP hN .

4 Paina painiketta AI .

5 Paina CM , valitse painikkeella AI tai BO kohta 'Make edits compatible' ja
vahvista painamalla OKL .

6 Paina OKL käynnistääksesi käsittelyn.

7 Kun käsittely on päättynyt, indeksikuvanäyttö näkyy.

Muut levyvirheet
(DVD+RW)

bJos levyä ei voida enää lainkaan toistaa, se voidaan yrittää korjata uutta tallennusta varten seuraavan
toimenpiteen avulla. Toimenpiteessä levyä valmistellaan tietojen poistamista varten, mutta vasta onnistuneen
tallennuksen jälkeen tiedot ovat lopullisesti poistuneet.

1 Puhdista levy

2 Avaa levypesä painikkeella OPEN/CLOSE J 3 . Aseta levy paikalleen, mutta älä sulje
levypesää.

3 Pidä kauko-ohjaimen punaista toimintopainiketta painettuna, kunnes levypesä sulkeutuu. Levyä
valmistellaan tietojen poistamista varten.

4 Käynnistä tallennus kuten tyhjälläkin levyllä.
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Muut levyvirheet
(DVD+R), 'Disc
contains unknown
data', Tallennuksen
keskeytys
(sähkökatkos)

bTämä ilmoitus voi tulla näkyviin, kun laitteeseen on asetettu päättämätön DVD+R-levy tai DVD+R-levy, joka
tallentamisen aikana esiintyi virhe. Päättämättömät DVD+R-levyt ovat erittäin herkkiä sormenjäljille, pölylle ja
yleensä likaantumiselle. Tämä voi aiheuttaa tallennuksen aikana häiriöitä.
Jotta voit käyttää levyä jälleen, toimi seuraavasti:

1 Varmista, että levy on puhdas.

2 Avaa levypesä painikkeella OPEN/CLOSE J 3 . Aseta viallinen DVD+R-levy paikoilleen,
mutta älä sulje levypesää.

3 Pidä kauko-ohjaimen painiketta 5 painettuna, kunnes levypesä sulkeutuu. Levyä luetaan
(näytössä näkyy '�������') ja tallentava DVD-video käynnistää korjaustoiminnon. Korjaus
saattaa kestää neljä kertaa kauemmin kuin tallennus, jossa virhe esiintyy.

4 Jos palautus onnistuu, kuvaruutuun tulee indeksikuvatiivistelmä.

Huomioi seuraavat asiat:
Korjaus onnistuu vain, jos levylle on jo tallennettu.
Virhe tallennuksen aikana: nimike voi puuttua.
Virhe nimikkeen/indeksikuvan muuttamisen aikana: alkuperäinen nimike/indeksikuva voi näkyä.
Virhe päättämisen aikana: levy vaikuttaa päättämättömältä.

Indeksikuvanäyttö
vilkkuu DVD+R0levyä
käytettäessä

bVoit päättää levyn seuraavan toiminnon avulla:

1 Avaa levypesä painikkeella OPEN/CLOSE J 3 . Aseta viallinen DVD+R-levy paikoilleen,
mutta älä sulje levypesää.

2 Pidä kauko-ohjaimen painiketta 4 painettuna, kunnes levypesä sulkeutuu.
Näyttöön tulee ilmoitus '����	�����'. Päättäminen (viimeistely) käynnistyy. Tämä voi kestää
jopa 3 minuuttia.

3 Onnistuneen päättämisen jälkeen näkyviin tulee indeksikuvatiivistelmä.

Kun jokin
scart0liittimeen EXT2
AUX-I/O M kytketty
laite kytketään päälle,
tallentava DVD0video
käynnistää
tallennuksen.

bToiminto 'Automatic Satellite Recording' on kytketty päälle.
Jos tallentava DVD-video on kytketty pois päältä, näytön vasemmassa alakulmassa näkyy symboli 'SAT'.

Toimi seuraavasti, kun haluat kytkeä toiminnon pois päältä:

1 Paina painiketta BROWSER HDDH ja lopuksi SYSTEM MENUA .

2 Valitse painikkeella BO rivi 'Preferences'

3 Valitse 'Recording' painamalla painiketta CM .

4 Valitse painikkeella BO rivi 'Record settings' (toinen valikkosivu)

5 Valitse rivillä 'Sat record' CM -painikkeella 'Off',

6 Paina lopuksi painiketta SYSTEM MENUA .

Olen unohtanut
PIN0koodini

bPIN-koodi poistetaan (asetetaan koodiksi 0000) seuraavasti:

1 Paina ensin DISC MENUB ja sitten SYSTEM MENUA .

2 Valitse painamalla DK kuvake'A' , valitse painamalla BO kuvake '�(Disc features)' ja
vahvista painamalla CM .

3 Vahvista rivi 'Access Control' painamalla CM ja paina neljä kertaa kauko-ohjaimen
näppäintä STOP hN . PIN-koodiksi asetetaan '0000'.

4 Lopeta painamalla SYSTEM MENUA

Ennen kuin otat yhteyttä huoltoon
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Kohdat (Chapters)
DVD-elokuva voi olla jaettu yksittäisiin osiin eli kohtiin. Voit valita
tällaisen kohdan helposti ja nopeasti DVD-valikon kautta tai
kauko-ohjaimella (painike T/CY ).

Komponenttivideo (Y Pb Pr)
on laadultaan paras kuvansiirtomenetelmä. Siinä videosignaali jaetaan
luminanssi- tai kirkkaussignaaliin (Y) ja kahteen väridifferenssisignaaliin;
punainen miinus luminanssi (V) ja sininen miinus luminanssi (U). Nämä
differenssisignaalit merkitään yleensä seuraavasti: 'Cr', 'Pr' tai 'R-Y'
punaiselle ja 'Cb', 'Pb' tai 'B-Y' siniselle differenssisignaalille.
Signaalit siirretään erillisissä johtimissa. Kaapelin liittimien värit ovat
tavallisesti vihreä (luminanssi, Y), sininen (U, Pb, Cb, B-Y), punainen (V,
Pr, Cr, R-Y).

NICAM
NICAM on digitaalinen äänijärjestelmä. NICAM-järjestelmällä voidaan
siirtää joko yksi stereokanava tai kaksi erillistä monokanavaa. Jos huono
vastaanotto heikentää äänenlaatua, NICAM-järjestelmä voidaan kytkeä
pois käytöstä.

NTSC
National Television Systems Committee.
Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Japanissa käytettävä väritelevisiojärjestelmä.
NTSC-kuva koostuu 525 juovasta ja se on huono PAL-järjestelmään
verrattuna. Tämä tallentava DVD-video on NTSC-yhteensopiva.

PAL
Phase Alternating Line.
Euroopassa, Yhdistyneessä Kuningaskunnassa ja Australiassa käytettävä
väritelevisiojärjestelmä. PAL-järjestelmän kuvanlaatu on parempi kuin

NTSC-järjestelmän 625 juovan ansiosta (terävämpi kuva ja kirkkaammat
värit).

Maakoodit
Koska DVD-elokuvia ei tavallisesti julkaista kaikissa maissa samaan
aikaan, kaikissa DVD-videoissa on tietty aluekoodi. Levyillä voi olla oma
aluekoodinsa. Jos DVD-videon ja levyn aluekoodit eroavat toisistaan,
levyä ei voida toistaa.

Tallentavan DVD-videon aluekoodi on laitteen alla tai takapaneelissa
olevassa tyyppikilvessä.

20kanavainen ääni
Jotkin televisio-ohjelmat lähettävät stereolähetyksen audiosignaalin
lisäksi myös toista audiosignaalia (2-kanavainen ääni). Tämä tarkoittaa
useimmiten sitä, että käytettävissä on ylimääräinen kieli. Jos jokin
televisio-ohjelma on kuultavissa esimerkiksi saksan ja englannin kielellä,
voi englanti olla käytettävissä toisena kielenä.
Televisio-ohjelma voidaan tallentaa 2-kanavaisella äänellä, kun ensin
valitaan perusasetukseksi haluttu kieli. Tämä asetus on käytössä vasta,
kun televisio-ohjelman ääni lähetetään 2-kanavaisella äänellä.
Tallennetta toistettaessa voidaan käyttää ainoastaan sitä kieltä, jota
käytettiin myös tallennettaessa. (Esim. englannin kielellä tehty tallenne
voidaan toistaa ainoastaan englannin kielellä).

Macrovision
Macrovision on kopiointisuojaustekniikka, joka estää kopioimasta
valmiiksi nauhoitettuja videokasettetteja tai tallennettuja DVD-levyjä
tallentavalla DVD-videolla. Tämä tapahtuu muuttamalla videosignaalin
tasoa jatkuvasti. Toiston aikana kuvan kirkkaus ja värien kylläisyys
vaihtelee. Macrovision-koodatut DVD-levyt sisältävät databitin, joka
aktivoi kopioinnin estävän Macrovision-suojauksen.
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Curtis 113, 144, 152..........................
Curtis Mathes 001, 004, 006, 012,..

058, 091, 111, 114,
120, 131, 134, 141,

146, 147

Daewoo 004, 005, 006, 013, 014,.
069, 091, 113, 118, 120,
131, 144, 146, 147, 152,
154, 155, 157, 201, 233,
246, 250, 266, 332, 337

Dainichi 217, 266................................
Dansai 248, 250..................................
Daytron 004, 006, 091, 128, 131,...

146, 152, 154, 201, 246
Decca 220, 250, 255, 305, 309, 339
Denon 158...........................................
Desmet 250.........................................
Diamond 332.......................................
Dimensia 001, 111..............................
Dixi 201, 246, 250..............................
Dual 250, 288, 332.............................
Dumont 004, 082, 208, 209, 211,...

254, 257, 306
Dynatron 250......................................

Elbe 250, 266, 275, 283, 312, 322.
Elcit 257, 272.......................................
Electroband 2.......................................
Electrohome 003, 004, 006, 015,....

113, 114, 131, 146
Elin 211, 246, 250, 258, 312, 332....
Elite 217, 250, 266..............................
Elman 257.............................................
Elta 201, 246, 332...............................
Emerson 004, 006, 009, 016, 017,..

018, 019, 020, 021, 022,
023, 024, 025, 026, 027,
028, 029, 030, 031, 032,
068, 091, 094, 095, 100,
110, 112, 113, 114, 115,
116, 128, 131, 136, 137,
141, 146, 151, 157, 209,
250, 254, 261, 262, 272,

306
Envision 004, 006, 114, 120..............
Erres 203, 247, 250............................
Europhon 250, 257, 272....................
Expert 312...........................................

Fenner 246, 332................................
Ferguson 213, 226, 263, 278, 291,..

303, 341

Fidelity 250...........................................
Finlandia 216, 279...............................
Finlux 208, 209, 211, 212, 250, 254,

255, 256, 257, 258, 262, 279,
283

Firstline 201, 219, 224, 225, 246,....
250, 255, 257, 272, 276,

277, 283
Fisher 033, 044, 096, 129, 140, 149,

211, 216, 231, 249, 253, 255,
260, 306

Formenti 209, 256, 312.....................
Frontech 222, 246, 272, 332............
Fujitsu 032, 255, 257, 266.................
Funai 028, 032, 115, 116, 136, 222,

224, 262, 276, 330, 332

Galaxi 250, 257, 338........................
Galaxis 250, 257.................................
GBC 246, 266, 305, 332....................
GE 001, 003, 004, 006, 034, 049,....

097, 111, 113, 115, 118, 122,
123, 124, 130, 131, 141, 142,

143, 146, 153, 157
GEC 205, 250, 251, 255, 305, 333..
Geloso 201, 246, 266, 272, 332......
Genexxa 217, 250, 266.....................
GoldHand 332.....................................
Goldline 250........................................
GoldStar 004, 005, 006, 009, 015,..

091, 092, 113, 114, 117,
120, 121, 131, 146, 147,
148, 223, 246, 250, 272,
282, 295, 297, 307, 323,

332
Goodmans 219, 232, 233, 246, 248,

249, 250, 255, 262, 285,
332

Gorenje 231........................................
GPM 217, 266, 332.............................
Gradiente 006, 114, 139, 140..........
Granada 006, 071, 146, 216, 227,...

247, 249, 250, 253, 255,
256, 268, 278, 320

Grandin 301, 337................................
Grundig 135, 142, 146, 208, 214,....

215, 240, 242, 250, 254,
256, 264, 266, 301, 311,
313, 316, 320, 324, 325,

330, 335, 343

Hallmark 004, 006, 113..................
Hanseatic 243, 246, 250, 275, 276,.

288, 313
Hantarex 246, 250, 332.....................
Harman Kardon 113..........................
Harwood 246, 250.............................
HCM 201, 234, 246, 250, 266, 332.
Hinari 201, 217, 219, 246, 249, 250,

262, 266, 281, 309, 332, 333,
334, 339

Hisawa 266...........................................
Hitachi 004, 006, 009, 010, 011,......

035, 036, 071, 072, 073,
074, 075, 076, 077, 078,
079, 080, 081, 095, 101,
109, 112, 126, 127, 131,
142, 146, 154, 158, 205,
206, 212, 218, 235, 244,
249, 250, 251, 252, 255,

258, 259, 262, 267, 269,
286, 297, 299, 307, 327,

333, 334, 336
Hornyphone 250................................
Hoshai 266...........................................
Huanyu 233..........................................
Hyper 246, 266, 272, 332.................

ICE 222, 232, 246, 250, 266............
Imperial 231, 250, 256, 272, 338.....
Infinity 006, 037..................................
Ingersol 246.........................................
Inno Hit 239, 246, 250, 255, 256,...

266, 272, 305, 322, 323,
332

Interbuy 246, 272...............................
Interfunk 247, 250, 274, 306, 319,..

320
Intervision 222, 250, 257, 266, 272,

282, 288
Irradio 246, 250, 256, 266, 272,......

323, 332
ITS 232, 250, 266................................
ITT 262, 279, 285...............................
ITV 250, 272........................................

JBL 006, 037.......................................
JC Penney 001, 004, 005, 006, 008,

034, 044, 049, 058, 091,
092, 097, 111, 113, 120,
122, 124, 141, 142, 146,

148, 149
Jensen 004, 006, 114..........................
JVC 009, 010, 011, 034, 036, 038,...

039, 040, 085, 086, 110, 132,
139, 141, 142, 207, 213, 232,
249, 263, 266, 290, 296, 344

Kaisui201, 217, 246, 250, 266, 332
Kapsch 211, 312..................................
Karcher 250, 257, 332.......................
Kathrein 243........................................
Kawasho 002, 004, 006, 120, 140,..

145
Kendo 219, 250, 257, 272, 283, 332
Kennedy 312........................................
Kenwood 004, 006, 015, 113, 114,.

120, 130, 151
Kloss Novabeam028, 041, 042, 118
Kneissel 250, 275, 283.......................
Kolster 250..........................................
Konka 266............................................
Korting 209..........................................
Kosmos 250.........................................
KTV 028, 091, 094, 115, 116, 120,.

131, 146

Lenco 211, 246..................................
Lenoir 246, 332...................................
LG 246, 250, 272, 282.......................
Liesenkotter 250................................
Lloyds 151, 246...................................
Loewe 037, 209, 250, 275................
Loewe Opta 306.................................
Logik 339..............................................
Luma 246, 250, 283, 312...................
Lumatron 250......................................
Luxman 004, 006................................
Luxor 285, 287, 298, 306, 307, 320,

323

Remote control codes
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LXI 001, 006, 033, 037, 043, 044,...
097, 111, 113, 134, 148

M Electronic 201, 211, 212, 233,.
236, 246, 250, 258,
272, 279, 283, 285,

287
Magnadyne 209, 257, 272, 306, 332
Magnafon 256, 257.............................
Magnasonic 113, 114, 136, 154, 262
Magnavox 004, 006, 008, 015, 037,

041, 042, 045, 046, 070,
113, 114, 120, 128, 131,
133, 134, 136, 137, 142,

144, 262
Marantz 004, 006, 035, 037, 114,....

120, 130, 131, 134, 148,
243, 250

Matsui201, 204, 216, 219, 224, 228,
229, 232, 246, 248, 249, 250,
253, 255, 261, 264, 276, 278,
280, 281, 289, 309, 332, 339,

344
Medion 250..........................................
Megatron 006, 035, 071....................
Memorex 006, 113, 148, 201, 246..
Metz 209, 230, 240, 264, 270, 274,.

306, 308, 311, 313, 324, 325
MGA 004, 005, 006, 015, 047, 114,

266
Minerva 208, 240, 242, 254, 256,....

264, 311, 324, 325
Minoka 234, 250.................................
Mission 304..........................................
Mitsubishi 004, 005, 006, 015, 047,

113, 114, 120, 131, 146,
150, 209, 228, 240, 249,
250, 280, 306, 309, 324,

332
Mivar 223, 239, 256, 275, 322.........
Motorola 003, 093.............................
MTC 004, 005, 006, 058, 113, 120,

134, 141, 154
Multitech 028, 201, 246, 250, 257,.

266, 272, 332
Murphy 211, 255.................................

NAD 006, 043, 044, 109..................
National 265........................................
NEC 003, 004, 005, 006, 114, 120,.

130, 131, 151, 249, 309, 332
Neckermann 209, 214, 237, 242,....

243, 250, 272, 283,
306, 313, 338

NEI 250.................................................
Nesco 262, 272...................................
Neufunk 246, 250...............................
Nikkai204, 217, 222, 246, 248, 249,

250, 255, 266, 307
Nikko 006, 013, 154..........................
NOBLEX 332......................................
Nokia 236, 279, 285, 287, 292, 294,

295
Nordmende 264, 303, 310, 319,.....

341
Novatronic 250, 258..........................

Oceanic 276, 298.............................
Okano 250, 255, 338.........................
Onwa 028, 115, 266..........................
Optimus 109........................................
Optonica 051, 093.............................

Orbit 250.............................................
Orion 025, 100, 219, 224, 225, 229,

246, 250, 257, 261, 276, 277,
281, 300, 309, 313, 317, 326,

330, 339
Osaki 217, 222, 234, 250, 255, 266,

330
Oso 217, 266.......................................
Osume 249, 255, 260, 266...............
Otto Versand 202, 214, 219, 237,..

240, 242, 243, 249,
250, 264, 268, 272,
276, 302, 303, 313,

324, 330, 332

Palladium 231, 250, 272, 283, 338
Panasonic 003, 034, 037, 090, 106,.

116, 118, 122, 124, 125,
135, 142, 143, 154, 156,
221, 230, 245, 250, 265,
268, 273, 293, 313, 315,

320, 331
Panavision 250, 283............................
Pathe Cinema 275, 338.....................
Pathe Marconi 319.............................
Perdio 250, 255...................................
Philco 003, 004, 005, 006, 008, 009,

015, 037, 041, 042, 046, 071,
113, 114, 120, 128, 131, 134,
136, 137, 144, 154, 158, 209,
250, 256, 262, 272, 306, 338

Philips 000, 003, 004, 006, 008, 009,
015, 037, 041, 042, 048, 049,
050, 121, 134, 203, 205, 209,
233, 242, 243, 247, 250, 251,

301, 306, 312, 320
Phoenix 209, 250, 255.......................
Phonola 203, 209, 247, 250, 306,....

320
Pioneer 004, 006, 095, 109, 112,.....

118, 119, 130, 131, 250
Portland 004, 006, 013, 091, 113,...

120, 131, 146, 147, 152
Prandoni-Prince 256, 272.................
Price Club 58......................................
Prima 147, 246, 332...........................
Prinz 255..............................................
Prism 34...............................................
Profex 201, 246, 332..........................
Profi-Tronic 250, 257........................
Proline225, 247, 250, 255, 277, 291
Proscan 001, 097, 111.......................
Protech 201, 222................................
Proton 004, 006, 009, 113, 114,......

127, 131, 137, 146, 148
Provision 250.......................................
Pye 203, 247, 250...............................

Quasar 003, 034, 118, 124, 125,...
128, 135, 142, 143

Quelle 202, 208, 211, 237, 240,......
242, 249, 250, 254, 258,
260, 264, 272, 306, 309,

322, 324, 330, 332

Radio Shack 111, 115, 116, 118,..
134, 146

Radio Shack/Realistic 001, 004, 006,
009, 028, 033,
051, 091, 092

Radiola 203, 247, 250, 320...............
Radiomarelli 209, 250, 272...............

RadioShack 250...................................
Radiotone 246, 250, 289...................
RCA 001, 003, 004, 005, 006, 007,.

015, 052, 053, 054, 055, 056,
095, 097, 098, 099, 102, 111,
112, 115, 118, 119, 122, 123,
124, 130, 131, 141, 143, 146,

153
Realistic 111.........................................
Recor 250.............................................
Revox 250............................................
Rex 222, 272, 283, 312......................
RFT 209, 255, 275..............................
Roadstar 201, 217, 222, 246, 266,..

332
Robotron 306......................................
Runco 82..............................................

Saba 209, 226, 278, 291, 303, 306,
310, 319

Saisho 201, 219, 222, 228, 246, 261,
266, 280, 309, 339

Salora 298, 306, 307..........................
Sambers 239, 256, 257, 322.............
Sampo 004, 006, 091, 092, 118,......

120, 131
Samsung 004, 005, 006, 009, 012,...

015, 057, 058, 059, 091,
092, 103, 113, 120, 131,
134, 141, 146, 151, 159,
201, 222, 223, 231, 239,
243, 246, 250, 255, 262,
305, 322, 323, 332, 338

Sansui 100, 250...................................
Sanyo 004, 033, 047, 060, 089, 096,

129, 149, 211, 216, 227, 246,
249, 253, 255, 260, 275, 298,

305, 306, 309, 332
SBR 203, 205, 247, 250.....................
Schneider 217, 232, 247, 250, 266,.

272, 288, 332
Scott 004, 006, 009, 016, 025, 028,

032, 115, 116, 131, 136, 146
Sears 001, 004, 006, 010, 011, 015,

032, 033, 039, 040, 043, 044,
061, 071, 096, 097, 111, 113,

115, 129, 134, 146, 149
SEG 222, 246, 249, 250, 272............
SEI 202, 209, 224, 250, 257, 276.....
SEI-Sinudyne 306, 330.......................
Seleco 283, 303, 312, 319.................
Sentra 204, 246, 248, 266.................
Sharp 004, 006, 009, 017, 020, 051,

062, 063, 064, 067, 091, 093,
127, 144, 146, 151, 210, 249,
260, 262, 276, 302, 321, 328,

329, 340
Shorai 224, 262, 276, 330.................
Siarem 209, 250, 257, 260, 264, 306
Siemens 214, 215, 240, 242, 311,....

313, 324, 325
Sierra 247, 250....................................
Signature 2000 129............................
Singer 209, 257, 272, 306, 332........
Sinudyne 202, 209, 219, 250, 257,..

261, 266, 276, 306, 330
Solavox 255, 307................................
Sonitron 216........................................
Sonoko 201, 246, 250, 266, 332......
Sonolor 216.........................................
Sontec 250, 276, 338.........................
Sony 002, 104, 107, 108, 138, 140,.

145, 146, 202, 237, 249, 257,
296, 304, 309, 339, 342

Soundesign 004, 006, 008, 028, 032,
113, 115, 131, 137

Star Lite 246, 250...............................
Starlite 028, 332..................................
Stern 312..............................................
Sunkai219, 224, 225, 229, 266, 276,

277, 281, 330
Sunstar 246, 250.................................
SuperTech 246, 250, 332..................
Supra 246, 332....................................
Susumu 217, 278.................................
Sylvania 004, 006, 008, 015, 037,.....

040, 041, 042, 045, 046,
088, 113, 114, 120, 128,
131, 134, 136, 137, 144,

154
Symphonic 023, 028, 116, 136.........

Tandberg 283, 330..........................
Tandy 093, 134, 217, 255, 266, 272
Tashiko 205, 249, 251, 333..............
Tatung 003, 118, 220, 250, 255,......

305, 309, 339
Teac 250...............................................
Tec 246, 272, 278, 284, 332.............
Technics 034, 135, 142, 143, 221,...

245
Techwood 004, 006, 034, 114, 134
Teknika 004, 005, 006, 008, 009,....

010, 011, 013, 028, 032,
045, 058, 090, 091, 115,
116, 120, 130, 131, 137,

146, 154
Teleavia 319.........................................
Telecaption 65....................................
Telecor 250, 266................................
Telefunken 151, 226, 250, 278, 284,

291, 303, 319
Telegazi 250, 266................................
Telemeister 250..................................
Telesonic 250......................................
Telestar 250.........................................
Teletech 201, 246, 250, 272.............
Teleton 249, 274................................
Tensai211, 217, 224, 246, 250, 258,

266, 272, 276, 282, 332
Texet 217, 246....................................
Thomson 250, 278, 284, 291, 303,.

310, 319, 341
Thorn204, 211, 213, 237, 240, 241,

250, 263, 278, 298, 303, 305,
313, 324

Toshiba 033, 043, 044, 058, 061,....
065, 066, 087, 088, 129,
141, 148, 149, 150, 204,
208, 238, 241, 248, 249,
254, 257, 271, 314, 318

Totevision 91......................................
Towada 257.........................................
Tristar 266...........................................
Triumph 250, 261, 271, 279.............

Uher 250, 256, 306, 312..................
Ultra 154..............................................
Ultravox 250, 257, 272, 306............
Uniden 138..........................................
Universal 49.........................................
Universum 211, 212, 222, 231, 240,

249, 250, 254, 256, 258,
260, 261, 264, 272, 276,

S
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279, 283, 285, 287, 292,
309, 313, 324, 330, 332

Univox 250..........................................

Vestel 250..........................................
Video Concepts 115..........................
VideoSystem 250................................
Vidikron 134........................................
Vision 250............................................

Vortec 250...........................................
Voxson 209, 250, 256, 306...............

Waltham 250....................................
Wards 001, 004, 005, 006, 015,......

016, 023, 032, 037, 041,
042, 045, 049, 051, 111,
113, 120, 122, 123, 131,
134, 136, 137, 141, 144,

148, 262
Watson 250, 266, 288, 289..............
Watt Radio 257..................................
Wega 209, 249, 250...........................
Weltblick 250......................................
White Westinghouse113, 120, 144,

146, 147, 154,
157, 250

Yamaha 004, 005, 006, 015, 120,.
137, 151, 154

Yoko 222, 246, 250, 266, 332..........
Yorx 266, 332.....................................

Zenith 004, 082, 083, 084, 105,.....
117, 138, 154
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Technical data

Storage media
Hard Disc recording: 80 Gb HDD

TV systems
Playback: PAL/NTSC
Recording: PAL/NTSC
Internal tuner: PAL/SECAM

Optical disc
Playback Recording

DVD+RW • •
DVD+R • •
DVD-R/-RW, video mode • -
DVD-Video • -
Video CD, Super VCD • -
Audio CD • -
MP3 CD • -
CD-R/RW • -

Video Format
Digital compression DVD, SVCD: MPEG2

VCD: MPEG1

Record modes
Max HDD recording time: 130h
Max DVD recording time: 8h

Bit rate
Mode Rec.time Resolutio-

n
Video

(Mbit/s)
Audio
(kbit/s)

M1 60' D1 9.72M 384k
M2 120' D1 5.07M 256k
M2x 150' D1 4.06M 256k
M3 180' 1/2 D1 3.38M 256k
M4 240' 1/2 D1 2.54M 256k
M6 360' 1/2 D1 1.70M 256k
M8 480' SIF 1.27M 192k

Resolution H x V
(pixels)

50Hz

Full D1 (DVD-Video) 720 x 576
Half D1 360 x 576
SIF (VCD) 352 x 288
TV Standard NTSC PAL/

SECAM
Scan frequency 60Hz 50Hz
Number of lines 525 625
Playback • •
Recording • •
Internal tuner - •

Video Performance
DA Converter: 10 bit
AD Converter: 9 bit
Signal handling: Components
Video (CVBS) out: 1 Vpp into 75 ohm
S-video (Y/C) out: Y: 1 Vpp into 75 ohm

C: 0.286 1Vpp into 75 ohm

Component video out
(YPBPR):

Y: 1 Vpp into 75 ohm

PB: 0.7 Vpp into 75 ohm
PR: 0.7 Vpp into 75 ohm

Audio Format
Compressed digital Playback Recording
Dolby Digital (AC3) 5.1-

channel*
2-channel
16-bit, 48

kHz
DTS, MPEG2 5.1-

channel*
-

MPEG1, MP3 2- channel -
PCM 2-channel

16/20/24 bit
48/96 kHz

-

*6.1-channel compatible

Audio Performance
DA Converter: 24 bit
AD Converter: 16 bit
DVD fs 96kHz 4Hz-44kHz

fs 48kHz 4Hz-22kHz
Video CD fs 44.1kHz 4Hz-20kHz
Audio CD fs 44.1kHz 4Hz-20kHz
Signal/Noise (1kHz): 105 dB
Dynamic range (1kHz): 90 dB
Crosstalk (1kHz): 105 dB
Distortion/Noise (1kHz): 90 dB

Front Connections
i.LINK DV in: IEEE 1394 4-pin
S-video in: Hosiden 4-pin
Video in: Cinch (yellow)
Audio Left/Right in: Cinch (white/red)

Rear Connections
SCART1: CVBS, S-video, RGB out
SCART2: CVBS, S-video, RGB in

decoder
Video out: Cinch (yellow)
Audio L/R out (2x): Cinch (white/red)
S-video out: Hosiden 4-pin
Digital audio out: Coaxial, Optical
RF antenna in: Coaxial 75 ohms (F type)
RF TV out: Coaxial 75 ohms (F type)
Mains: Standard (IEC type)
Component video out: Cinch (green/blue/red)

Timer Recording
Number of events: 12; 1 month; daily/weekly
Record control: VPS, PDC
Autom. Sat. Recording: On SCART 2
Timer programming: Manual, ShowView

Electronic Program Guide
Timer programming: GUIDE Plus+/ShowView/Manual
Number of events: 12; 1 month; daily/weekly

General Functionality
Automatic Screen Saver
Backup presets & timer: 1 year
Backup clock & calendar: 12 hours
Auto clock set (SMART
CLOCK):

PDC, Teletext (Time/Date)

Audio recording level: Automatic
TV-related functions: 16:9 (pin8), Follow TV,

Direct Record

DVD/CD playback
• Fast Forward/Backward )
• Step Forward/Backward
• Slow
• Direct Title/Track access
• Next/Previous Title/Track/Chapter
• Repeat (Chapter/Title/All) or (Track/All)
• A-B Repeat
• Shuffle
• Intro Scan
• Time Search
• Zoom (1.33x, 2x, 4x) with picture enhancement
• Auto Resume (20 discs)

MP3 CD playback
• Time display (Track)
• MP3 text (ID3 tags) display
• Album and track selection
• Repeat (disc/album/ track)
• Variable Bit Rate of 32-256 kbit/s
• 32, 44.1, 48 kHz sampling rates
• ISO9660 file system
• Single session
• Nested directories supported to 8 levels
• Up to 32 album numbers
• Up to 999 tracks

Ambient temperature
15°C - 35°C

Humidity
25% - 75%

Operating position
maximum 10 degree inclination in all directions

Power Supply
Power supply: 200-240 V, 50 Hz
Power consumption Operation 38 W
Low-power standby 8 W

Cabinet
Dimensions (W x H x D): 435 x 76 x 335 mm
Net Weight: 4.0kg

Remote Control
• Multi brand remote control

Package Contents
• DVD Video Recorder/Harddisk
• Remote Control + batteries
• User Manual
• AC power cable
• Coax RF antenna cable
• SCART cable fully connected
• IR-extender cable (G-LINK transmitter)

Philips Consumer Electronics
Data subject to change without notice
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www.philips.com

PHILIPS NORGE AS PHILIPS PHILIPS PORTUGUESA, S.A.
Sandstuveien 70, Philips Austria GmbH Consumer Information Centre
PO Box 1, Manglerud Triesterstrasse 64 Rua Dr. António Loureiro Borge, nr. 5
N-0612 Oslo 1101 Wien Arquiparque, Miraflores
NORWAY AUSTRIA P-2795 L-A-VEHLA
Phone: 2274 8250 Tel: 0810 00 12 03 PORTUGAL

Phone: 352-1-4163063

OY PHILIPS AB PHILIPS INFO CENTER PHILIPS CE, The Philips Centre,
Sinikalliontie 3, Alexanderstrasse 1 420 - 430 London Road,
02630 Espo 20099 Hamburg Croydon, Surrey
Helsinki GERMANY CR9 3QR
FINLAND Tel: 0180-535 6767 UNITED KINGDOM
puh. (09) 6158 0250 Phone: 0870-900-9070

PHILIPS KUNDTJÄNST SERVICE CONSOMMATEURS PHILIPS PHILIPS KUNDECENTER
Kollbygatan 7, BP 0101 Frederikskaj 6,
Akalla, 75622 Paris Cédex 13 DK-1780 København V
16485 Stockholm FRANCE DENMARK
SWEDEN Phone: 0825-889 789 Tlf: 808 82814
Phone: 08-5985 2250

PHILIPS POLSKA PHILIPS ELECTRONICS IRELAND LIMITED PHILIPS REPRESENTATIONOFFICE
AL. Jerozolimskie 195B Consumer Information Centre Ul. Usacheva 35a
02-222 Warszawa Newstead, Clonskeagh 119048 MOSCOW
POLSKA DUBLIN 14 RUSSIA
Tel.: (022)-571-0-571 Phone: 01-7640292 Phone: 095-937 9300

PHILIPS SERVICE PHILIPS CONSUMER ELETRONICS PHILIPS INFO CENTER
V Mezihori 2 Servizio Consumatori Fegistrasse 5
180 00 Prage Via Casati 26 8957 Spreitenbach
CZECH REPUBLIC 20052 Monza - Milano SUISSE
Phone: (02)-3309 330 ITALY Tel.: 0844-800 544

Phone: 800 820026

PHILIPS Iberia, S.A. PHILIPS MÁRKASZERVIZ PHILIPS CUSTOMER CARE CENTER
C/Martinez Villergas, 49 Kinizsi U 30-36 Twee Stationsstraat 80/
28027 MADRID Budapest 1119 80 Rue des Deux Gares
SPAIN HUNGARY 1070 BRUSSEL/BRUXELLES
Phone: 902-113 384 Phone: (01)-382 1700 BELGIUM (for BENELUX)

Tel: 070-222 303
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