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Kõvaketas / DVD salvestaja / mängija DVDR7260H

Täname Teid, et valisite Philipsi.

Kas vajate abi?

Lugege esmalt kiire alustamise / kasutamise juhendit ja seda
kasutusjuhendit. Nendes on toodud palju erinevaid nõuandeid, mis

muudavad Philips toote kasutamise palju nauditavamaks. Kui te ei leidnud
oma küsimustele vastust nendest materjalidest, külastage meie

kodulehekülge www.philips.com/support

Eestikeelne kasutusjuhend



Kasutajale:

Lugege tähelepanelikult teavet, mis on toodud teie
DVD salvestaja all või tagaküljel. Kirjutage siia oma
toote seerianumber (Serial No.). Hoidke see
number alles, seda võib teil hiljem vaja minna.

Mudeli number: DVD salvestaja

Seerianumber:_______________________

DVDR7260H

INFORMATSIOON
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ETTEVAATUST!

NÄHTAV JA NÄHTAMATU LASERKIIRGUS.
VÄLTIGE KOKKUPUUDET KIIREGA, KUI SEADE ON
AVATUD.

Vana seadme hävitamine

Teie seade koosneb kõrgekvaliteedilistest
materjalidest ja osadest, mida on võimalik
taaskasutada ja ümber töödelda.

See mahatõmmatud prügikasti tähis
näitab, et seade vastab Euroopa direktiivile
2002/96/EC.

Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega
vanade elektri- ja elektroonikaseadmete ümber-
töötlemise kohta.

Palun toimige vastavate regulatsioonide kohaselt ja
ärge hävitage seadet hariliku majapidamisprügi
hulgas. Korrektne seadmete hävitamine aitab
vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele.

PALUME TARBIJATEL MÕISTA, ET KÕIKI
TELEVIISOREID EI OLE VÕIMALIK SELLE
TOOTEGA KOOS KASUTADA NING TELEVIISORI
EKRAANIPILT VÕIB OLLA VIGADEGA. KUI
TEGEMIST ON PROGRESSIIVSE SKANEERIMISE
PILDIPROBLEEMIDEGA 525 VÕI 625, SOOVITAME
KASUTAJATEL MUUTA TELEVIISORIÜHENDUST
NING KASUTADA STANDARDSET VÄLJUNDIT. KUI
TEIL ON TEKKINUD KÜSIMUSI TEIE TELEVIISORI
SOBIVUSE SUHTES NENDE 525P VÕI 625P DVD
MÄNGIJATE MUDELITEGA, KONTAKTEERUGE
PALUN MEIE KLIENDITEENINDUSEGA.

INFORMATSIOON LASERI KOHTA
Laseri tüüp Semikonduktorlääts

InGaAIP (DVD)

AlGaAs (CD)

Lainepikkus 658 nm (DVD)

790 nm (CD)

Väljundi võimsus 30 mW (DVD+RW
kirjutamine)

1.0 mW (DVD lugemine)

1.0 mW (CD lugemine)

Läätse ulatus 84 kraadi (DVD)

61 kraadi (CD)
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Toodetud Dolby Laboratories'e litsentsi alusel.
Märgid “Dolby”, “Pro-Logic” ja kahekordne D on
Dolby Laboratories'e kaubamärgid.

ESIMESE
KLASSI

LASERTOODE

Olge vastutustundlik!

Austage autoriõigusi!

Digital Video Broadcasting

DVB digitaalse video edastamise projekt (Digital
Video Broadcasting Project) (1991 kuni 1996).
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INFORMATSIOON

See seade on vastavuses Euroopa Ühenduse
raadiosageduse nõuetega.

See seade on vastavuses järgnevate
direktiivide nõuetega: 73/23/EEC +
89/336/EEC + 93/68/EEC.

See toode kuulub autoriõiguse kaitse tehnoloogia
alla, mis on kaitstud USA patendi ja vaimse omandi
õigustega. Selle autoriõiguse kaitsega tehnoloogia
kasutamine peab olema Macrovisioni poolt
autoriseeritud ja on mõeldud kodudes ning teistes
piiratud vaatajaskonnaga kohtades kasutamiseks kui
ei ole just Macrovisioni poolt teisiti volitatud.
Teistsugune rakendamine või demonteerimine on
keelatud.

USA patendid number: 4,631,603; 4,819,098;
4,907,093; 5,315,448 ja 6,516,132.

GUIDE Plus+, SHOWVIEW, VIDEO Plus+, G-LINK on;
(1) registreeritud kaubamärgid või kaubamärgid (2)
mis on toodetud litsentside alusel ja (3) kuuluvad
erinevate patentide alla, mille omanikuks või mille
litsentsi omanikusk on Gemstar-TV Guide
International, Inc. Ja / või selle litsentseeritud
tütarettevõtted.

GEMSTAR-TV GUIDE INTERNATIONAL JA SELLE
LITSENTSEERITUD TÜTARETTEVÕTTED EI
VASTUTA GUIDE PLUS+ SÜSTEEMI POOLT
EDASTATUD TELEKAVADE ÕIGSUSE EEST.
GEMSTAR-TV GUIDE INTERNATIONAL JA / VÕI
SELLE LITSENTSEERITUD TÜTARETTEVÕTTED EI
VASTUTA VARALISELT KAOTATUD KASUMI,
ÄRITEGEVUSE VÕI MUUDE KAUDSETE KAHJUDE
EEST, MIS ON VÕINUD TEKKIDA GUIDE PLUS+
SÜSTEEMIGA SEOTUD INFORMATSIOONI VÕI
TEENUSTE KASUTAMISEL.

Kuna erinevad plaaditootjad pakuvad erinevaid
plaadiformaate, võib juhtuda, et mõne DVD plaadi
taasesitamiseks vajab teie mängija tarkvara
uuendust. DVD tehnoloogia pideva arenemisega
muutuvad sellised uuendused tavapäraseks.

.
Uuendusteks külastage meie kodulehekülge
www.philips.com/support
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TERMINOLOOGIA

Analoog:

Külgede suhtarv:

AUDIO OUT pesad:

Peatükk:

Digitaal:

Plaadimenüü:

DivX 3.11/4.x/5.x/6.0:

Dolby Digital:

DTS:

Sisukorra pildivaade:

JPEG:

MP3:

MPEG:

Multikanal:

Taasesituse kontroll (PBC):

PCM (Pulse Code Modulation):

Piirkonnakood:

S-Video:

Surround:

Pealkiri:

VIDEO OUT pesa:

Heli, mis ei ole konverteeritud numbrilisteks
väärtusteks. Analoogheli võib varieeruda, seevastu
digitaalsel helil on kindlad numbrilised väärtused.
Need pesad edastavad heli kahe kanali kaudu:
vasakpoolse ja parempoolse kaudu.

Kuvatava pildi vertikaal- ja hori
sontaalpikkuste suhe. Tavalistel televiisoritel on
horisontaal-vertikaalsuhtarv 4:3 ja laiekraan
televiisoritel 16:9.

Punane ja valge pesa DVD
süsteemi tagaosas, mis saadavad audiosignaali
teisele süsteemile (televiisor, stereosüsteem jne)

Osa pildist või lõik muusikast, mis on
väiksem kui pealkiri. Pealkiri koosneb mitmest
peatükist. Igale peatükile on antud peatüki number,
võimaldades määrata soovitud pealkirja asukohta.

Heli, mis on konverteeritud numbrilisteks
väärtusteks. Digitaalheli on võimalik kasutada, kui Te
kasutate DIGITAL AUDIO OUT COAXIAL või OPTICAL
pesasid. Need pesad edastavad helisignaali
kasutades mitmeid erinevaid kanaleid, erinevalt
analoogpesadest, mis kasutavad vaid kahte kanalit.

Ekraanivaade, mis võimaldab valida
DVD plaadile salvestatuid pilte, heli, subtiitreid,
mitmenurksust jne.

DivX koodek, mis põhineb
patentidega kaitstud MPEG-4 failipakkimis
tehnoloogial, välja töötatud DivXNetworks Inc. poolt.
Selle abil on digitaalseid videofaile võimalik pakkida
kokku nii väikseks, et neid saab transportida üle
interneti, samas säilitades kõrge kvaliteedi.

Ruumheli helisüsteem, mis on välja
töötatud Dolby Laboratories'de poolt, koosnedes
kuni kuuest digitaalsest helikanalist (eesmine vasak ja
parem, surround vasak ja parem, keskmine ning
subwoofer).

Digital Theatre Systems. See on ruumheli
süsteem, mis erineb Dolby Digital ruumhelist. Need
ruumhelisüsteemid on arendatud erinevate firmade
poolt.

Vaade, mis annab visuaalse
ülevaate DVD plaadile salvestatud materjalidest. Iga
salvestuse algus on märgitud eraldi pisipildiga.

Väga levinud digitaalsete piltide formaat.
Liikumatu pildi kokkupakkimissüsteem, välja
töötatud Joint Photographic Expert grupi poolt, mis
tähendab, et pildi kvaliteeti on vähendatud vähe
võrreldes selle kõrge kokkusurumismääraga.

Failiformaat heliandmete kokkupakkimis
süsteemiga. 'MP3' on lühend sõnadest Motion
Picture Experts Group 1 (või MPEG 1) Audio Layer 3.
Kasutades MP3 formaati võimaldab üks CD-R või CD-
RW plaat mahutada 10 korda rohkem andmemahtu
kui tavaline CD plaat.

Motion Picture Experts Group. Kokku
pakkimissüsteem digitaalsele heli ja video
materjalile.

DVD plaatide puhul salvestatakse iga
heliefekt eraldi helikanalisse. Multikanalilise salves
tuse puhul on heliefekt salvestatud kolme või
enamasse kanalisse.

Viitab video CD või SVCD
plaatidele salvestatud signaalile, mis kontrollib
taasesitust. Kasutades video CD plaatidele või PBC
funktsiooni toetavat SVCD plaatidele salvestatud
menüüvaateid saate Te nautida interaktiivset tarkvara
ja lisaks ka otsingufunktsiooniga tarkvara.

Süsteem, mis
muudab analooghelisignaali digitaalseks signaaliks,
et seda hiljem töödelda. Muutmisel ei pakita andmeid
kokku.

Funktsioon, mis lubab plaate taas
esitada ainult teatud piirkondades. See seade lubab
taasesitada plaate, millel on samaväärne piirkonna
kood. Piirkonnakoodi leiate te toote etiketilt. Mõned
plaadid sobivad esitamiseks mitmes piirkonnas (või
kõigis (ALL) piirkondades).

Edastab selge pildi saates luminants- ja
värvilise signaali eraldi. Te saate kasutada S-Video
funktsiooni, kui teie televiisoril on S-Video sisend
pesa.

Ruumhelisüsteem, mis võimaldab kuulaja
ümber luua realistliku kolmedimensioonilise heli
kõlareid vastavalt kuulaja ümber paigutades.

Pikim pildilõik või muusikatoiming DVD
plaadil, muusika videotarkvaral või terve album
audiotarkvaral. Igale pealkirjale on antud pealkirja
number, võimaldades määrata soovitud pealkirja
asukoha.

DVD süsteemi tagaosas asuv
kollane pesa, mis edastab DVD süsteemi video
signaali televiisorisse.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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TOOTE TEHNILISED ANDMED

Sobivad plaadid

Pilt / Ekraan

Heli

Video salvestamine

Video taasesitamine

Heli taasesitamine

Salvestusmeedia

Tuuner / Vastuvõtt / Edastamine

Funktsioonid

Võimsus

Seade

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H
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Salvestamiseks: DVD+R/-R DVD+R Double layer,
DVD+RW/-RW
Taasesitamiseks: DVD-Video, MP3-CD, CD-
R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-
R/-RW, pildifailidega CD, Audio CD

D/A konverter: 9 bit, 27 MHz
Süsteemi pikslisagedus: 13.5 MHz
A/D konverter: 11 bit, 27 MHz
Ekraanipildi rikastamine: progressiivse skane-
erimise funktsioon

D/A konverter: 24 bit, 96 kHz
A/D konverter: 24 bit, 192 kHz
Crosstalk. (1 kHz): 95 dB
Dünaamiline vahemik (1 kHz): 85 dB
Müra tase signaalis: 95 dB
Helisüsteem: Dolby Digital, MPEG2
Müra ja võbelus: 85 dB
Sageduse vastuvõtt: 20 - 20 000 Hz

Salvestussüsteem: PAL
Kokkupakkimisformaadid: MPEG2, MPEG1
Heli kokkupakkimisformaat: Dolby Digital

Kokkupakkimisformaadid: MPEG2, MPEG1
Videoplaadi taasesitussüsteem: NTSC, PAL

Kokkupakkimisformaadid: Dolby Digital, MP3,
MPEG2 multikanaliline, MPEG1, PCM
MP3 bitimäärad: 64-384 kbps ja muutuvad
bitimäärad.

Kõvaketta mälumaht: 160 GB
HDD kõvakettale salvestamisreþiimid: ajutise
mäluruumi videoriba, kohene taasesitus.

TV süsteem: PAL, SECAM
Antennisisend: 75 oomi, koaksiaalne (IEC75)
DVB: DVB digitaalne väliantenn

Programmeerimine / taimer:

Programmeeritavate sündmuste arv: 25
Plaadimälu: kuni 9000 pealkirja ja 999 plaati
Lapselukk: Child Lock
Kellaaeg: Nutikas kell
Digital Content Management: Digital Photo
Manager
Lihtne installeerimine: Follow TV, automaatne
installeerimine
Elektrooniline telekava: GUIDE Plus+ süsteem

Vooluvõimsus: 200-240V, ~50 Hz
Voolutarbivus: 38 W
Voolutarbivus puhkereþiimis: <3 W

Mõõtmed (l x k x d): 435 x 89 x 350mm
Kaal: 5.1 kg

Toote tehnilised andmed ja väljanägemine võivad
muutuda ilma etteteatamata.

Ühenduvus
Tagumised ühendused:

RF antennisisend

RF TV väljund
Scart 1 (CVBS, S-Video/RGB väljund)
Scart 2 (CVBS, S-Video/RGB sisend)
Component Video väljund Progressive
S-Video väljund
Videoväljund (CVBS)
Heliväljund parem- / vasakpoolne
Digitaalne heliväljund (koaksiaalne)
Optiline väljund
G-LINK (GUIDE Plus+ süsteem)
HDMI väljund
Voolujuhe

Eesmised ühendused
DV-sisend(i.LINK)
S-Video sisend
Videosisend
Helisisend parem- / vasakpoolne

Automaatne satelliitsalvestus
Esmasp-reede / iga nädal programmeeringu

kordus
Käsitsi taimeri seadistamine
Salvestamine ühe klahvivajutusega
VPS/PDC salvestamine
ShowView / VIDEO Plus+
IR Set-Top-Box juhtimine

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Plaatide kogumi (Disc Library)

Taasesitamine

Salvestuse toimetamine

Muud funktsioonid
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HOOLDUS- JA OHUTUSINFORMATSIOON

ETTEVAATUST!
Kõrgepinge! Ärge avage seadet. Te võite saada
elektrilöögi!

See seade ei sisalda ühtegi kasutaja poolt
hooldatavat osa. Palun jätke kogu hooldustöö
vastavalt kvalifitseeritud isikute hooleks!

Sobiva asukoha leidmine

Ventilatsioon

Vältige kõrget temperatuuri, niiskust, vett ja
tolmu

ETTEVAATUST!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Asetage süsteem kõvale, lamedale ning
stabiilsele alusele. Ärge asetage seadet vaibale.

Ärge asetage seadet mõnele teisele seadmele,
mis võivad selle all kuumeneda (näiteks
vastuvõtja või võimendi).

Ärge asetage midagi seadme alla (näiteks CD
plaadid, ajalehed).

Paigaldage seade pistikupesa lähedale, nii et
elektrikontaktile oleks tagatud kiire ligipääs.

Asetage süsteem, nii et selle ümber oleks
piisavalt ventilatsiooniruumi. Jätke vähemalt 10
cm (4.5 tolli) vaba ruumi seadme kohale ja
tagaküljele ning 5 cm (2.3 tolli) kummalegi
küljele.

Vältige seadme kokkupuutumist veega ning
veepritsmetega.

Ärge asetage seadmele ohtlikke esemeid (näiteks
vett täis vaasi, põlevaid küünlaid)

Ärge liigutage ega väristage salvestajat.

Ärge eemaldage voolujuhet seinakontaktist
enne, kui olete seadme puhkereþiimi lülitanud.

Kui sisestatud plaat on määrdunud, võib see
põhjustada probleeme taasesitamisel (pildi
seismajätmine, helimoonutused, pildihäired). Nende
probleemide vältimiseks peaksite oma plaate
regulaarselt puhastama.

Kui plaat on muutunud mustaks, puhastage seda
mikrofiibrist puhastuslapiga. Pühkige plaati suunaga
keskelt väljapoole, ainult ühes suunas.

Ärge kasutage lahusteid nagu benseen, vedeldaja,
jaemüügis olevad puhastusvedelikud ning
antistaatilised pihustid, mis on mõeldud plaatide
puhastamiseks.

Kõvaketta vigastuste ning info kadumise vältimiseks
järgige siintoodud ettevaatusabinõusid:

Kõvaketas ei ole mõeldud info pikaajaliseks
säilitamiseks. Soovitame teil olulised videoandmed
salvestada DVD plaadile.

Paigaldamine

Plaatide puhastamine

Kõvaketta draivi (HDD) hooldus
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MAX CHAP
Jõutud on suurima võimaliku peatükkide arvuni
pealkirjas või plaadil. Suurim võimalik
peatükkide arv pealkirjas on 99 ja plaadil 255.

MAX TITLE
Jõutud on suurima võimaliku pealkirjade arvuni
plaadil. Suurim võimalik pealkirjade arv plaadil
on 49.

MENU UPDATE
Peale edukat salvestamist uuendatakse ka
plaadimenüü.

NO DISC
Plaadiliugurisse ei ole sisestatud plaati. Kui teate
kuvamise ajal on sisestatud plaat, ei ole
salvestaja võimeline seda lugema.

NO SIGNAL
Signaali ei edastata või on signaal väga nõrk.

NTSC DISC
Sisestatud on plaat NTSC salvestustega, millele
püüti salvestada PAL signaali. Sisestage
uusplaat või kasutage PAL salvestustega plaati.

OPENING
Plaadiliugur avaneb.

PAL DISC
Sisestatud on plaat PAL salvestustega, millele
püüti salvestada NTSC signaali. Sisestage
uusplaat või kasutage NTSC salvestustega plaati.

PHILIPS
Salvestaja lülitati sisse.

PHOTO MMM/NNN
Valitud pildi järjekorranumber (Photo reþiimis).
MMM tähistab valitud pildi järjekorranumbrit,
NNN tähistab piltide koguarvu kaustas. Kui pilte
on üle 999, kuvatakse ekraanile '999'.

POST FORMAT
Plaati valmistatakse ette peale menüüstruktuuri
muutmist.

PROTECTED
Pealkiri on kopeerimise vastu kaitstud ja seda ei
ole võimalik salvestada.

PROGRESSIVE SCAN
Videoväljund on progressiivse skaneerimise
kvaliteediga.

READING
Salvestaja loeb plaadiliugurisse sisestatud plaati.

RECORDING
Toimub salvestamine.

STANDBY
Salvestaja on lülitatud puhkereþiimi.

SYS MENU
Ekraanile kuvatakse süsteemimenüü.

VCD
Plaadiliugurisse on sisestatud VCD plaat.

BUSY
Oodake, kuni see teade kaob ekraanilt. Salvestaja
tegeleb mingi funktsiooni rakendamisega.

EKRAANPANEELI TEATED / SÜMBOLID
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Järgmised sümbolid / kirjad võivad ilmuda salvestaja
ekraanipaneelile:

00:00:00
Multifunktsionaalne ekraan / tekstiriba

Pealkirja pala järjekorranumber
Pealkirja / pala kogu-, kulunud ja

järelejäänud aeg
Plaadi / pealkirja nimetus
Veateated või hoiatusteated
Plaadi kohta käiv lisainformatsioon
Telekanali järjekorranumber või videoallikas
Kellaaeg (seda kuvatakse puhkereþiimis)
Telesaate pealkiri

Allikaks on valitud tuuner.

Aktiivseks allikaks on kaamerareþiim.

Aktiivseks allikaks on sisestatud plaat.

Aktiivseks allikaks on kõvaketas.

TV
Modulaator on välja lülitatud. Antennisignaal (RF
signaal) ühendatakse televiisorisse, kui
modulaator on välja lülitatud.

Salvestaja on võtnud vastu kaugjuhtimispuldi
signaali.

TIMER
Taimeriprogrammeering on tehtud või aktiivne.

SAT
Salvestaja on valmis sooritama satelliit-
salvestust.

BLOCKED
Plaadiliugurit ei ole võimalik avada ega sulgeda
tänu mehaanilisele takistusele.

COMPATIBLE
Salvestaja muudab plaadiliuguris olevat plaati

sobivasse DVD formaati.

COPY PROT
DVD plaat / videokassett, mida te üritate
kopeerida, on kopeerimise vastu kaitstud.

CREATE MENU
Peale esimese salvestuse lõppu uuele plaadile
luuakse menüüstruktuur.

DISC ERR
Pealkirja kirjutamisel tekkis viga. Kui see juhtub
sageli, puhastage plaat või kasutage uut plaati.

DISC FULL
Plaat on täis. Uutele salvestustele ei ole enam
plaadiruumi.

DISC UPDATE
Plaadi uuendamine toimub peale plaadi-

toimetamise lõppemist.
Kustutatakse kogu plaat.

DISC WARNING
Pealkirja kirjutamisel tekkis viga. Salvestamine
jätkub, kuid veakoht jäetakse vahele.

EMPTY DISC
Sisestatud plaat on uus või on täielikult
kustutatud (sellel ei ole salvestusi).

EMPTY TITLE
Valiti tühi pealkiri.

EPG DOWNLOAD
Toimub telekavade allalaadimine.

FINALISE
Lõpetatakse DVD±R plaati. Lõpetamisprotsessi
kulust annab märku LED märgutuli.

INFO DVD
Televiisoriekraanile kuvatakse informatsioon
sisestatud DVD plaadi kohta.

INSTALL
Peale automaatset kanaliotsingut kuvatakse
televiisoriekraanile kellaaja / kuupäeva
seadistamise menüü.

IS THE TV ON
Salvestaja on esmases installatsioonireþiimis.
Lülitage oma televiisor sisse ja lugege lähemalt
peatükist 'Installeerimine ja seadistamine'.

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

o
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Sissejuhatus

Kaasasolevad tarvikud

Piirkonnakoodid

Sellel seadmel on sisseehitatud 250 GB kõvaketas,
millele on võimalik salvestada kuni 400 tunni ulatuses
videomaterjale (SEP salvestusreþiimis). Kuna selles
salvestajas on olemas nii suuremahuline kõvaketas
kui ka DVD kirjutaja, on teil võimalik valida, kas
soovite oma videomaterjali hoida sellel kõvakettal või
säilitada DVD plaatidel.

Lisaks on sellel seadmel sisseehitatud GUIDE Plus+
süsteem. GUIDE Plus+ süsteem võimaldab teile
tasuta teie piirkonnas saadaolevate telekavade
loetelu. GUIDE Plus+ süsteemi on teil võimalik
kasutada ka oma lemmiksaadete salvestamise
programmeerimiseks. Lisaks on teil võimalik
kasutada ka järgmisi funktsioone: 'FlexTime', 'Instant
Replay' või 'Pause Live TV', lugege lähemalt vastavast
peatükist.

Esimene samm: Peamised salvestaja ühendused (lk.
13~16)

Teine samm: Valikulised ühendused teiste seadmete
jaoks (lk. 17~21)

Kolmas samm: Peamised insta l leer imised ja
seadistus (lk. 22~23)

Neljas samm: GUIDE Plus+ seadistamine (lk.
24~25)

Palun lugege see kasutusjuhend enne oma seadme
kasutamist hoolikalt läbi. See sisaldab olulist
informatsiooni seadme funktsioonide ja omaduste
kohta.

Harilikult avaldatakse DVD filme erinevates
piirkondades erinevatel aegadel. Tänu sellele
on DVD mängijatel ja plaatidel olemas
spetsiifilised piirkonnakoodid.

DVD plaatide taasesitamiseks selle DVD
mängijaga, peavad need olema tähistatud
piirkonnakoodiga (sobiv igas piir-
konnas) või (sobiv 2. piirkonnas).

Kui DVD plaadid on tähistatud teistsuguste
piirkonnakoodidega, ei ole neid võimalik selle DVD
mängijaga taasesitada.

Enne selle salvestaja kasutamist, lõpetage
palun peamised ühendused ja lihtne
neljasammuline seadistus.

Kasulikud nipid:
0

0

0

Lugege lähemalt peatükki “Probleemide
lahendamine“, kui teil tekib küsimusi või
probleeme.
Kui ei leidnud oma küsimustele siit vastust,
helistage meie teeninduskeskusesse
Seadme tuvastamiseks ja vooluseadistuste
määramiseks kontrollige seadme põhja all olevat
tüübiplaati.

0

0

0

0

0

0

Kiire alustamise juhend

RF koaksiaalkaabel

Scart kaabel

G-LINK transmitter

Kaugjuhtimispult ja patareid

Voolujuhe

ALL
Region 2
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Erifunktsioonid

Philips tagab parima võimaliku ühenduse teie
salvestaja ja muude elektroonikaseadmete vahel.
Välised lisaseadmed (näiteks: vastuvõtjad,
televiisorid) juhivad seda salvestajat Cinema Link
ühenduse kaudu ja see seadistatakse automaatselt
õigetele süsteemiseadetele.

Selle funktsiooni abil on teil võimalik sünkroniseerida
telekanalite järjekorda televiisoril ja salvestajal. Selle
funktsiooni kasutamiseks peab televiisor olema
salvestajaga ühendatud EXT1 TO TV-I/O pesa kaudu.

See funktsioon võimaldab teil salvestada programme
satelliitvastuvõtjalt või teistelt seadetelt. Selle
funktsiooni kasutamiseks peab lisaseade olema
salvestajaga ühendatud EXT2- AUX I/O pesa kaudu ja
lisaseadmel peab olema seadistatud taimer.

See funktsioon võimaldab teil koheselt salvestada
vaadatavat telesaadet ilma salvestaja program-
meerimist sellele kanalile.

Kui te selle salvestaja sisse lülitate, salvestatakse
televiisoriekraanil näidatav telesaade ajutisse
salvestusmällu“. See toimib ajutise kõvakettana
salvestiste jaoks, peale 6 tunni möödumist või kui te
salvestaja välja lülitate kustutatakse salvestatud info
seadme mälust. Salvestatud materjali alaliseks
salvestamiseks, peate te ajutises salvestusmälus
('Time Shift Buffer') vastava salvestuse märgistama.

Telesaadet on võimalik vaadata või tagasi kerida selle
salvestamise ajal. Taasesitamise alustamiseks ei ole
tarvis salvestamise lõpuni oodata. Salvestamise ajal
on teil võimalik ka mõnda muud programmi vaadata.

Telesaate kaadrit on võimalik korrata vajutades
kaugjuhtimispuldil klahvile JUMP BACK nii sageli kui
soovite. Telesaate vaatamise juurde tagasi
pöördumiseks vajutage klahvile TUNER.

Teil on võimalik telesaadete esitamist vastavalt oma
soovile katkestada klahviga PAUSE ja taasesitamist
jätkata klahviga PLAY. Telesaate vaatamise juurde
tagasi pöördumiseks vajutage klahvile TUNER.

i.Link ühendust teatakse ka 'FireWire' ja 'IEEE 1394'
nime all. Seda ühendust kasutatakse laiasageduslike
digitaalsete signaalide edasikandmiseks. Selliseid
signaale kasutavad digitaalsed (DV) videokaamerad.
Heli- ja videosignaale edastatakse kaabli kaudu.

See on lihtne programmeerimise süsteem DVD
salvestajate jaoks. Selle kasutamiseks sisestage
telesaate programminumber. Need numbrid on
toodud paljudes telekavades.

GUIDE Plus+ süsteems on toodud informatsioon teie
telekanalite programmeerimise kohta. Seada on
võimalik kasutada salvestuste programmeerimiseks,
telekavade sirvimiseks või kanalite vahetamiseks
süsteemi ühendatud vastuvõtjal / kaabelboksil selle
salvestaja kaugjuhtimispuldi abil.

„

Direct Record (kohene salvestamine)

Time Shift Buffer (ajutine salvestusmälu)

FlexTime

Instant Replay (kohene taasesitamine)

Pause Live TV (telesaate katkestamine)
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PROBLEEM (salvestamine) LAHENDUS

Salvestused ei toimu ettenähtud
aegadel. Uusi salvestusi ei ole
võimalik lisada

Pärast salvestuse
programmeerimist ShowView®
/ VIDEO Plus+ süsteemi abil
kodeeriti (salvestati) vali TV
kanal

Sisukorraekraan võbeleb, kui
sisestatakse DVD±R plaat

Pilt on hägune ja heledus
varieerub, kui kopeeritakse DVD
videoplaate või eelsalvestatud
videokassette

0

0

0

Teie poolt valitud telekanal ei ole salvestatud või te valisite vale
programminumbri. Kontrollige salvestatud telekanaleid.

Te peate tühistama ajastatud salvestamise pärast kellaaja seadistuste
reguleerimist.

Te ei saa kasutada salvestajat, et paljundada kopeerimise vastu kaitstud
materjali (DVD plaate või videokassette) DVD salvestatavale plaadile.
Ekraanile kuvatakse tekst “COPY PROT.“.

0 'VPS/PDC' funktsioon on sisse lülitatud, kuid VPS/PDC kellaaeg on vale.
Sisestage õige VPS/PDC kellaaeg.

1) Sisestage soovitud telekanali ShowView® / VIDEO Plus+
programminumber.

2) Vajutage kinnitamiseks klahvile OK.

3) Kontrollige {Ch} sisestusväljal olevat kanalinumbrit. Kui see ei vasta
soovitud telekanalile, siis valige sisendväli ja muutke kanalinumber.

4) Vajutage kinnitamiseks klahvile OK.

0 Plaati on võimalik lõpetada järgmise funktsiooni abil:

1) Plaadiliuguri avamiseks vajutage seadme esipaneelile klahvile
OPEN/CLOSE.

2) Sisestage plaat, kui ärge sulgege plaadiliugurit.

3) ) Hoidke all kaugjuhtimispuldil klahvi {5}, kuni plaadiliugur sulgub.
Salvestaja ekraanile kuvatakse tekst 'FINALISING' (lõpetamine).

4) Kui plaat lõpetati korralikult, kuvatakse ekraanile pildimenüü.

0

0

See juhtub, kui te soovite kopeerida DVD või videokassetti, mis on
kopeerimise vastu kaitstud. Kuigi pilt televiisoril on korras, siis salvestus
on DVD plaadil vigane. See häire on vältimatu kopeerimiskaitsega DVD
plaatide või videokassettide puhul

DVD salvestataval plaadil on piiratud salvestamise eluaeg, palun
asendage plaat.

Ekraanile kuvatakse teade 'Insert
recordable disc' (sisestage
salvestamiseks sobiv plaat).

Ekraanile kuvatakse teade
'Collision' (kattumine)

0 Plaati ei ole sisestatud või sisestatud on salvestamiseks sobimatu plaat.
Sisestage salvestamiseks sobiv DVD plaat (DVD±R, DVD±RW, või
DVD+R Double Layer).

0

0

0

0

Programmeeritud taimerisalvestus kattub eelnevalt programmeeritud
taimerisalvestusega.

Kui te ei pööra sellele teatele tähelepanu, algab taimetisalvestus, mis on
programmeeritud varasema algusajaga.

Muutke ühte programmeeritud taimerisalvestust.

Kustutage üks taimerisalvestus.

DVD+RW/-RW plaati ei ole
võimalik sellel salvestajal
salvestamiseks kasutada, kuigi
seda on arvutis formattitud

0 Te peate DVD+RW/-RW plaadi ümber formattima.

1) Plaadiliuguri avamiseks vajutage seadme esipaneelile klahvile
OPEN/CLOSE.

2) Sisestage plaat, kui ärge sulgege plaadiliugurit.

3) Hoidke all kaugjuhtimispuldil klahvi {0}, kuni plaadiliugur sulgub.

4) Alustage DVD+RW/-RW plaadile salvestamist enne, kui te selle
plaadiliugurist eemaldate.
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PROBLEEM (taasesitamine) LAHENDUS

Plaati ei ole võimalik
taasesitada

Pildi kvaliteet on halb või
ekraanipilt on must-valge

Telesignaalide vastuvõtt on
häiritud (heli- või pildihäired)

Ühendatud hi-fi võimendi
edastab moonutatud helisid

Selle salvestajaga salvestatud
DVD plaati ei ole võimalik
teistes DVD mängijates
taasesitada

0

0

0

0

0

0

Veenduge, et plaat asuks plaadilugejas kirjaga ülespoole.

Lapseluku funktsioon on sisse lülitatud. Lugege lähemalt peatükkist
“Süsteemimenüü valikud - Ligipääsuseaded - Lapselukk“.

Vale piirkonnakood. Selles DVD salvestajas taasesitamiseks peab plaat
olema tähistatud koodiga ALL või Region 2.

Plaadil ei ole salvestusi või on tegemist vale plaaditüübiga. Lugege
lähemalt peatükist “Plaatide taasesitamine - Taasesitamiseks sobivad
plaadid“.

Veenduge, et plaat ei oleks kriimustatud ega rikutud. Vajaduse korral
puhastage plaat või vahetage see uue vastu välja.

Kontrollige plaadi korrasolekut sisestades plaadilugejasse teise plaadi.

0

0

0

Plaadi ja televiisori värvisüsteemid ei lange kokku (PAL/NTSC).

Plaat on määrdunud, puhastage plaat.

Mõnikord võib plaadi taasesitamisel tekkida pildihäireid. See on
normaalne nähtus.

0

0

Kontrolliga, kas antenn või kaablijuhe on korralikult ühendatud.

Täpishäälestage telekanalid. Lugege lähemalt peatükist “Süsteemi-
menüü valikud - Analoogkanali seadistamine - Täpishäälestamine”.

0

0

Ärge ühendage DVD salvestaja kaableid selle võimendi 'mono'
pesadesse.

Kui te taasesitate DTS CD plaati, peate Hi-Fi süsteemi või võimendi
ühendamiseks kasutama COAXIAL või OPTICAL-DIGITAL AUDIO
OUTPUT pesa. Kui teie Hi-Fi süsteem või võimendi ei toeta DTS
süsteemi, võib heli kostuda häiretega.

0

0

Kui salvestus on liiga lühike, võib juhtuda, et DVD mängija ei suuda seda
tuvastada. Järgige, et salvestused oleks vähemalt vajaliku pikkusega.
Salvestusreþiim: {HQ} - 5 minutit, {SP} - 10 minutit, {SPP} - 13 minutit,
{LP} - 15 minutit, {EP} - 20 minutit, {SLP} - 30 minutit, {SEP} - 30 minutit.

Osadel DVD salvestajatel ei ole võimalik ise salvestatud DVD plaati
taasesitada.

Seda probleemi on võimalik vastava funktsiooni abil parandada:

1) Plaadiliuguri avamiseks vajutage seadme esipaneelile klahvile
OPEN/CLOSE.

2) Sisestage plaat, kui ärge sulgege plaadiliugurit.

3) Hoidke all kaugjuhtimispuldil klahvi {2}, kuni plaadiliugur sulgub.
Salvestaja alustab plaadi muutmist.

4) Kui peale selliselt toimimist ei ole plaati ikka võimalik taasesitada,
korrake ülalkirjeldatud tegevust kasutades kaugjuhtimispuldil
numbriklahvi {3}.

5) Plaadi esialgset olukorda on võimalik taastada, kui vajutate ja hoiate
all numbriklahvi {1}.

PEASEADE

9

1. STANDBY-ON

2. Plaadiliugur

3. OPEN/CLOSE

4. Süsteemi ekraan

5. OK

6. :

:

7. HDD

8.

9.

10. S-VIDEO

11. VIDEO

12. AUDIO

13. DV IN

B

p

qQ

\[

]

^_

P

H

OPEN[

L/R

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lülitab DVD salvestaja sisse / puhkereþiimi.

Avab / sulgeb plaadiliuguri.

Näitab informatsiooni DVD salvestaja oleku ja
tegevuste kohta.

Kinnitab sisestuse või valiku.

Kuvab sisukorramenüü.

Süttib, kui sirvitakse kõvaketta sisukorra-
menüüd.

Valitud pealkirja / pala taasesitamine.

Salvestuse / taasesitamise katkestamine.

Eelmise / järgmise peatüki või palani liikumine,
klahvi allhoidmine: edasi- või tagasisuunas
otsimine.

Taasesitamise / salvestamise lõpetamine.

Valitud telekanali või videosisendi salvestamise
alustamine.

Märgistab pealkirju ajutises salvestusmälus
kõvakettale salvestamiseks.

Süttib, kui salvestatakse kõvakettale või DVD
plaadile.

S-videosisend SVHS/Hi8 kaamerate ja SVHS/Hi8
videomakkide jaoks.

Videosisend kaamerate ja videomakkide jaoks.

Audiosisend kaamerate ja videomakkide jaoks.

Sisend digitaalsete videokaamerate ja muude
seda ühendust kasutavate lisaseadmete jaoks.

Nooleklahvid vasakule / paremale
liikumiseks, eelmise / järgmise kaadri
valimiseks.

Nooleklahvid üles / alla liikumiseks,
eelmise / järgmise pealkirja valimiseks
kõvaketta ajutises salvestusmälus.

Tõmmake pesa kaas alla, nagu näidatud joonisel
tähisega paremas nurgas.

Pesad klapi taga
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1. STANDBY-ON

2. CAM

3. GUIDE

4. Numbriklahvid

5. BACK

6. HDD-BROWSER

7. DISC-MENU

8. CHANNEL + –

9. (Day-/Day+)

10. JUMP-FWD/JUMP-BACK

11. EDIT

12. TV VOL + –

13. MUTE

14. Värvilised klahvid

B

^_

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lülitab DVD salvestaja sisse ja puhkereþiimi.

DV videokaameratest salvestuste tegemiseks
siseneb videokaamerareþiimi (CAM2).

Videokaamerareþiimi vajutage klahvile
, et valida teiste lisaseadmete sisendite vahel

(CAM1, EXT1 või EXT2).

GUIDE Plus+ süsteemi sisenemine / väljumine.

Tähtede ja numbrite sisestamine vastavatesse
akendesse.

Peatüki / pealkirja / pala järjekorranumbri
valimine taasesitamiseks.

Salvestajal seadistatud telekanali valimiseks.

Video CD plaatide (VCD) ja osade DVD plaatide
puhul eelmisele menüütasandile liikumine.

Sisukorramenüüsse sisenemine / väljumine.

Plaadireþiimi sisenemine ja plaadi sisukorra-
menüü kuvamine.

Televiisorireþiimis: eelmise või järgmise tele-
kanali või lisaseadme sisendi (EXT1, EXT2,
CAM1) valimine.

GUIDE Plus+ süsteemis eelmisele või järgmisele
leheküljele liikumine.

GUIDE Plus+ süsteemis eelmisele või järgmisele
päevale liikumine.

- Eelmisele või järgmisele pealkirjale / peatükile /
palale liikumine.

- Hoidke seda klahvi all kiireks edasi- või
tagasisuunas kerimiseks.

Liigub televiisorireþiimis edasi- või tagasisuunas
määratud ajaühiku võrra.

Toimetamise menüüsse sisenemine / väljumine.

Televiisori helitugevuse reguleerimine (ainult
Philipsi televiisorid RC koodiga).

Heli vaigistamine / taastamine.

Neid klahve on võimalik kasutada vastava värviga
tähistatud valikute sooritamiseks televiisori-
ekraanil.

CHANNEL
+/-
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PROBLEEM (üldine) LAHENDUS

EPG (GUIDE Plus+) andmeid ei
edastata

0

0

0

EPG andmete edastamiseks peate olema analoogtuuneri korralikult
installeerinud. Kui te olete installeerinud ainult digitaalse tuuneri, ei
edastata EPG teenuseinformatsiooni.

Lülitage salvestaja puhkereþiimi vähemalt 24tunniks. See võimaldab
telekanalite andmeid alla laadida. Kui teie salvestaja on ühendatud
kaabliplokiga / satelliitvastuvõtjaga, peab see olema vastavale kanalile
lülitatud vähemalt 24 tunniks.

Veenduge, et selleks ajaks ei oleks programmeeritud taimerisalvestusi,
kuna see segab EPG andmete allalaadimist.

Heli ei kostu

DVD salvestaja ei võta vastu TV
signaal

Ekraanile kuvatakse teade 'Disc
contains unknown data'
(plaadile on salvestatud
tundmatud andmed)

Ekraanile kuvatakse teade 'NO
SIGNAL' (signaal puudub)

Televiisoriekraani alaossa
kuvatakse 'X'.

0

0

Kontrollige heliühendusi. Lugege lähemalt peatükist “Helikaablite
ühendamine“.

Seadistage analoog- või digitaalne väljund õigesti. Lugege lähemalt
peatükist “Süsteemimenüü valikud - audiväljundi seaded“.

0

0

Kontrollige antenni või TV kaabli ühendusi.

Seadistage TV kanal. Lugege lähemalt peatükist “Kolmas samm:
Installeerimine ja seadistamine: “Süsteemimenüü valikud - automaatne
otsing“.

0 Ekraanile võidakse kuvada see teada, kui te sisestasite plaadiliugurisse
lõpetamata plaadi või sobimatu infoga plaadi. Lõpetamata DVD±R
plaadid on väga tundlikud sõrmejälgedele, tolmule, mustusele. See võib
põhjustada probleeme salvestamise ajal. Plaadi uuesti kasutamiseks
toimige järgnevalt:

1) Veenduge, et plaadi pind on puhas.

2) Plaadiliuguri avamiseks vajutage seadme esipaneelile klahvile
OPEN/CLOSE.

3) Sisestage plaat, kui ärge sulgege plaadiliugurit.

4) Hoidke all kaugjuhtimispuldil klahvi {5}, kuni plaadiliugur sulgub.
Salvestaja alustab taastusprotsessi.

5) Kui plaat taastatakse, kuvatakse ekraanile pildimenüü.

0

0

0

Veenduge, et kõik kaablid oleks korralikult ühendatud.

Kui te salvestate videosalvestajalt, muutke videosalvestaja
edastusformaati.

Kui videosisendsignaal on nõrk või ei vasta vastavatele standarditele, ei
pruugi see salvestaja seda signaali tuvastada.

0

0

0

Valitud kanali kohta ei edastata antennisignaali või valitud lisaseadmelt
ei edastata videosignaali (EXT1, EXT2, CAM1 või CAM2).

Kontrollige antennikaablite ühendusi.

Kontrollige ühendatud lisaseadmete ühendusi. Lülitage ühendatud
lisaseadmed sisse.

Ekraanile kuvatakse teade
'Insert recordable disc'
(sisestage salvestamiseks sobiv
plaat).

0 Plaati ei ole sisestatud või sisestatud on salvestamiseks sobimatu plaat.
Sisestage salvestamiseks sobiv DVD plaat (DVD±R, DVD±RW, või
DVD+R Double Layer).
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HOIATUS!

Mitte ühelgi tingimusel ei tohi te üritada seadet iseseisvalt parandada, kuna see katkestab garantii.
Ärge avage süsteemi, kuna võib esineda elektrilöögi oht.

Vea tekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid enne, kui viite seadme parandusse. Kui te ei ole
võimeline lahendama tekkinud probleemi neid vihjeid järgides, konsulteerige edasimüüja või Philipsi
esindajaga.

PROBLEEM LAHENDUS

Puudub vool

Salvestaja ekraanile kuvatakse
teade “IS THE TV ON?” (kas
televiisor on sisse lülitatud?)

Salvestaja klahvid ei tööta

Kaugjuhtimispult ei tööta

Puudub pilt

0

0

Kontrollige, et AC voolujuhe oleks korralikult vooluvõrku ühendatud.

Vajutage DVD mängija esipaneelil asuvat STANDBY ON klahvi mängija
sisselülitamiseks.

0 See salvestaja ei tööta korralikult enne, kui olete esialgse installeerimise
lõpule viinud. Lugege lähemalt peatükist Kolmas samm: “installeerimine
ja seadistamine“.

0 Tegemist on tehnilist laadi probleemiga. Ühendage salvestaja 30
minutiks vooluvõrgust lahti ja seejärel ühendage see uuesti vooluvõrku.
Kui salvestaja ikka ei tööta, taastage algselt seadistatud tehaseseaded:

1) Ühendage salvestaja voolujuhe vooluvõrgust lahti.

2) Hoidke peaseadmel all STANDBY-ON klahvi ja ühendage salvestaja
voolujuhe vooluvõrku tagasi.

3) Vabastage STANDBY-ON klahv, kui televiisoriekraanile kuvatakse
teade “STARTING” (sisse lülitamine).

4) Oodake, kuni salvestaja ekraanil hakkab kerima salvestaja
demotekst. Seejärel vajutage salvestaja sisse lülitamiseks uuesti
klahvile STANDBY-ON. Kogu mällusalvestatud (programmid,
kellaaeg) informatsioon kustutatakse. Televiisoriekraanile
kuvatakse esmane seadistusmenüü.

0

0

0

Suunake kaugjuhtimispult seadme kaugsensorile seadme esiküljel.

Eemaldage takistused DVD salvestaja ja kaugjuhtimispuldi vahel.

Asendage kaugjuhtimispuldis vanad patareid uutega.

0

0

0

Lülitage oma televiisor sisse ja häälestage õigele Video In kanalile. Te
võite televiisoril valida esimese kanali ning seejärel televiisori
kaugjuhtimispuldi kanalivaliku klahvide abil vahetada kanaleid, kuni te
näete telekanalit.

Kontrollige videoühendust televiisori ja DVD salvestaja vahel.

Pilt võib puududa, kuna salvestaja videoväljundi seaded ei vasta
videoühendusele. Salvestaja seadeid on võimalik taastada järgnevalt:

1) Ühendage salvestaja ~MAINS voolujuhe vooluvõrgust lahti.

2) Hoidke peaseadmel all klahvi ja ühendage salvestaja ~MAINS
voolujuhe vooluvõrku tagasi.

^

KAUGJUHTIMISPULT
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15. TUNER

16. TV/HDD

17. T/C

a/A

18. OK

19. :

:

20. STOP

21. PAUSE

22. PLAY

23. TIMER

24. REC

25. INFO

26. SYSTEM

qQ

\[

P

`

Q

H

E

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Salvestaja lülitamine televiisorire iimi
(telekanalid).

Lülitub seadmele, mis on ühendatud salvestaja
EXT2 AUX-I/O scart ühenduspessa.

Lülitub salvestus- ja televiisorireþiimi vahel, kui
EXT2 AUX-I/O scart ühenduspesast ei ole
videosignaali.

Valib 'T'('title': pealkirja) ja 'C'('chapter':
peatükk) valimise vahel plaadi taasesitamise ajal.
Pealkirja / peatüki järjekorranumbri valimiseks
kasutage klahve.

Valib suure ja väikese tähe vahel, kui te kasutate
numbriklahve.

Mitme pildi valimine korraga pisipildimenüüs.

Sisestuse või valiku kinnitamine.

Taasesitamise / salvestamise lõpetamine.

Plaadiliuguri avamiseks ja sulgemiseks hoidke
seda klahvi all.

Taasesitamise / salvestamise katkestamine.

Kaaderhaaval taasesitamiseks vajutage sellele
klahvile korduvalt.

Valitud peatüki / pealkirja taasesitamise
alustamine.

Taimerisalvestusmenüüsse sisenemine /
väljumine.

Vaadatava telesaate või videosisendi salvesta-
mise alustamine.

Pealkirjade märgistamine ajutises salvestus-
mälus kõvakettale salvestamiseks.

Kuvab televiisorireþiimis ekraanile ajutise
salvestusmälu mäluriba. Sellel on näha
telesaadete maht ajutises salvestusmälus.

Telesaate teabe sirvimine GUIDE Plus+
süsteemis.

Süsteemi seadistusmenüüsse sisenemine /
väljumine.

(toimib vaid siis, kui te kasutate televiisori
ühendamiseks EXT1 TO TV-I/O scart
ühenduspesa)

^_

Nooleklahvid vasakule / paremale
liikumiseks, eelmise / järgmise kaadri
valimiseks.

Nooleklahvid üles / alla liikumiseks,
eelmise / järgmise pealkirja valimiseks
kõvaketta ajutises salvestusmälus.
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Kaugjuhtimispuldi kasutamine

1.

2.

3.

Avage patareikarbi kaas.

Asetage patareipessa kaks AA või R06 patareid,
jälgides, et need vastaksid märgitud
polaarsustele (+ -).

Sulgege patareikarbi kaas.

4.

5.
TUNER DISC

MENU

6.

Eemaldage patareid, kui need on tühjaks
saanud või kui te ei kavatse kaugjuhtimispulti
pikema aja jooksul kasutada.

Ärge kunagi kasutage segamini vanu ja uusi või
korraga erinevat liiki patareisid.

Kuna patareid sisaldavad mürgiseid
kemikaale, hoolitsege selle eest, et need
hävitataks keskkonnale ohutul viisil.

1.

2.
TUNER DISC

MENU

3.

Suunake kaugjuhtimispult seadme esipaneelil
asuva infrapunasensori (iR) suunas.

Soovitud sisendallika valimiseks vajutage
kaugjuhtimispuldil klahvile või

.

Seejärel valige soovitud funktsioon (näiteks
, ).

Suunake kaugjuhtimis-pult seadme esipaneelil
asuva infrapunasensori (iR) suunas.

Soovitud sisendallika valimiseks vajutage
kaugjuhtimispuldil klahvile või

.

Seejärel valige soovitud funktsioon (näiteks
, ).

Vajutage numbriklahvile korduvalt, kuni kuva-
takse soovitud number.

Keelele eripäraste tähtede sisestamiseks,
vajutage tähe kuvamise ajal klahvile või

. Näiteks ' ' tähe trükkimiseks vajutage
klahvile {2}, ekraanile kuvatakse 'a'. Seejärel
vajutage klahvile , kuni ekraanile kuvatakse
' '.

Erisümbolite sisestamiseks vajutage korduvalt
klahvile {1}.

Suurte ja väikeste tähtede valimiseks vajutage
klahvile a/A.

Tühiku sisestamiseks vajutage klahvile {1}.

^ _

^ _

^
_

_

ETTEVAATUST!

0

0

0

0

0

0

0

0

å

å

Kaugjuhtimispuldi kasutamine seadme
juhtimiseks

Sümbolite sisestamine numbriklahvide
abil
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Kui kvaliteetne on salvestus?

Salvestusreþiimide tabel

Osasid kõvaketta menüüs olevaid salvestusi ei
ole võimalik taasesitada ega plaadile
salvestada. Miks see nii on?

Mis on DVB?

Mis on 5.1-kanaliline salvestamine?

Mis on MHEG?

Teil on võimalik valida erinevate kvaliteeditasemete
vahel: alates 1 tunni reþiimist (High Quality - kõrge
kvaliteet) kuni 8 tunni re iimini (SEP - VHS kvaliteet).

Osad telesaated või välistelt lisaseadmetelt
salvestatud videomaterjal võib sisaldada kopeerimis-
kaitse signaale. Selliseid salvestisi ei ole kõvakettalt
võimalik taasesitada ega DVD plaadile salvestada.

Kõvaketta menüüs tähistatakse kopeerimise vastu
kaitstud materjal tähisega SYMBOL. Need materjalid
võivad olla kopeerimise vastu kaitstud täielikult
(salvestada ei saa mitte kunagi) või osaliselt
(kopeerida on võimalik üks kord). Osaliselt kaitstud
salvestisi on võimalik taasesitada, kuid kui need DVD
plaadile salvestatakse, kustutatakse need auto-
maatselt kõvakettalt.

DVB, digitaalne videoedastamine on digitaalse
televisiooni standard, mida haldab DVB projekt. Sellel
salvestajal on sisseehitatud digitaalne tuuner (DVB-
T), mis võimaldab tasuta edastatavate telekanalite ja
raadiojaamade vastuvõttu digitaalse väliantenni abil.
See tagab parima võimaliku digitaalse heli- ja
videokvaliteedi. Samal sagedusel võidakse edastada
mitut kanalit ja muud informatsiooni (linnaplaanid,
internetilehekülgede sisukorrad). Tasuta edastatavate
kanalite arv on erinevates riikides erinev.

5.1-kanaliline salvestamine võimaldab teil salvestada
originaalheli digitaalsetelt multikanalilistelt allikatelt
nagu kaabliplokk / satelliitvastuvõtja ja te saate
salvestada kinokvaliteediga videot (Dolby Digital 2.0,
5.1, DTS ruumheli või DTS ES, DOLBY DIGITAL EX).
5.1-kanaliline salvestamine on võimalik ainult
salvestusre iimides HQ ja SP.

Sellel salvestajal salvestatud 5.1-kanalilist salvestist
on võimalik DVD plaadile salvestada ja taasesitada
ainult sellel DVD salvestajal. Kui te taasesitate plaati
teistes DVD mängijates, edastatakse heli ainult
stereoreþiimis.

Multimeedia- ja hüpermeediainformatsiooni kodeeriv
ekspertide grupp on ISO/IEC/JTC1SC 29 töögrupp,
mis määrab standardeid kodeeritud multimeedia- ja
hüpermeediaindformatsiooni edastamise jaoks
erine-vaid seadmeid pidi. Vastavad objektid
määravad multimeedia- ja hüpermeediapresentat
siooni struktuuri.

þ

þ

-

KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

Salvestusreþiim

HQ (kõrge kvaliteet)
SP (harilik kvaliteet)
SPP (harilik kvaliteet)
LP (pikk taasesitamine)
EP (pikendatud taasesitamine)
SLP (eriti pikk taasesitamine)
SEP (eriti pikendatud taasesitamine)

Salvestatavate tundide arv
(salvestaja kõvakettale ja
DVD plaadile)

Double Layer
(Kahekihiline DVD plaat)

1 tund 55 min.
3 tundi 40 min.
4 tundi 35 min.
5 tundi 30 min.
7 tundi 20 min.
11 tundi 5 min.
14 tundi 45 min.
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KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

Millist plaati peaksin salvestamiseks
kasutama?

Kui palju andmeid mahub DVD+R/+RW
plaadile?

Mille poolest DVD+R ja DVD+RW plaadid
teineteisest erinevad?

Mis on DV IN pesa?

Kas ma saan VHS kassetti või DVD plaati mõne
teise seadme abil kopeerida?

Mida tähendavad pealkirjad ja peatükid?

Kuidas pealkirju ja peatükke seadistada?

Mida tähendab plaadi 'lõpetamine'?

Kui kvaliteetne on salvestus?

Salvestada on võimalik ainult DVD+R, DVD+RW ja
DVD+R DL plaatide peale. DVD+R/+RW plaadid on
tänapäeval kõige paremini sobituvad DVD plaadi
formaadid. Need sobivad taasesitamiseks enamikel
DVD-mängijatel ning DVD-ROM draivides arvutites.

4.7 GB, mis on võrdne 6 CD plaadi mahuga. Ühele
DVD plaadile on võimalik salvestada 1 tunni jagu
kõrge kvaliteediga (DVD standardiga) salvestisi ja 6
tunni jagu madalama kvaliteediga (VHS standardiga)
salvestisi. Salvestusreþiim näitab, mitu tundi
andmeid ühele plaadile on võimalik salvestada.

DVD+R plaadile on võimalik salvestada üks kord,
DVD+RW plaadilt on võimalik informatsiooni
kustutada ja uuesti salvestada. DVD+R plaadile on
võimalik salvestada multisessoonselt, kuid kui plaat
on täis, siis informatsiooni enam lisada ei saa.
DVD+RW plaadil olevaid andmeid on võimalik sadu
kordi üle kirjutada.

DV (Digital Video) IN pesa sellel salvestajal on i.LINK
sobituv sisendpesa. Selle pesa kaudu on teil selle
salvestajaga DV kaabli abil võimalik ühendada DV-
videokaamera, et kopeerida digitaalset heli- ja
videomaterjali ning andmeid.

Jah, kuid ainult juhul, kui VHS kassett või DVD plaat ei
ole kopeerimise vastu kaitstud.

DVD plaadile on salvestatud pealkirjad ja peatükid,
mis on sarnased raamatutest tuttavate pealkirjade ja
peatükkidega. Pealkirjaks on sageli terve film, mis
jaguneb peatükkideks või individuaalkaadriteks.

Salvestatavad programmid salvestatakse ühe
pealkirja alla. Pealkiri võib koosneda ühest või
mitmest peatükist, vastavalt salvestusseadetele.

Iga kord, kui te alustate uut salvestist, loob DVD
salvestaja automaatselt uue pealkirja. Nendele
salvestistele on edaspidi võimalik käsitsi lisada
peatükkide tähiseid, ka võib need automaatselt lisada
määratud aja tagant.

Plaadi lõpetamine lukustab plaadi, nii et plaadile ei ole
enam võimalik midagi salvestada. See on vajalik
ainult DVD+R plaatide puhul. Seejärel on seda
võimalik taasesitada praktiliselt kõikide DVD
mängijatega. Plaadi sulgemiseks ilma seda
lõpetamata lihtsalt katkestage salvestamine ja
eemaldage plaat plaadimängijast. Kui sellel plaadil on
veel vaba ruumi, on teil võimalik sinna veel andmeid
salvestada.

Teil on võimalik valida erinevate kvaliteeditasemete
vahel: alates 1 tunni reþiimist (High Quality - kõrge
kvaliteet) kuni 8 tunni re iimini (SEP - VHS kvaliteet).

0

0

0

0

See seade sobib kasutamiseks ainult DV-
formaadis (DVC-SD) videokaameratega. Digi-
taalseid satelliittuunereid ja digitaalseid VHS-
salvestajaid ei ole võimalik kasutada.

Korraga on võimalik ühendada ainult üks DV
videokaamera.

Seda seadet ei ole võimalik juhtida väliste
lisaseadmete kaudu, mis on ühendatud DV IN
pessa.

DV IN pesa kaudu ei ole selle salvestaja
kõvakettale salvestatud andmeid võimalik
kopeerida DV videokaamerale.

þ

Pealkiri

Peatükk

Peatükkide tähised

Peatükk Peatükk Peatükk
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Antennikaablite ühendamine
Need ühendused võimaldavad teil selle DVD
salvestaja abil vaadata ja salvestada teleprogramme.
Kui antennisignaal on ühendatud läbi videomaki,
kaabliploki või satelliitvastuvõtja, peate need enne
soovitud programmide vaatamist ja salvestamist
sisse lülitama.

lugege võimalikest ühendustest
lähemalt lk. 17~21.

Sellel salvestajal on kaks tuunrit: üks on digitaalsete
telekanalite püüdmiseks ja teine analoog-telekanalite
jaoks. Kui teil on olemas spetsiaalne digitaalne
väliantenn, järgige valikus 2 kirjeldatud toiminguid.
Vastasel juhul järgige valikus 1 kirjeldatud toiminguid

Ühendage olemasolev antenni- / kaabel-
televisiooni signaal {tähistatud: RF OUT või TO
TV}) DVD salvestaja pessa.

Kasutage kaasasolevat tuuneri ühenduskaablit
ning ühendage kaks tähistusega pesa
salvestajal.

Kasutage kaasasolevat RF koaksiaalkaablit ning
ühendage DVD salvestaja pesa
televiisori antennisisendpesaga (VHF/UHF RF
IN).

H Videomaki / kaabliploki / satelliitvastuvõtja
ühendamiseks

1.

ANTENNA

2.
'A'

3.
TV-OUT

Kasulikud nipid:
0 Sõltuvalt sellest, kuidas te olete ühendanud oma

televiisori (kas otse välisantennist, kaablikarbist
või videomakist), peate tõenäoliselt osad kaablid
enne uute ühenduste tegemist lahti ühendama.

Enne alustamist...

Variant 1: analoog-antennikaabli
ühendamine

Enne ühenduste sooritamist või muutmist eemaldage alati kõik seadmed vooluvõrgust.NÕUANDED:
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Variant 2: analoog-antennikaabli ja
väliantenni ühendamine

1.

A

2.
ANTENNA

3.
TV

Ü h e n d a g e o l e m a s o l e v a n t e n n i - /
kaabeltelevisiooni signaal {tähistatud: RF OUT
või TO TV}) DVD salvestaja pessa.

Ühendage digitaalne väliantennikaabel salvestaja
pessa.

Kasutage kaasasolevat RF koaksiaalkaablit ning
ühendage DVD salvestaja pesa televiisori
antennisisendpesaga (VHF/UHF RF IN).

Kasulikud nipid:
0

0

Sisseehitatud DVB võimaldab teil vastu võtta
digitaalseid telekanaleid, millel on säilitatud väga
hea pildikvaliteet. Lugege lähemalt lk. 87.
Selle antenni abil saate vastu võtta ainult tasuta
levitatavaid telekanal, vastu ei ole võimalik võtta
'piiratud ligipääsuga' / Smartcard kanaleid.

Enne ühenduste sooritamist või muutmist eemaldage alati kõik seadmed vooluvõrgust.NÕUANDED:

TARKVARA UUENDAMINE

Uusima tarkvara installeerimine
Philips annab regulaarselt välja tarkvarauuendusi teie
salvestajale installeeritud tarkvarale. Tarkvara
täiustatakse pidevalt, et saavutada suurem stabiilsus
ja salvestaja sobivus erinevate lisaseadmetega.

Uuendamise ajal ei tohi salvestajat
elektrivõrgust eemaldada!

Informatsiooni installeeritud tarkvaraversiooni
kohta saate, kui vajutate kaugjuhtimispuldil
klahvile ja valite menüüst
(seadistamine) > (süsteem) >

(tarkvaraversioon).
Kirjutage oma tarkvaraversioon üles.

K ü l a s t a g e P h i l i p s i k o d u l e h e k ü l g e
'www.philips.com/support' ja vaadake, kas sinna
on lisatud tarkvarauuendus. Laadige uuem
tarkvaravesioon alla ja salvestage CD plaadile.

Plaadiliuguri avamiseks vajutage salvestaja
esipaneelil klahvile .

Sisestage CD plaat plaadiliugurisse ja vajutage
uuesti klahvile .

Tarkvara installeerimine algab peale
automaatselt.

ETTEVAATUST!

1.

SYSTEM {Setup}
{System} {Version

Info}

2.

3.
OPEN CLOSE

4.
OPEN CLOSE

Ô

Ô

p

p
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ÜLDINE INFORMATSIOON

5.1-kanaliline salvestamine
5.1-kanalilise salvestamise võimaldamiseks
televiisorireþiimis või taimerisalvestuste ajal, peate
5.1-kanalilised seaded sisse lülitama.

Tänus sellele ei ole võimalik salvestamine ajutisest
mäluribast. Ka funktsioonid: Live TV, Instant Replay ja
FlexTime ei ole võimalikud.

Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile .
Ekraanile kuvatakse süsteemi seadistamise

menüü.

Vajutage klahvile ja valige
(eelistused).

Vajutage klahvile ja valige (sal-
vestamine).

Vajutage klahvile ja valige
(5.1-kanaliline salvestamine) ja vajutage klahvile

.

Valige klahvide abil (sees) ja vajutage
kinnitamiseks klahvile .

Menüüst väljumiseks vajutage klahvile .

Vajutage klahvile ja järgige ekraanile
kuvatavaid juhiseid salvestusallika valimiseks.
Kinnitamiseks vajutage klahvile .

Vajutage korduvalt klahvidele , kuni
ekraani vasakusse ülanurka kuvatakse .

See on 5.1-kanalilise salvestamise jaoks
sobiv sisendallikas.

Lülitage ühendatud seade sisse ja viige läbi
salvestamiseks vajalikud ettevalmistused.

Märkus: Kui 5.1-kanaliline salvestamine on sisse
lülitatud, lülitatakse ajutine mäluriba
televiisorire iimis välja.þ

1. SYSTEM

2. {Preferences}

3. {Recording}

4. {5.1 Recording}

5. {On}
OK

6. SYSTEM

7. CAM

OK

8. CHANNEL +/-
{EXT 2}

9.

Ô

Ô

[

Q

[

Q

\[

Kasulikud nipid:
0

0

0

5.1-kanaliline salvestamine on võimalik ainult
salvestusreþiimides HQ ja SP.
5.1-kanaliline salvestamine on võimalik ainult
{EXT 2 } sisendallikalt, mis on CAM klahvi abil
aktiveeritud.
5.1-kanalilist salvestist on võimalik DVD plaadile
salvestada ja taasesitada ainult sellel DVD
salvestajal. Kui te taasesitate plaati teistes DVD
mäng i j a t es , edas t a t akse he l i a i nu l t
stereoreþiimis.

ESIMENE SAMM: PEAMISED DVD SALVESTAJA ÜHENDUSED
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Enne ühenduste sooritamist või muutmist eemaldage alati kõik seadmed vooluvõrgust.NÕUANDED:

VÕI VÕI

Variant 1

Variant 2 Variant 3

Videokaabli ühendamine
See ühendus võimaldab teil selle DVD mängija kaudu
vaadata DVD plaadi taasesitamist. Vastavalt oma
televiisori seadetele, kasutage ainult järgne-
vatest video ühendusvõimalustest.

Hariliku televiisori puhul valige variant 1, 2 või 3.

Progressiivse skaneerimise funktsiooniga
televiisori puhul valige variant 4.

HDMI televiisori puhul valige variant 5.

Kasutage Scart kaablit, et ühendada salvestaja
väljund vastavasse Scart

sisendisse oma televiisoril.
Kui teie televiisoril on olemas Cinema Link või

sarnane funktsioon, veenduge, et scart kaabel
oleks ühendatud pessa, mis teie televiisoril
toetab Cinema Link funktsiooni. Sel juhul
salvestatakse kõik televiisorile salvestatud
telekanalid teie salvestajasse.

Kasutage S-Video kaablit (ei kuulu komplekti), et
ühendada salvestaja väljund S-
video sisendisse oma televiisoril (märgistatud ka
kui Y/C või S-VHS).

Heli kuulmiseks peate te sooritama ka
helikaablite ühenduse. Lugege lähemalt lk. 19.

Kasutage komposiitvideo kaablit (kollane, ei
kuulu komplekti), et ühendada salvestaja

väljund videosisendisse oma televiisoril
(märgistatud ka kui A/V In, Video In, Composite
või Baseband).

Heli kuulmiseks peate te sooritama ka
helikaablite ühenduse. Lugege lähemalt lk. 17.

ühte

0

0

0

H

H

H

EXT 1 TO TV-I/O

S-VIDEO (Y/C)

VIDEO
(CVBS)

O

O

O

Kasulikud nipid:
Kui televiisoriekraanile kuvatakse SCART pesa
valik, valige SCART pesaks 'VCR' (videomakk).

EXT 2 AUX-I/O pesa on mõeldud ainult
lisaseadmete jaoks.

0

0

Variant 1: Scart väljundi kaudu

Variant 2: S-Video väljundi kaudu

Variant 3: Video (CVBS) väljundi kaudu
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Enne ühenduste sooritamist või muutmist eemaldage alati kõik seadmed vooluvõrgust.NÕUANDED:

Variant 4: Progressiivse skaneerimise
funktsiooniga televiisori ühendamine

Progressiivne videokvaliteet on võimalik ainult juhul,
kui te kasutate Y Pb Pr ühendust ja teil on
progressiivse skaneerimise funktsiooniga televiisor.
Tänu sellele funktsioonile on teil võimalik nautida
DVD plaatidele salvestatud filme suurepärase
kvaliteediga.

Kasutage komponentvideo kaablit (punane /
sinine / roheline, ei kuulu komplekti), et
ühendada salvestaja väljund
komponentvideosisendisse oma televiisoril
(märgistatud ka kui Y Pb/Cb Pr/Cr või YUV).

Kasutage helikaablit (punane / valge, ei kuulu
komplekti), et ühendada salvestaja

väljund helisisendisse oma televiisoril
(märgistatud ka kui AV IN või AUDIO IN).

Kui olete sooritanud vajalikud ühendused ja
salvestaja peamised installatsiooniseaded,
lülitage progressiivse skaneerimise funktsioon
sisse (lugege lähemalt lk. 85).

1.

2.

3.

OUT1 – YP P

Kui teie teleriekraanile kuvatakse tühi ekraanipilt
või on ekraanipilt häiritud, võib see olla tingitud
sellest, et teie salvestaja videoväljundi seaded ei
ühti valitud videoühendusega. Salvestajat on
võimalik järgnevalt taastada:

B R

OUT1-AUDIO
L/R

Kasulikud nipid:

1) Ühendage salvestaja voolujuhe ~MAINS
vooluvõrgust lahti.
2) Salvestaja vooluvõrku tagasi ühendades
hoidke all salvestaja klahvi

0

^ .
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Progressiivse skaneerimise
funktsiooni seadistamine

Märkus kopeerimiskaitse kohta

(ainult televiisorite puhul, millel on olemas
progressiivse skaneerimise funktsioon)

Kasulikud nipid:
Osad progressiivse skaneerimise funktsiooniga
ning kõrglahutusega televiisorid ei pruugi
täielikult selle salvestajaga sobida ning DVD
VIDEO plaadi taasesitamisel võib tulemuseks olla
ebakvaliteetne ekraanipilt. Sellisel juhul peate nii
salvestajal kui ka televiisoril progressiivse
skaneerimise funktsiooni välja lülitama.
Kui te olete sisse lülitanud HDMI videoväljundi,
muudetakse progressiivne videosignaal
ülerealaotussignaaliks.

Progressiivse skaneerimise funktsioon kuvab
ekraanile ühe sekundi jooksul poole rohkem kaadreid,
kui reakaupa skaneerimine (harilikud televiisorid).
Peaaegu kaks korda suurema ridade arvu korral
pakub progressiivse skaneerimise funktsioon
kõrgemat resolutsiooni ja pildikvaliteeti.

Veenduge, et salvestaja oleks ühendatud
progressiivse skaneerimise funktsiooniga
televiisoriga Y Pb Pr ühenduse kaudu (lugege
lähemalt lk. 16).

Veenduge, et algne installeerimine ja
seadistamine oleks lõpule viidud.

Lülitage televiisor õigele kanalile (näiteks: 'EXT',
'0', 'AV').

Lülitage salvestaja sisse ja vajutage kaug-
juhtimispuldil klahvile .

Ekraanile kuvatakse süsteemi seadistamise
menüü.

Vajutage klahvile ja valige menüüst
(seadistamine), seejärel vajutage klahvile , et
valida {Video output }(videoväljund).

Ekraanile kuvatakse hoiatusteade. Jätkami-
seks vajutage klahvile .

Tähistage klahvi abil
(progressiivne skaneerimine) ja vajutage selle
valimiseks klahvile . (sees) valimiseks
vajutage klahvile .

Lugege televiisoriekraanile kuvatavad juhised
läbi ja vajutage klahvile .

Seadistamine on nüüd lõpule viidud ja teil on
võimalik nautida kõrgekvaliteetset ekraanipilti.

Katkestamiseks valige menüüst
(tühistamine) ja vajutage eelmisele menüü-
tasandile tagasi liikumiseks klahvile .

Menüüst väljumiseks vajutage klahvile .

Ühendage salvestaja voolujuhe
vooluvõrgust lahti.

Hoidke peaseadmel all klahvi ja ühendage
salvestaja voolujuhe vooluvõrku tagasi.

Loata koopiate tegemine kopeerimise vastu kaitstud
materjalist (kaasa arvatud, kuid mitte ainult,
arvutiprogrammid, failid, telesaadete salvestused,
helisalvestused) võib olla autoriõiguste rikkumine ja
seega kriminaalkorras karistatav. Seda seadet ei tohi
sellistel eesmärkidel kasutada.

Enne alustamist...

Kui ekraanile ei kuvata pilti:0

0

1.

2.
SYSTEM

3. {Setup}

OK

4. {Progressive}

{On}

5.
OK

{Cancel}

OK

6. SYSTEM

1. ~MAINS

2.
~MAINS

O

O

O

[

Q

[

Q

[

^

H

0

0
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Language settings (keeleseaded)

Menüükeele valik. See seadistus määratakse esialgse installeerimise
käigus.

Menu (menüü)

Heli keele valik DVD plaadi taasesitamise puhuks ja digitaalse väliantenni jaoks.Audio (heli)

Subtiitrite keele valik DVD plaadi taasesitamise puhuks ja digitaalse väliantenni
jaoks.

Kasulikud nipid:
0

0

Kui valitud heli / subtiitrite keel ei ole mõne plaadi puhul võimalik, valitakse
plaadi originaalkeel.
Osade plaatide puhul on subtiitrite ja heli keelt võimalik valida ainult DVD
plaadimenüüs.

Subtitle (subtiitrid)

Digitaalse väliantenni (DTT) kaudu edastatud saadetel võivad olla erinevad
subtiitrite tüübid. Siin saate valida subtiitrid, mida soovite ekraanile kuvada.

Ekraanile ei kuvata subtiitreid.

Ekraanile kuvatakse harilikud subtiitrid.

Ekraanile kuvatakse erilised subtiitrid. Näiteks heli ja
tegevuste kirjeldused.

{Off (väljas)} –

{Normal (harilik)} –

{Hard of hearing } –

Subtitle type (subtiitrite
tüüp)

17
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Teise variandi puhul peate te valima ka vastava digitaalse heliväljundi seade (Digital Audio Output).
Lugege lähemalt lk. 83. Vastasel juhul võite kuulda häirivat müra või heli üldse mitte kuulda.NÕUANDED:

Helikaablite ühendamine
See ühendus võimaldab teil selle DVD mängija kaudu
kuulata heli. Seda ühendust ei ole vaja sooritada, kui
olete televiisori ühendanud Scart kaabli abil.

Stereohelisüsteemi nautimiseks on DVD salvestajat
võimalik ühendada kahekanalilisesse stereo-
süsteemiga (helisüsteem, televiisor) või vastu
võtjaga.

Kasutage helikaableid (valge/punane, kaabel ei
kuulu komplekti) ja ühendage DVD süsteemi

väljundid vastavatesse
sisenditesse oma lisaseadmel.

Multikanalilise ruumheli nautimiseks on teil võimalik
ühendada DVD salvestaja AV võimendiga /
vastuvõtjaga.

Kasutage helikaableid (kaabel ei kuulu
komplekti) ja ühendage salvestaja
väljund vastavatesse digitaalsesse sisenditesse
oma lisaseadmel (märgistatud ka kui COAXIAL
IN või DIGITAL IN).

Kasutage optilist fiiberoptilist kaablit (kaabel ei
kuulu komplekti) ja ühendage salvestaja

väljund vastavasse optilisse
sisendisse oma lisaseadmel.

Veenduge, et mõlemad kaabliotsad oleksid
korralikult sisestatud (kuni kuulete klõpsu).

-

AV võimendi / vastuvõtja, millel on olemas
digitaalne multikanaliline helidekooder.

vastuvõtja, millel on olemas kahekanaliline
digitaalne stereoheli (PCM).

H

H

H

OUT2 - AUDIO-L/-R

COAX OUT

OPTICAL OUT

Kasulikud nipid:
VÕI

0 Kui te olete salvestaja televiisoriga ühendanud
OUT1-Y PR PB pesade kaudu, ühendage
helikaablid OUT1- AUDIO L/R pesadesse. Lugege
lähemalt lk. 16.

0

0

Ô

Variant 1: Analoogaudio pesade kaudu

Variant 2: Digitaalsete helipesade kaudu
(optilised või koaksiaalsed)

VÕI VÕI

AV võimendi / vastuvõtja
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Kaabelploki või satelliitvastuvõtja
ühendamine
Valik 1

Kaabliplokil / satelliitvastuvõtjal on ainult sisend
antenni jaoks (RF OUT või TO TV).

Kaabliplokil / satelliitvastuvõtjal on Scart sisend
jaoks.

1.

2.
EXT1 TO TV-I/O

3.
EXT2 AUX-I/O

4.

5. G-LINK
Lugege lõplikest

ühendustest lähemalt peatükist “Esimene samm:
Peamised ühendused - Antennikaablite ühenda-
mine“.

Ärge muutke olemasolevat antenniühendust
televiisori ja kaabliploki / satelliitvastuvõtja vahel.

Kasutage Scart kaablit ja ühendage DVD
süsteemi väljund vastavasse
Scart sisendisse oma televiisoril.

Kasutage teist Scart kaablit ja ühendage DVD
süsteemi väljund vastavasse Scart
sisendisse (või tähistatud TV OUT või TO TV)
oma kaabliplokil / satelliitvastuvõtjal.

Ühendage komplektikuuluv G-LINK kaabel
salvestaja G-LINK pessa.

Asetage kaabli vastuvõtjaga ots
kaabliploki / satelliitvastuvõtja infrapunasensori
(kaugjuhtimissensor) lähedusse, nii et selle
infrapunavastuvõtja saaks vastu võtta tugeva
signaali.

See võimaldab salvestajal saada andmeid
GUIDE Plus+ süsteemi kaudu ja juhtida välise
vastuvõtja tuunrit.

Valik 2 (vaadake ülaltoodud joonist)

Kasulikud nipid:
Kui teie televiisor on salvestajaga ühendatud
COMPONENT VIDEO (Y Pb Pr) pesade kaudu,
ühendage kaabliplokk/ satelliitvastuvõtja EXT1
TO TV-I/O pessa.

O

0

Teise variandi puhul peate te valima ka vastava digitaalse heliväljundi seade (Digital Audio Output).
Lugege lähemalt lk. 83. Vastasel juhul võite kuulda häirivat müra või heli üldse mitte kuulda.NÕUANDED:

tagakülg esikülgKaabliplokk / satelliitvastuvõtja

Asetage see kaabliploki /
satelliitvastuvõtja esiküljele,
lugege lähemalt punktist 5.
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Audio Output settings (heliväljundi seaded) (vaikimisi seaded on allajoonitud)

Neid seadeid on vaja reguleerida, kui te olete salvestaja COAXIAL/ OPTICAL OUT
pessa ühendanud mõne heli- või videolisaseadme.

– Valige see, kui ühendatud lisaseadmel on olemas
sisseehitatud multikanaliline dekooder, mis toetab
vähemalt ühte multikanalilist heliformaati (Dolby Digital,
MPEG-2).

– Valige see, kui ühendatud lisaseade ei suuda
multikanalilist heli edastada. Süsteem muudab Dolby
Digital ja MPEG-2 multikanalilised helisignaalid PCM
signaalideks (Pulse Code Modulation).

– Valige see digitaalse heliväljundi välja lülitamiseks.
Näiteks siis, kui te olete selle salvestaja AUDIO OUT
pesadesse ühendanud televiisori või stereosüsteemi.

{ }

{PCM}

{Off (väljas)}

All (kõik)

Digital output
(digitaalne väljund)

Audio Input settings (helisisendi seaded) (vaikimisi seaded on allajoonitud)

Valige see, kui ühendatud multikanaliline seade ei suuda dekodeerida multikanalilist
heli. Süsteem muudab Dolby digitaalsed ja MPEG-2 multikanalilised signaalid PCM
signaalideks.

– PCM funktsiooni sisse lülitamine. Kõik helisignaalid
muudetakse PCM signaaliks (2-kanaliline).

– PCM funktsiooni välja lülitamine.

Salvestamisel toimib PCM enkodeerimine vaid HQ ja SP
salvestusreþiimides.

{On (sees)}

Märkus:

{Off ( )}väljas

PCM Encoding (PCM
kodeerimine)
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SÜSTEEMIMENÜÜ VALIKUD

Video settings (videoseaded) (vaikimisi seaded on allajoonitud )

TV Shape
(televiisoriekraani kuju) {4:3 Letterbox}

{4:3 Panscan}

{16:9}

– Laiekraan-telepilt mustade ribadega
ekraani all- ja ülaosas.

– Täieas pikkuses ekraanipilt, külgedelt
lõigatud.

– Laiekraan-telepilt (külgede suhe 16:9).

Black Level (musta
värvi tase)

Kohandab värvide dünaamika NTSC plaadi jaoks.

– Harilik värvide kontrastsus

– Parandab värvide kontrastsust ja muudab NTSC DVD
plaadi ekraanipildi eredamaks.

{ }Normal (tavaline

{Enhanced (rikastatud)}

Horizontal
(horisontaalne)

Telepildi horisontaalset asukohta on teil võimalik muuta klahvide abil. Valiku
kinnitamiseks vajutage klahvile .

qQ
OK

Video Output
(videoväljund)

Valib televiisori ja salvestaja videoühendusele vastava videoväljundi.

– RGB ja CVBS ühenduse puhul.

– S-Video ühenduse puhul.

{RGB·CVBS}

{S-Video}

{Automatic} – Väljundiseadeid muudetakse vastavalt vastuvõetud
videosignaalile.

Progressive
(progressiivne
skaneerimine)

Enne progressiivse skaneerimise funktsioon sisse lülitamist peate te olema
veendunud, et teie televiisor suudab progressiivseid signaale vastu võtta (teil peab
olema vastava funktsiooniga televiisor) ja te olete televiisor salvestajaga ühendanud
Y Pb Pr ühenduse kaudu (lugege lähemalt lk. 16).

Lülitab progressiivse skaneerimise funktsiooni sisse.

Lülitab progressiivse skaneerimise funktsiooni välja.

{On (sees)}

{ }

–

–Off (väljas)

Videomaki või mõne muu sarnase
seadme ühendamine
See ühendus võimaldab teil selle salvestajaga
salvestada videokassette süsteemi kõvakettale ning
kasutada videomakki taasesitamiseks isegi, kui DVD
salvestaja on välja lülitatud.

Ühendage antenni- / satelliitkaabel (või
kaabelboksi / satelliitvastuvõtja väljund,
märgistatud kui RF OUT või TO TV) salvestaja

pessa.

Kasutage kaasasolevat tuuneri ühenduskaablit
ning ühendage kaks tähistusega pesa
salvestajal.

Kasutage kaasasolevat RF koaksiaalkaablit ning
ühendage DVD salvestaja pesa
televiisori antennisisendpesaga (VHF/UHF RF
IN).

Kasutage Scart kaablit ja ühendage salvestaja
väljund vastavasse Scart

sisendisse oma televiisoril.

Kasutage teist Scart kaablit ja ühendage
salvestaja (või tähistatud TV OUT
või TO TV) väljund vastavasse Scart sisendisse
oma videomakil.

OLULINE!

Teie uus salvestaja on võimeline asendama teie
senist videomakki. Ühendage lihtsalt lahti kõik
videomaki ühendused.

1.

ANTENNA

2.
'A'

3.
TV-OUT

4.
EXT 1 TO TV-I/O

5.
EXT 2 AUX-I/O

Kasulikud nipid:
0

0

Enamik videokassette on kopeerimise vastu
kaitstud ja seega ei ole neid võimalik ümber
salvestada.
Ühendage salvestajad otse televiisoriga. Kui
ühendate sinna vahele videomaki või mõne muu
lisaseadme, võib edastatud pildikvaliteet
kannatada tänu sellesse salvestajasse sisse
ehitatud kopeerimiskaitse süsteemile.

19
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Muude ühendusvõimaluste kohta lugege lähemalt oma lisaseadmete kasutusjuhenditest.NÕUANDED:

Videomaki tagakülg (näide)
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Kaabliploki / satelliit-
vastuvõtja tagakülg (näide)

Muude ühendusvõimaluste kohta lugege lähemalt oma lisaseadmete kasutusjuhenditest.NÕUANDED:

Videomaki ja kaabliploki /
satelliitvastuvõtja ühendamine
1.

2.

3.
TV-OUT

4.
TV

5.
EXT 1 TO TV-I/O

6.
EXT 2 AUX-I/O

7.

Ühendage antennikaabel kaabliploki / satelliit-
vastuvõtja antennisisendisse (olemasoleva
ühenduse korral ei ole seda tarvis muuta).

Kasutage kaasasolevat tuuneri ühenduskaablit
ning ühendage kaks 'A' tähistusega pesa
salvestajal.

Kasutage kaasasolevat RF koaksiaalkaablit ning
ühendage DVD salvestaja pesa
televiisori antennisisendpesaga (VHF/UHF RF
IN).

Kasutage veel ühte RF koaksiaalkaablit ning
ühendage salvestaja pesa televiisori
antennisisendiga.

Kasutage Scart kaablit ja ühendage DVD
süsteemi väljund vastavasse
Scart sisendisse oma televiisoril.

Kasutage teist Scart kaablit ja ühendage DVD
süsteemi (või tähistatud TV OUT
või TO TV) väljund vastavasse Scart sisendisse
oma videomakil.

Kasutage veel ühte Scart kaablit ja ühendage
videomaki scart sisend (TV IN või TO DECODER)
vastavasse Scart sisendisse oma videomakil
kaabliploki / satelliitvastuvõtja scart väljundiga
(või tähistatud TV OUT või TO TV).

Videomaki tagakülg (näide)
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Digital Channel settings (digitaalsed kanaliseaded)

Kuigi see salvestaja salvestab kõik võimalikud digitaalsed telekanalid
algseadistamise käigus, soovite te tõenäoliselt seda protsessi korrata, kui teie
piirkonda tekib juurde digitaalseid telekanaleid või te seadistate oma salvestaja
uuesti. Siin menüüdes on teil võimalik muuta digitaalsete telekanalite ja
raadiojaamade seadeid vastavalt oma soovile.

Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile ja valige menüüs
(seadistamine). Vajutage korduvalt klahvile ja valige
(digitaalsed kanalid).

Järgnevate seadete valimiseks menüüs vajutage korduvalt klahvile ja selle
valikutesse sisenemiseks vajutage klahvile .

1. SYSTEM {Setup}
{Digital Ch.}

2.

Q

[

Q

SÜSTEEMIMENÜÜ VALIKUD

Video Fav./Radio Fav.
(lemmik-telekanalid / -
raadiojaamad)

Vajutage klahvile , et märgistada oma lemmik-telekanal / -raadiojaam kiireks
hilisemaks ligipääsuks kaugjuhtimispuldi üles / alla klahvide abil.

– Telekanaleid / raadiojaamu on teil võimalik valida
klahvide abil kaugjuhtimispuldil.

– Telekanaleid / raadiojaamu on võimalik valida ainult vas-
tava järjekorranumbri sisestamisel numbriklahvide abil.

OK

CHANNEL + -

Sort video/Sort radio
(telekanalite /
raadijaamade järjekorra
muutmine)

Teil on võimalik muuta salvestatud telekanalite / raadiojaamade järjekorda vastavalt
oma soovile

1.
OK

2.
OK

Märkus:

Valige klahvide abil telekanal / raadiojaam, mida soovite liigutada, ja
vajutage kinnitamiseks klahvile .

Valige klahvide abil telekanalile / raadiojaamale uus soovitud asukoht ja
vajutage kahe kanali vahetamiseks klahvile .

Järjekorra muutmise ajal saate te järjekorranumbrite valimiseks kasutada
ka numbriklahve.

\ [

\[

Updt Install
(uuendamine)

Selle funktsiooni abil on teil võimalik lisada nimekirja lõppu uusi kanaleid. Ued
kanalid on kanalid, mida ei ole veel installeeritud. Uute kanalite otsimiseks ja
salvestamiseks vajutage klahvile .OK

Full Install (täielik
uuendamine)

Digitaalsete kanalite otsimiseks ja salvestamiseks vajutage klahvile . Kõik
eelnevalt salvestatud telekanalid ja raadiojaamad asendatakse uutega.

OK

Check Signal (signaali
kontrollimine)

Signaali tugevuse ja kvaliteedi kohta informatsiooni ekraanile kuvamiseks vajutage
klahvile . See võimaldab teil leida antennile parima asukoha.OK

klahvide abil on teil võimalik muuta sagedust või kanalinumbrit, seejärel
vajutage signaali kvaliteedi kontrollimiseks klahvile . Asetage antenn kohta, kus
saavutatakse parim signaali kvaliteet.

\ [
OK
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Analogue Channel settings (analoogkanaliseaded) (vaikimisi seaded on allajoonitud)

Võib juhtuda, et osasid telekanaleid ei leita otsingu käigus üles ega salvestata.
Sellisel juhul peate puuduvad või koodidega tähistatud telekanalid käsitsi üles
otsima ja salvestama.

Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile SYSTEM ja valige
(seadistamine). Vajutage korduvalt klahvile ja valige
(analoogkanal).

Järgnevate seadete valimiseks menüüs vajutage korduvalt klahvile ja selle
valikutesse sisenemiseks vajutage klahvile .

1. menüüs {Setup}
{Analogue Ch.}

2.

Q

[

Q

SÜSTEEMIMENÜÜ VALIKUD

Entry Mode
(sisestusreþiim)

Valige käsitsi otsingu seaded vastavalt kanalijaotusele või sisestatud sagedusele
(kanal), (erikanal), (sagedus) }.

S. Channel tähistab erilisi hüperband kanaleid.

{Channel S. Channel MHz

Märkus:

Entry (sisestus) 0

0

Sisestage numbriklahvide 0-9 abil sagedus / kanalinumber ja vajutage klahvile
, seejärel vajutage rohelisele klahvile, et valida (salvestamine).

Vajutage kaugjuhtimispuldil sinisele klahvile, et valida (otsing). Kui
olete õige sageduse / kanalinumbri leidnud, vajutage rohelisele klahvile, et

OK {STORE}

{SEARCH}

VÕI

Preset
(eelseadistamine)

Sisestage abil eelseadistatud kanalinumber (näiteks '01') ja
vajutage klahvile , seejärel vajutage rohelisele klahvile, et valida
(salvestamine).

numbriklahvide 0-9
OK {STORE}

Preset name
(eelseadistatud
nimetus)

Sisestage abil eelseadistatud kanalinimetus ja vajutage
klahvile , seejärel vajutage rohelisele klahvile, et valida (salvestamine).

Kanalinimetuse pikkus võib olla kuni 4 tähemärki.

numbriklahvide 0-9
OK {STORE}

Decorder (dekooder) Kui valitud telekanalit edastatakse kodeeritud signaalide kaudu, nii et seda on
võimalik vaadata vaid EXT2 AUX-I/O pessa ühendatud dekoodri abil, peate te
ühendatud dekoodri aktiveerima.

–iÜhendatud dekoodri määramine valitud telekanalile.

– Ühendatud dekoodri eemaldamine valitud telekanalilt.

{On (sees)}

{Off (väljas)}

TV system (TV süsteem) Vähimate heli- ja pildihäiretega TV süsteemi valimine. Lisainformatsiooni
saamiseks lugege lähemalt peatükist 'Telekanalite juhis'.

NICAM NICAM on süsteem digitaalseks heliedastuseks. See võib edastada kas ühte
stereokanalit või kahte eri monokanalit.

Telekanali edastuskvaliteedi parandamine.

Valige see, kui telekanal vastuvõtukvaliteet on vilets ja heli
edastatakse katkendlikult.

{On (sees)} –

–{Off (väljas)}

Fine tuning
(täpishäälestus)

Kui telekanali vastuvõtukvaliteet on vilets, saate te siin telekanali vastuvõtusignaali
reguleerida. Sageduse muutmiseks kasutage klahve ja kinnitamiseks vajutage
klahvile .

qQ
OK
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TEINE SAMM: VALIKULISED ÜHENDUSED

Muude ühendusvõimaluste kohta lugege lähemalt oma lisaseadmete kasutusjuhenditest.NÕUANDED:

Kaabliploki tagakülg (näide)

Digitaalse sisendi ühendamine 5.1-
kanaliseks salvestamiseks
Sellel salvestajal on olemas digitaalne helisisend, mis
toetab 5.1-kanalilist salvestamist. See võimaldab teil
s a l v e s t a d a o r i g i n a a l h e l i d i g i t a a l s e t e l t
multikanalilistelt allikatelt nagu kaabliplokk / satelliit-
vastuvõtja ja te saate salvestada kinokvaliteediga
videot (Dolby Digital 2.0, 5.1, DTS ruumheli või DTS
ES, DOLBY DIGITAL EX).

Kasutage scart kaablit ja ühendage salvestaja
pesa scart pesaga (või tähistatud

TV OUT või TO TV) kaabliplokil / satelliit-
vastuvõtjal.

Kasutage koaksiaalset kaablit (ei kuulu
komplekti) ja ühendage salvestaja
pesa DIGITAL või COAXIAL pesaga ühendatud
kaabliplokil / satelliitvastuvõtjal.

Nüüd on teil selle salvestaja abil võimalik
salvestada kaabliplokilt / satelliitvastuvõtjalt
ruumheli ja videot.

Lülitage sisse (asendisse ON) {5.1 Recording} (5.1-
salvestamine) seaded salvestamise seadistamise
menüüs.

5-1-kanalilist salvestust on teil võimalik salvestada
DVD plaadile ja taasesitada ainult selle salvestajaga.
Teistel DVD mängijatel taasesitades on võimalik ainult
stereoheli.

1.
EXT2 AUX-I/O

2.
COAXIAL IN

Ô

5.1-kanaliliseks salvestamiseks
televiisorire iimis või taimerisalvestuse ajal

Kasulikud nipid:
0

0

5.1-kanaliline salvestamine on võimalik ainult
salvestusreþiimides HQ ja SP.
5.1-kanaliline salvestamine on võimalik ainult
{EXT 2 }sisendallikalt, mis on CAM klahvi abil
aktiveeritud.



Videokaamera ühendame
Eesmisi pesasid on võimalik kasutada video-
kaamerasse tehtud salvestiste kopeerimiseks. Need
pesad paiknevad seadme parempoolsel küljel klapi
taga. Nende kaudu on mugav videokaamerat
salvestajaga ühendada.

Kasutage seda ühendust, kui teil on Digital Video või
Digital 8 videokaamera. DV pesad vastavad i.LINK
standardile. Tänu sellele saavutatakse parim
pildikvaliteet.

Kasutage i.LINK 4-nõelaga kaablit (ei kuulu
komplekti) ja ühendage salvestaja pesa
vastava DV OUT väljundiga videokaameral.

Selle sisendpesa valimiseks vajutage
korduvalt kaugjuhtimispuldil klahvile ja
valige 'CAM2'.

H

DV IN

CAM
O

Kasulikud nipid:
DV IN sisendite kaudu ei ole võimalik salvestada
materjali DVD salvestajast videokaamerale.

0

Variant 1: DV IN pesa kaudu
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TEINE SAMM: VALIKULISED ÜHENDUSED

Muude ühendusvõimaluste kohta lugege lähemalt oma lisaseadmete kasutusjuhenditest.NÕUANDED:
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SÜSTEEMIMENÜÜ VALIKUD

Analogue Channel settings (analoogkanaliseaded) (vaikimisi seaded on allajoonitud)

Hoolimata sellest, et see salvestaja valib kõik võimalikud telekanal algse instal-
latsiooni käigus, võib teil hiljem tekkida vajadus seda protseduuri korrata, näiteks
kui teie piirkonda lisatakse telekanal või te soovite salvestaja uuesti installeerida.

Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile ja valige menüüs
(seadistamine). Vajutage korduvalt klahvile ja valige
(analoogkanal).

Järgnevate seadete valimiseks menüüs vajutage korduvalt klahvile ja selle
valikutesse sisenemiseks vajutage klahvile .

1. SYSTEM {Setup}
{Analogue Ch.}

2.

Q

[

Q

Auto search
(automaatne otsing)

Automaatse telekanalite otsingu alustamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile
. Kõik varasemalt salvestatud analoogkanalid kustutatakse ja nende asemele

salvestatakse uued kanalid. See protsess võib kesta paar minutit.
OK

Follow TV See funktsioon on võimalik ainult juhul, kui te olete oma televiisori salvestajaga
ühendanud EXT1 TO TV-I/O scart pesa kaudu. See funktsioon võimaldab teil muuta
salvestajale salvestatud telekanalite järjekorda vastavalt televiisorile salvestatud
telekanalite järjekorrale.

Televiisoriekraanile kuvatud teate kinnitamiseks vajutage klahvile . Salvestaja
ekraanile kuvatakse kirje 'TV 01'. Valige televiisori kaugjuhtimispuldi abil
televiisoril vastav kanali järjekorranumber {1} ja vajutage salvestaja
kaugjuhtimispuldil klahvile OK.

Valige abil televiisoril vastav kanali
järjekorranumber {2} ja vajutage salvestaja kaugjuhtimispuldil klahvile .
Korrake siinkirjeldatud tegevusi, kuni kõik telekanalid on salvestatud.

1. OK

2. televiisori kaugjuhtimispuldi
OK

0

0

Kui salvestaja leiab üles televiisoriekraanile kuvatud kanali, salvestatakse see
'P01' järjekorranumbri alla. Salvestaja ekraanile kuvatakse kirje 'TV 02'

Kui televiisorilt edastatavat videosignaali ei leita, kuvatakse salvestaja
ekraanile kirje 'NO TV'.

Sort (järjestamine) Selle funktsiooni abil on teil võimalik telekanalid ümber järjestad.

1.
OK

2.
OK

Valige klahvide abil telekanal, mille järjekorranumbrit soovite muuta ja
vajutage kinnitamiseks klahvile .

Telekanali liigutamiseks soovitud järjekorranumbri alla kasutage klahve.
Telekanali salvestamiseks valitud järjekorranumbri alla vajutage klahvile .

\ [

\[

Favourites
(lemmikkanalid)

Lemmikkanali valimiseks kasutage klahve ja selle tähistamiseks ning kiire
valiku võimaldamiseks vajutage klahvile .

– Telekanalit on võimalik valida klahvide abil
kaugjuhtimispuldil.

– Telekanal on võimalik valida ainult vastava numbriklahvi
vajutamisel kaugjuhtimispuldil.

\ [
OK

CHANNEL + -
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SÜSTEEMIMENÜÜ VALIKUD

Time-Date settings (kellaaja ja kuupäeva seaded) (vaikimisi seaded on allajoonitud)

Clock preset (kellaeg) Kui salvestatud telekanal edastab kellaajasignaali, seadistatakse kellaaeg ja
kuupäev automaatselt.

– Salvestaja tuvastab esimese telekanali, mis edastab
kellaaja- ja kuupäevasignaali.

(määratud
järjekorranumber) ja kuupäevasignaali.

– Enne kellaaja ja kuupäeva käsitsi seadistamist valige see.

{ }

{XXX}

{Off (väljas)}

Auto (automaatne)

– Valige käsitsi telekanal, mis edastab kellaaja-

Time (kellaaeg) Kui edastatud kellaaeg või kuupäev on vale, saate õige kellaaja / kuupäeva sisestada
siin:

– klahvide abil saate muuta tunni- ja minutinäitu,
järgmisele väljale saate liikuda klahvi abil.
Kinnitamiseks vajutage klahvile .

{00 : 00}

OK

\ [

Q

Date (kuupäev) {31-01-2005}

OK

– klahvide abil saate muuta kuupäeva- kuu- ja
aastanäitu, järgmisele väljale saate liikuda klahvi abil.
Kinnitamiseks vajutage klahvile .

\ [

Q

Variant 2: S-VIDEO In või VIDEO In pesa
kaudu

Kasutage S-VIDEO ühendust, kui teil on Hi8 või S-
VHS(C) videokaamera. Tänu sellele saavutatakse
väga hea pildikvaliteet.

Kui teie kaameral on ainult üks videoväljund
(komposiitvideoväljund, CVBS), võite kasutada
VIDEO ühendust.

Ühendage salvestaja esipaneelil asuv
või pesa vastavasse S-VHS või Video
väljundpessa videokaameral.

Selle sisendpesa valimiseks vajutage
korduvalt kaugjuhtimispuldil klahvile ja
valige klahvide abil 'CAM1'.

Kasutage helikaableid (valge/punane, kaabel ei
kuulu komplekti) ja ühendage salvestaja esiküljel
asuvad väljundid vastavatesse
sisenditesse oma videokaameral.

1. S-VIDEO
VIDEO

CAM
CHANNEL + / -

2.

AUDIO L/R

O

Kasulikud nipid:
Kui te ühendate videokaamera scart pessa
salvestaja tagaküljel, valige sisendiks EXT1 või
EXT1.

0

23
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Muude ühendusvõimaluste kohta lugege lähemalt oma lisaseadmete kasutusjuhenditest.NÕUANDED:
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Seadistamisemenüü kuvatakse ekraanile, kui te
lülitate salvestaja esimest korda sisse. Need seadete
kirjeldused võimaldavad teil kergesti salvestuse
põhifunktsioone seadistada: telejaamade seadista-
mine, keeleseaded ja GUIDE Plus+ süsteem.

Salvestaja sisse lülitamiseks vajutage klahvile
.

Lülitage televiisor salvestaja kanalile (näiteks
'EXT', '0', 'AV').

Te võite ka lülitada oma televiisoril esimesele
kanalile ning seejärel televiisori kaugjuhtimis-
puldi kanalivaliku klahve kasutades allapoole
liikuda, kuni leiate televiisori ekraanile kuvatud

(Cinema Link) või
(keel ja asukohamaa) menüü.

Kui teie televiisoril on olemas Cinema Link või
sarnane funktsioon, algab telekanalite (analoog-
kanalite) salvestajasse kopeerimine peale auto-
maatselt. Telekanalite informatsioon kopeeri-
takse televiisori seadetest ja punktis 5 kirjeldatud
tegevus jäetakse vahele.

Valige oma asukohamaa.

i. Tähistage (asukohamaa) ja
vajutage klahvile , seejärel valige soovitud
riik klahvide abil ja vajutage
kinnitamiseks klahvile . Kui teie
asukohamaa ei ole nimekirjas toodud, valige

(muud).

ii. Tähistage (valmis) ja vajutage kaug-
juhtimispuldil klahvile .

Ekraanile kuvatakse ekraaniformaadi menüü.
Valige soovitud ekraani kuju vastavalt ühendatud
televiisorile.

i. Tähistage (televiisoriekraani kuju)
ja vajutage klahvile , seejärel valige
soovitud seade klahvide abil ja
vajutage kinnitamiseks klahvile .

TÄHTIS!
Sooritage algseadistamine enne, kui sisestate
taasesitamiseks või salvestamiseks plaadi.
Plaadipesa ei avane enne algseadistamise
lõpetamist.

16:9

4:3 Letterbox

4:3 PanScan

1.
STANDBY-ON

2.

{CINEMA LINK} {LANGUAGE
AND COUNTRY}

3.

{Country}

{Others}

{Done}
OK

4.

{TV Shape}

B Q
\ [

q

Q
\ [

q

O

H

Peale algseadistuste sooritamist on teil neid võimalik muuta süsteemi seadistamise
menüüst (System Setup). Lugege lähemalt lk. 75~84.NÕUANDED:

KOLMAS SAMM: INSTALLEERIMINE JA SEADISTAMINE
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System settings (süsteemiseaded) (vaikimisi seaded on allajoonitud)

Eco mode
(energiasäästureþiim)

See on energiasäästureþiim.

– Salvestaja lülitamisel puhkereþiimi lülitatakse ekraan
energia säästmiseks välja.

Kui see re iim on sisse lülitatud, ei ole
võimalik sooritada SAT (satelliit) salvestusi.

– Salvestaja lülitamisel puhkere iimi kuvatakse ekraanile
kellaaja näit.

{On (sees)}

{ }

Märkus:

Off (väljas)

þ

þ

SÜSTEEMIMENÜÜ VALIKUD

Second RC  (teine
kaugjuhtimispult)

{On (sees)}

{ }

– Võimaldab seda salvestajat juhtida ka teise kaug-
juhtimispuldi abil (ei kuulu komplekti).

– Ei võimalda seda salvestajat teise kaugjuhtimispuldi abil
juhtida.

Off (väljas)

OSD (ekraanile kuvatav
informatsioon)

Valib ekraanile kuvatava informatsiooni hulga.

Ekraanile kuvatakse kogu kasutuse vältel täielik
informatsioon.

Ekraanilt eemaldatakse abitekstid ja värviliste klahvide
funktsioonid.

– Ekraanilt eemaldatakse abitekstid.

{ } –

{Normal} (tavaline)

Full (täielik)

{Reduced (vähendatud)}

Display (ekraan) Salvestaja ekraanivalgustuse tugevuse valimine.

– Tavaline valgustustase.

– Keskmine valgustustase.

– Ekraanivalgustus on välja lülitatud.

{ }

{Dimmed
(vähendatud)}

{Off (väljas)}

Bright (ere)

Jump forward
(edasisuunas liikumine)

Määrab ajaühiku, mille võrra salvestuse siseselt edasi liikuda peale vajutust
kaugjuhtimispuldi klahvile . Seadistuse kinnitamiseks vajutage klahvile

. Suurim võimalik valik on 59 minutit ja 59 sekundit.
JUMP-FWD

OK

Jump back
(tagasisuunas
liikumine)

Määrab ajaühiku, mille võrra salvestuse siseselt tagasi liikuda peale vajutust
kaugjuhtimispuldi . Seadistuse kinnitamiseks vajutage
klahvile . Suurim võimalik valik on 59 minutit ja 59 sekundit.

klahvile JUMP-BACK
OK

PBC (taasesituse
kontroll)

Taasesituse kontrolli funktsioon toimib ainult VCD/SVCD plaatide puhul. See
võimaldab teil taasesitada Video CD plaate (2.0) interaktiivselt, vastavalt
ekraanimenüüle.

–

See valik ilmub menüüsse ainult juhul, kui plaadiliugurisse on sisestatud
VCD/SVCD plaat.

{ }

{On (sees)}

Off (väljas)

Märkus:

Sisestatud VCD/SVCD plaadi puhul ei kuvata ekraanile sisu-
korramenüüd ja taasesitamine algab peale plaadi algusest.

– Ekraanile kuvatakse sisukorramenüü (kui see on olemas),
kui te sisestate plaadiliugurisse VCD/SVCD plaadi.

Version Info
(informatsioon
versiooni kohta)

See on infoaken, kuhu kuvatakse informatsioon teie salvestajale installeeritud
tarkvara kohta. Seda infot võib teil tarkvara uuendamisel vaja minna.
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SÜSTEEMIMENÜÜ VALIKUD

Salvestaja seadistamine

Enne salvestamist...

Märgistage kõvakettale salvestamiseks soovitud lõik
salvestaja ajutises mäluruumis. Lugege lähemalt lk.
34. Vastasel juhul kustutatakse kõik ajutisse
mäluruumi salvestatud materjal enne videokaameralt
salvestamise alustamist.

Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile .
Ekraanile kuvatakse süsteemi seadistamise

menu.

Vajutage klahvile , et valida
(seadistamine) ja vajutage klahvile .

Ekraanile kuvatakse hoiatusteade. Jätkami-
seks vajutage klahvile või tühistamiseks
valige menüüst (ei).

Taasesitamine katkestatakse.

Seadistusvalikute kuvamiseks vajutage kordu-
valt klahvile , nende valimiseks klahvile .

Järgnevatel lehekülgedel on toodud menüü-
valikute kirjeldused ja juhised.

Kui menüüvalik on märgistatud halliga,
tähendab see, et antud funktsioon ei ole saadaval
või seda ei ole parajasti võimalik muuta.

Menüüst väljumiseks vajutage klahvile .

1. SYSTEM

2. {Setup}

OK
{No}

3.

4. SYSTEM

O

O

O

O

O

[

Q

Q [

Lugege
lähemalt
lk. 77.

Lugege
lähemalt
lk. 78.

Lugege
lähemalt
lk. 79-80.

Lugege
lähemalt
lk. 80.

Lugege
lähemalt
lk. 83.

Lugege
lähemalt
lk. 84.

Lugege
lähemalt
lk. 82.

Lugege
lähemalt
lk. 83.

5.

{Channel Search}
OK

6.

7.

OK

8.

{Done}
OK

numbriklahve

9.

{Continue}
OK

{Do not install now}

GUIDE

10.

OK

Televiisori ekraanile kuvatakse kanali-
otsingumenüü (Channel Search). Valige menüüs

(kanaliotsing) ja vajutage
alustamiseks kaugjuhtimispuldil klahvile .

Kanaliotsinguks kulub paar minutit.

Veenduge, et kõik vajalikud ühendused
salvestaja, televiisori ja satelliitvastuvõtja /
kaabliploki (vajaduse korral) vahel oleksid tehtud
ja seadmed sisse lülitatud. Kanaliotsing tuvastab
vajalikud signaalid ja salvestab kõik võimalikud
programmikanalid.

Kui kanaleid ei leita:

Salvestaja jätkab digitaalsete kanalite otsimist
(telekanalid ja raadiojaamad).

Kui kanaliotsing on lõppenud, kuvatakse
ekraanile salvestatud kanalite arv (analoog-
telekanalid, digitaalsed telekanalid, digitaalsed
raadiojamad). Vajutage jätkamiseks kaug-
juhtimispuldil klahvile .

Ekraanile kuvatakse kellaaja ja kuupäeva
seadistamise menüü.

i. Kui menüüs toodud informatsioon on õige,
valige menüüst (valmis) ja vajutage
kinnitamiseks klahvile .

ii. Kui vaja on sooritada muudatusi, kasutage
ja sisestage õige kuupäev ja

kellaaeg.

Algseadistus on lõppenud.

i. Valige menüüs (jätkamine) ja
vajutage klahvile , et jätkata GUIDE Plus+
süsteemi seadistamisega. Seadistamisest
lugege lähemalt järgmiselt leheküljelt.

ii. GUIDE Plus+ süsteemi mitteseadistamiseks
valige menüüs (ei
seadista praegu). GUIDE Plus+ süsteemi
seadistamiseks teile sobival ajal vajutage
kaugjuhtimispuldil klahvile . Seadis-
tamisest lugege lähemalt järgmiselt
leheküljelt.

Oodake, kuni salvestaja on salvestanud kõik
seaded, seejärel vajutage väljumiseks klahvile

.

Ô

Märkus:

0 proovige automaatset telekanaliotsingut
peale algseadistuste lõpuleviimist (lugege
lähemalt lk. 79).

Kasulikud nipid:
0 Telejaamade kavad ei pruugi ilmuda GUIDE Plus+

süsteemi menüüsse kohe peale seadistamist.
Telekavade edastamiseks võib kuluda kuni 24
tundi.

25

KOLMAS SAMM: INSTALLEERIMINE JA SEADISTAMINE

Peale algseadistuste sooritamist on teil neid võimalik muuta süsteemi seadistamise
menüüst (System Setup). Lugege lähemalt lk. 75~84.NÕUANDED:



Teie salvestajal on olemas GUIDE Plus+ süsteem. See
süsteem võimaldab teil kasutada tasuta interaktiivset
telekava, milles on toodud kõik teie piirkonnas
pakutavad telekanalid. Enne selle funktsiooni täielikku
nautimist peate te esmalt määrama oma asukoha ja
seadistusdetailid. Nii on võimalik teile edastada õigeid
GUIDE Plus+ telejaamade andmeid.

Kui televiisoriekraanile kuvatakse GUIDE Plus+
süsteemi tutvustusteade, lugege see läbi ja
vajutage jätkamiseks klahvile .

Ekraanile kuvatakse GUIDE Plus+ algmenüü.

Vastasel juhul vajutage kaugjuhtimispuldil
klahvile , seejärel vajutage klahvile ja
edasi korduvalt klahvile , kuni te näete
seadistamismenüüriba .

Vajutage klahvile ja valige menüüs
(algseadistamine) ja vajutage sea-

distamisaknasse liikumiseks klahvile .

Need seaded kopeeritakse algseadistamisest.

Sisestamismenüüsse sisenemiseks vajutage
klahvile . Oma postiindeksi sisestamiseks
kasutage klahve, eelmisele ja järgmisele
indeksumbrile liikumiseks kasutage klahve.

Sisestatud postiindeks peab olema õige
ja vastama teie asukohamaa postiindeksile.
Vastasel juhul edastatakse teile valed telekavad
või ei edastata seda informatsiooni üldse.

Kui te ei ole süsteemi ühendanud
vastuvõtjat, jätke väljale None“ (puudub) ja
vajutage menüüst väljumiseks kaugjuhtimis-
puldil punasele klahvile. Järgmiseks sooritage
punktis 8 kirjeldatud tegevusi.

Teil on võimalik selle salvestajaga ühendada kuni
3 välist vastuvõtjat (näiteks: satelliitvastuvõtja,
kaabelplokk). Välise vastuvõtja installeerimiseks
toimige järgnevalt:

a) Valige klahvide abil External Receiver
1, 2 või 3 ja vajutage klahvile .

b) Vajutage jätkamiseks uuesti . Valige
välise vastuvõtja tüüp ja vajutage klahvile

.

Valige see, kui olete ühendanud kaabel-
vastuvõtja, kaabelploki.

Va l ige see, ku i o le te ühendanud
satelliitvastuvõtja.

Valige see, kui olete ühendanud digitaalse
dekooderploki.

c) Valige nimekirjast teenusepakkuja ja
vajutage kinnitamiseks klahvile .

Valige see, kui te ei kasuta teenusepakkujat.

d) Valige oma vastuvõtja kaubamärk ja
vajutage klahvile .

Valige see, kui teie vastuvõtja kaubamärk ei
ole nimekirjas.

1.

OK

GUIDE

{Setup}

2. {Basic
Setup}

OK

OK

Märkus:

OK

OK

OK

{ }

{ }

{ }

OK

{ }

OK

{ }

O

H

\

Q

[

\ [
qQ

\[

{Language} {Country}

{Postal code}

{External Receiver 1/2/3}

(keel) / (asukohamaa)

(postiindeks)

(väline vastuvõtja)

“

Märkus:

Cable

Satellite

Terrestrial

None

None

NELJAS SAMM: GUIDE PLUS+ SÜSTEEMI SEADISTAMINE
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Peale seadistamise lõppu lülitage oma salvestaja puhkereþiimi ja lülitage lisaseade sisse.
Jätke see sisselülitatuks terveks ööks, nii toimub telekavade allalaadimine.NÕUANDED:

75

Access settings (ligipääsuseaded) (vaikimisi seaded on allajoonitud )

Teil palutakse sisestada neljakohaline PIN kood.

0

0

Kui te sisestate oma PIN koodi esimest korda, sisestage soovitud kood
kaugjuhtimispuldi numbriklahvide 0-9 abil .

Kui te unustate oma koodi, võite alati sisse trükkida '1504'. Seejärel sisestage
uus neljakohaline kood ja kinnitage see teist korda sisestades.

SÜSTEEMIMENÜÜ VALIKUD

Childlock (Lapselukk) Selle funktsiooni abil on teil võimalik takistada lastel teatud kõvakettale salvestatud
plaatide või pealkirjade vaatamist. Kui see funktsioon on sisse lülitatud, kuvatakse
selle tähistamiseks pealkirjade valimisel sisukorramenüüst ekraani alaossa

(lapselukk). Lapseluku funktsiooni sisse / välja lülitamiseks vajutage
kaugjuhtimispuldil klahvile.

Selle salvestaja mällu on võimalik salvestada info 50 plaadi kohta.

– Lapseluku funktsioon on sisse lülitatud. Valitud plaadi või
pealkirja taasesitamiseks peate sisestama oma
neljakohalise PIN koodi.

Lapseluku funktsioon on välja lülitatud. Selle salvestajaga
on võimalik taasesitada kõiki plaate.

{CHILDLOCK}
kollasele

{On (sees)}

Märkus:

{Off (väljas)} –

Change pin (PIN koodi
muutmine)

Sisestage abil uus neljakohaline PIN kood. Seejärel sisestage
sama kood teist korda kinnitamiseks.

Muudatuste tühistamiseks vajutage klahvile , et valida menüüs
(tühistamine) ja vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile .

numbriklahvide 0-9

{Cancel}
OK

[

Features settings (funktsioonide seaded) (vaikimisi seaded on allajoonitud)

Selle funktsiooni abil on teil võimalik jätkata plaadi taasesitamist kohast, kus see
viimati pooleli jäi. See funktsioon toimib 20 viimati taasesitatud DVD ja Video CD
plaadi kohta.

– Plaadi sisestamisel algab selle taasesitamine peale alati
plaadi algusest.

Vajutus klahvile tühistab automaatse taasesituse jätkamise
funktsiooni ja taasesitamine algab peale plaadi algusest.

{On (väljas)}

PLAY

{ }

OK

Off (sees) – Automaatse taasesituse jätkamise funktsioon sisse
lülitamine. Kui taasesitamine lõppeb, kuvatakse ekraanile
plaadi sisukorra menüü. Taasesitamise jätkamiseks
vajutage pealkirja valimise ajal menüüs klahvile .

Märkus: Q

Auto resume
(automaatne
taasesituse jätkamine)
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SÜSTEEMIMENÜÜ VALIKUD

Sound settings (heliseaded) (vaikimisi seaded on allajoonitud )

Sound mode
(helire iim)þ

Neid seadeid on vaja reguleerida, kui te kasutate mõne audio- / videolisaseadme
ühendamiseks salvestaja AUDIO OUT L/R pesa.

– Heli esitamine vasaku ja parema helikanali kaudu. Valige
see seade, kui salvestaja on ühendatud televiisori või
stereosüsteemiga.

– Valige see seade, kui ühendatud audio- / videolisaseade
suudab esitada Dolby Surround ruumheli. Dolby Digital ja
MPEG-2 multikanalilisus segatakse ning saavutatakse
kahekanaliline Dolby Surround väljundsignaal. Need
seaded toimivad, kui te kasutate mõne audio- /
videolisaseadme ühendamiseks salvestaja AUDIO OUT
L/R pesa.

{ }

{Surround
(ruumheli)}

Stereo

Night mode (ööreþiim) Need seaded optimiseerivad taasesitamise väikestel helitugevustel. Tugevamad
helid vaigistatakse ja madalamad helid kõrgendatakse kuuldavale tasemele. Seda
funktsiooni on võimalik valida ainult Dolby Digital reþiimis DVD videoplaatide puhul,

– Ööre iim on sisse lülitatud.

– Ööreþiim on välja lülitatud. Ruumheliseadeid kasutatakse
täiel määral.

{On (sees)}

{ väljas }

þ

Off ( )

Disc settings (plaadiseaded)

Adapt menu (menüü
kohandamine)

Kui DVD±RW on salvestatud arvutil või mõne teise DVD salvestajaga, võib juhtuda,
et pildimenüüd ei kuvata õigesti. See funktsioon võimaldab teil muuta
plaadiformaati 'Philips' formaati. Vajutus klahvile kuvab televiisoriekraanile
vastavasisulise teate.

OK

Delete all (kogu
materjali kustutamine)

See valik kustutab kogu DVD plaadile salvestatud materjali. Vajutus klahvile
kuvab televiisoriekraanile vastavasisulise teate.

OK

DV Specials settings (DV erifunktsioonid)

Siin saate seadistada kellaaja ja kuupäeva DV videokaamera salvestuse jaoks. Kui te
selle siin ühe korra seadistate, uuendatakse seda automaatselt peale DV
videokaameralt salvestusi.

Date (Kuupäev) {00-00-0000} – \ [

Q

Kuupäeva, kuu ja aasta seadistamiseks kasutage
klahve, järgmisele numbrimärgile liikuda saate klahvi
abil. Kinnitamiseks vajutage klahvile .OK

Time (Kellaaeg) {00:00:00}

OK

– Tunni-, minuti- ja sekundinäidu seadistamiseks kasutage
klahve, järgmisele numbrimärgile liikuda saate

klahvi abil. Kinnitamiseks vajutage klahvile .
\ [ Q

e) Märkige pesa, mille kaudu teie vastuvõtja on
salvestajaga ühendatud (näiteks 'EXT 2', kui
ühendus on EXT2 AUX-I/O pesa kaudu) ja
vajutage klahvile .

Valige see, kui vastuvõtja on salvestajaga
ühendatud antennikaabli kaudu. Sisestage
kanalinumber, mille alla on vastuvõtja
salvestatud.

Kui te olete ühendanud vastuvõtja, veenduge, et
G-LINK kaabel oleks õigesti ühendatud ja
paigaldatud (lugege lähemalt lk. 17).

See võimaldab teil oma satelliitvastuvõtjat /
kaabelplokki juhtida GUIDE Plus+ süsteemi abil.

Lülitage oma vastuvõtja sisse ja nüüd saate te
seda juhtida salvestaja kaugjuhtimispuldi abil.
Valige programminumber {02}.

Vajutage jätkamiseks klahvile .
GUIDE Plus+ süsteem saadab kanalivahetuse

signaali G-LINK ühenduse kaudu vastuvõtjale.

Kui vastuvõtja lülitub televiisoriekraanile kuvatud
kanalile, valige (jah) ja vajutage klahvile .

Vastasel juhul valige (ei) ja vajutage
klahvile , et proovida mõnda muud koodi.
Korrake seda, kuni vastuvõtja lülitub soovitud
kanalinumbrile.

Seadistamise aknasse tagasi pöördumiseks
vajutage rohelisele klahvile.

Kui te soovite tuvastada GUIDE Plus+ süsteem
edastajakanali allikat ja programminumbrit,
valige menüüs
(edastajakanaliseadistus). Järgige ekraanile
kuvatavaid juhiseid ja viige seadistamine lõpule.

Algselt on kanaliseadistuseks seatud
'Automatic' (automaatne).

Kui seadistamine on lõpule viidud, vajutage
menüüst väljumiseks klahvile .

Jätke oma salvestaja puhkereþiimi terveks ööks,
nii toimub telekavade allalaadimine.

Kui te kasutate välist vastuvõtjat, peate te selle
käsitsi seadistama vastavale edastajakanalile.
Allpool on toodud tabel kanaliandmetega. Jätke
väline vastuvõtja terveks ööks sisselülitatuks.

Kui te valite kohe määratud kanali enne
salvestaja puhkere iimi lülitamist, hakkab
salvestaja koheselt alla laadima telekavasid. See
võib võtta kuni kaks (2) tundi. Allalaadimist on
võimalik suvalisel hetkel katkestada seadet sisse
lülitades.

Määratud kanalite kohta on toodud rohkem
i n f o r m a t s i o o n i v e e b i l e h e l
www.europe.guideplus.com/En/help/countriesh
ostchannels.html

Kontrollige järgmisel päeval telekanalite nimekirja
toimetusaknas, et veenduda, kas andmete

allalaadimine on lõppenud. Lugege lähemalt lk. 29.

OK

{ }

3.

4.

5. OK

6.
{Yes} OK

{No}
OK

7.

8.

{Host Channel Setup}

9.
GUIDE

10.

{Editor}

Antenna (RF lead

Märkus:

O

O

O

O

Kasulikud nipid:
0

0

Kui teie asukohamaa / piirkond ei ole ülaltoodud
nimekirjas või kui andmete allalaadimine ei
õnnestu, on teil siiski võimalik GUIDE Plus+
süsteemi kasutada salvestuste tegemiseks
käsitsi ja ShowView süsteemi abil.
Kui GUIDE Plus+ süsteemi seadistamise ajal
peaks teil probleeme tekkima, külastage
lisainformatsiooni saamiseks kodulehekülge
www.europe.guideplus.com.

NELJAS SAMM: GUIDE PLUS+ SÜSTEEMI SEADISTAMINE
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Peale seadistamise lõppu lülitage oma salvestaja puhkereþiimi ja lülitage lisaseade sisse.
Jätke see sisselülitatuks terveks ööks, nii toimub telekavade allalaadimine.NÕUANDED:

Asukohamaa
linn (keel)/

Edastajakanal
(antenn / kaabel)

Edastajakanal
(SAT)



GUIDE Plus+ süsteemi tutvustus Kiirfunktsioonid

A

B

C

D

E

F

Peale GUIDE Plus+ süsteemi seadistamist ja
telekavade allalaadimise lõpetamist, võite te asuda
kasutama GUIDE Plus+ süsteemi erifunktsioone.

Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile .

Menüüs liikumiseks kasutage klahve.

GUIDE Plus+ süsteem on jaotatud kuueks
ekraaniosaks:

- Siia kuvatakse info GUIDE Plus+
süsteemi programmide kampaaniate kohta
ja reklaamid.

- Siia kuvatakse GUIDE Plus+
süsteemi sisenemisel valitud telekanali
ekraanivaade.

- Siia kuvatakse võimalikud
funktsioonid. Erinevaid funktsioone on
võimalik rakendada kaugjuhtimispuldil
vastavat värvi klahvile vajutades.

- Siia kuvatakse telesaate lühi-
kirjeldus ja abimenüüd.

- Siia kuvatakse GUIDE Plus+
süsteem menüüd ja teie poolt sooritatud
valikud.

- Siia kuvatakse informatsioon
telekanalite kohta, kanalite ja kellaaegade
kaupa, seitsme päeva kohta.

Kui osad telekanalid on puudu, saate te neid
muuta toimetusaknas. Lugege lähemalt
lk. 29.

GUIDE Plus+ süsteemi on sisseehitatud paljud
erinevad funktsioonid. Need funktsioonid kuvatakse
tegevusriba (c) ülaossa. Soovitud funktsiooni on
võimalik rakendada kaugjuhtimispuldil vastavat värvi
klahvile vajutades.

Valige salvestatav telesaade ja vajutage punasele
klahvile ja valige

Salvestamiseks on võimalik programmeerida
kuni 25 telesaadet.

Telekanalite logode kuvamiseks vajutage
kaugjuhtimispuldil kollasele klahvile ja valige

. Kanali valimiseks vajutage klahvile
.

1. GUIDE

2.

{Editor}

OK

qQ\[

.

Infopaneel

Videoaken

Tegevusriba

Infoaken

Menüüriba

Juhtpaneelid

H

H

H

[Record]

[Channels]

O

Kasulikud nipid:
0 Salvestamiseks programmeeritud telesaateid on

teil võimalik sirvida ja muuta 'Schedule'
ekraanivaates. Lugege lähemalt lk. 28.

Salvestuste programmeerimine

Kanali salvestamine

GUIDE PLUS+ SÜSTEEMI KASUTAMINE
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Tagasi juhtpaneelvaatele liikumiseks vajutage klahvile.
Menüüst väljumiseks vajutage klahvile .

sinisele
GUIDE

NÕUANDED:

73

Eelistused

1. SYSTEM

2. {Preferences}

3.

OK

4. SYSTEM

Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile .
Ekraanile kuvatakse süsteemi seadistamise

menu.

Vajutage klahvile , et valida
(eelistused). Võimalike seadistusvalikute
kuvamiseks vajutage korduvalt klahvile ,
nende valimiseks vajutage klahvile .

Valige seadistus, mida soovite muuta ja vajutage
klahvile . Kui vastav muudatus on tehtud,
vajutage kinnitamiseks ja eelmisele menüüt-
asandile tagasi liikumiseks klahvile .

Järgnevatel lehekülgedel on toodud
menüüvalikute kirjeldused ja juhised.

Kui menüüvalik on märgistatud halliga,
tähendab see, et antud funktsioon ei ole saadaval
või seda ei ole parajasti võimalik muuta.

Menüüst väljumiseks vajutage klahvile .

O

O

O

Q

[
[

Q

Märkus:
Salvestusseadete kohta {Recording} lugege
lähemalt lk. 36.

SÜSTEEMIMENÜÜ VALIKUD

Lugege
lähemalt
lk. 74.

Lugege
lähemalt
lk. 74.

Lugege
lähemalt
lk. 75.

Lugege
lähemalt
lk. 75.

Lugege
lähemalt
lk. 74.
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{TITLE (pealkiri)}

{DIVIDE (jaotamine)} – ainult DVD±R
plaatide puhul

{BACK (tagasi)}

{INDEX PIC (sisukorrapilt)}

{HIDE ( } / {SHOW (näitamine)}

Kollane klahv - pealkirjade toimetamise
menüüsse sisenemine.

Uue pealkirja alustamine valitud kohast. Valitud
pealkiri jagatakse kaheks.

Jaotatud pealkirju ei ole enam võimalik
ühendada.

Eelmisesse ekraaniaknasse tagasi liikumine.

Valitud kaadri määramine sisukorrapildiks.
Tavaliselt on pealkirja sisukorrapildiks

pealkirja esimene kaader.

Sinine klahv - valitud peatüki peitmine või
näitamine.

Hoiatus!

Märkus:

peitmine

Kasulikud nipid:
0

0

0

Video toimetamise reþiimis taasesitatakse ka
peidetud peatükke.
Kaadreid on võimalik peita ja taas näidata ainult
pealkirja piires.
Peatükitähiste arv ühes pealkirjas ja kõvakettal
on kindlaks määratud.

SALVESTUSE TOIMETAMINE - DVD PLAADID

Lõpetatud DVD±R plaadile ei ole võimalik enam lisainformatsiooni salvestada. Eelmisele
menüütasandile tagasi liikumiseks vajutage klahvile .
Menüüst väljumiseks vajutage klahvile .

BACK
EDIT

NÕUANDED:

GUIDE Plus+ menüüriba
GUIDE Plus+ süsteemi menüüribal on seitse valikut.

Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile .
Televiisoriekraanile kuvatakse GUIDE Plus+

süsteem valikuaken.

Menüüriba tähistamiseks vajutage klahvile .
Valiku tegemiseks kasutage klahve, selle
valimiseks vajutage klahvile .

Menüüriba valikute kirjeldused on toodud
järgnevatel lehekülgedel.

Juhtpaneelide aken on GUIDE Plus+ süsteemi
telekavade aken. Siin on toodud seitsme eeloleva
päeva telekavad.

Valige klahvide abil soovitud telekanal.

Lehekülgede ühekaupa üles / alla kerimiseks
vajutage klahvile .

Telesaate valimiseks kasutage klahve.

Eelmise või järgmise päeva telesaadete nimekirja
liikumiseks vajutage klahvile .

Telekanali vaatamise alustamiseks vajutage
klahvile .

Otsinguaken võimaldab teil otsida telesaateid
teemade kaupa. See võimaldab teil leida kiiresti teid
huvitava saate, mida vaadata või salvestada.

Valige (otsing) ja vajutage klahvile .

Valige klahvide abil soovitud kategooria

(filmid, sport, lapsed, muud, minu valik).

Valige klahvide abil soovitud alamteema ja
vajutage otsingu alustamiseks klahvile .

Kõik järgmise seitsme päeva selle alamteema
saated järjestatakse kuupäeva ja kellaaja järgi.

Kõikide selle teema alamteemade saadete
kuvamiseks valige (kõik).

Soovitud programmi valimiseks kasutage
klahve ja vajutage selle vaatamiseks

klahvile .

Valige (minu valik) ja vajutage
klahvile .

Vajutage kaugjuhtimispuldil kollasele klahvile ja
valige .

Oma otsingusõna sisestamiseks kasutage
klahve ja vajutage kinnitamiseks klahvile

.

Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile
ja valige .

Tähistage oma otsingusõna ja vajutage otsingu
alustamiseks klahvile .

1. GUIDE

2.

1.

CHANNEL +/-

2.

3.
OK

1. {Search}

2.
{Movies, Sport, Children, Others või My
Choice}

3.
OK

{All}

4.

OK

1. {My Choice}

2.

3.

OK

4. rohelisele

5.
OK

O

O

O

O

\

q Q
[

\[

qQ

^ _

[

q Q

\[

q Q

\ [

[

q Q

\ [

/

H

H

Otsingusõnade valimine

[Add]

[Save]

Juhtpaneelide aken

Otsinguaken
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Tagasi juhtpaneelvaatele liikumiseks vajutage klahvile.
Menüüst väljumiseks vajutage klahvile .

sinisele
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'My TV' ekraaniaken

'Schedule' ekraaniaken

'Info' ekraaniaken

'My TV' ekraaniaken võimaldab teil seadistada isikliku
profiili. Teil on võimalik oma profiilis valida kanaleid,
kategooriaid ja / või võtmesõnu. Selle abil on teil
kergesti võimalik üles leida huvipakkuvaid saateid ja
neid salvestada või vaadata.

Valige (minu televiisor) ja vajutage
klahvile .

Vajutage kaugjuhtimispuldil kollasele klahvile, et
valida .

Valige klahvide abil (kanal),
{Categories }(kategooriad) või
(võtmesõnad).

Vajutage kaugjuhtimispuldil kollasele klahvile, et
valida .

Valige 'Channel' valikuaknast soovitud kanal ja
vajutage klahvile .

Mitme kanali lisamiseks korrake seda
tegevust (lisada on võimalik kuni 16 kanalit).

Valige 'Search' valikuaknast soovitud kategooria
ja vajutage kinnitamiseks klahvile .

Mitme kategooria lisamiseks korrake seda
tegevust (lisada on võimalik kuni 4 kategooriat).

Sisestage soovitud võtmesõna
klahvide abil ja vajutage kinnitamiseks klahvile

.
Mitme võtmesõna lisamiseks korrake seda

tegevust (lisada on võimalik kuni 16 võtmesõna).

Oma profiili aktiveerimiseks vajutage klahvile .

'Schedule' ekraaniaken võimaldab teil program-
meeritud salvestusi sirvida, muuta ja kustutada.
Lisaks on teil võimalik siin määrata salvestusi
ShowView / VideoPLUS+ süsteemi kaudu või käsitsi.
Lisainformatsiooni saamiseks lugege lähemalt lk.
38~39.

Iirimaal ja Suurbritannias on ShowView
süsteemi nimetuseks VIDEO Plus+ süsyeem ja
ShowView programmeerimisnumbri asemel on
kasutusel PlusCode programmeerimisnumber.

'Info' ekraaniaknasse kuvatakse igasugune lisa-
informatsioon, näiteks: uudised, ilmateade, börsi-
teated jne. Seda informatsiooni edastatakse sarnaselt
telekavadele ja see võib piirkonniti erineda.

Kui kategooriaid ei ole võimalik valida, ei ole järelikult
andmeid edastatud.

1. {My TV}

2.

3. {Channel}
{Keywords}

4.

OK

OK

OK

5. OK

Märkus:
[

\ [

q Q \ [

[Profile]

[Add]

{Channel (kanal)}

{Categories (kategooriad)}

{Keywords (võtmesõnad)}

H

H

H

O

O

O
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Menüüst väljumiseks vajutage klahvile .

sinisele
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Video toimetamine
Selle salvestaja abil on teil võimalik peale salvestamist
toimetada ka videofaile. Teil on võimalik lisada /
kustutada peatükitähiseid ja peita valitud kaadreid.

Salvestuse taasesitamisel toimetamisre iimis
taasesitatakse kogu salvestatud materjal, kaasa
arvatud peidetud kaadrid.

Sisestage salvestajasse DVD plaat.
Ekraanile kuvatakse piltidega sisukorra-

menüü.

Kui seda ei juhtu, vajutage klahvile
ja valige menüüs

(plaadiliugur).

Valige klahvide abil soovitud pealkiri ja
vajutage selle taasesitamiseks klahvile .

Nospiediet un turiet taustiòus / vai
lietojiet taustiòus uz tâlvadîbas pults, lai
meklçtu ainu, kuru vçlaties rediìçt, tad spiediet

.

Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile .
Ekraanile kuvatakse video toimetamismenüü.

Menüü alaosas kuvatud valikute valimiseks
vajutage vastavat värvi klahvile.

Punane klahv - kõikide peatükitähiste
kustutamine valitud pealkirjast.

Roheline klahv - peatükkide toimetamise
menüüsse sisenemine.

Valitud peatüki ühendamine sellele eelneva
peatükiga.

Kui mõlemad peatükid olid algselt
peidetud, on peidetud ka ühendatud peatükk.

Eelmisesse ekraaniaknasse tagasi liikumine.

Valitud kohta uue peatükitähise sisestamine.
See võimaldab teil edaspidi soovitud kohale
kiiresti ligi pääseda või tähistada peatükki, mida
soovite peita.

Valitud peatüki peitmine või näitamine.
Peidetud peatükki ei näidata taasesitamise ajal.

1.

HDD-
BROWSER {Disc Tray}

2.
PLAY

3.

PAUSE

4. EDIT

5.

O

O

H

\ [

Q

q Q/
^ _

`

{NO CHAPTER (peatükkide eemaldamine)}

{CHAPTER (peatükid)}

{MERGE (ühendamine)}

{BACK (tagasi)}

{SPLIT (jaotamine)}

{HIDE ( } / {SHOW (näitamine)}

Märkus:

peitmine

SALVESTUSE TOIMETAMINE - DVD PLAADID

Lõpetatud DVD±R plaadile ei ole võimalik enam lisainformatsiooni salvestada. Eelmisele
menüütasandile tagasi liikumiseks vajutage klahvile .
Menüüst väljumiseks vajutage klahvile .
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Peatükk 1

Peatükitähised

Peatükk 2 Peatükk 3 Peatükk 3
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Plaadi nimetuse muutmine

Toimetatud DVD±RW plaadi
sobivaks muutmine

DVD±R plaadi lõpetamine
DVD salvestaja annab plaadile / pealkirjadele
automaatselt nimetused. Neid nimetusi on võimalik
järgnevalt toimides muuta:

Sisestage salvestajasse DVD plaat.
Ekraanile kuvatakse piltidega sisukorra-

menüü.

Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile .
Ekraanile kuvatakse toimetamismenüü.

Valige klahvide abil sisukorrast soovitud
pealkiri.

Suurte ja väikeste tähtede valimiseks vajutage
klahvile a/A.

Muudatuste kinnitamiseks vajutage klahvile .

Peale toimetamist võib DVD±RW plaat teistel DVD
mängijatel taasesitades ikkagi kuvada kustutatud
kaadreid ja videolõike. Selle funktsiooni abil saate te
toimetatud DVD±RW plaadi muuta teistel DVD
mängijatel taasesitamiseks sobivaks.

Sisestage salvestajasse DVD plaat.
Ekraanile kuvatakse piltidega sisukorra-

menüü.

Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile .
Ekraanile kuvatakse toimetamismenüü.

Valige klahvide abil menüüst
(sobivaks) ja vajutage kinnitamiseks klahvile .

Kui see valik ei ole võimalik, tähendab see, et
antud plaat on juba sobivaks muudetud.

Plaadi taasesitamiseks teiste DVD mängijatega peate
te selle esmalt lõpetama. Vastasel juhul on plaati
võimalik taasesitada ainult selle salvestajaga.

Sisestage salvestajasse DVD plaat.
Ekraanile kuvatakse piltidega sisukorra-

menüü.

Kui seda ei juhtu, vajutage klahvile
ja valige menüüs (plaadi-

liugur).

Valige klahvide abil sisukorrast soovitud
pealkiri.

Valige klahvide abil menüüst
(lõpetamine) ja vajutage kinnitamiseks klahvile

.

Ekraanile kuvatakse hoiatusteade. Jätkamiseks
vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile .

Lõpetamine võib kesta kuni 30 minutit,
sõltuvalt salvestuse pikkusest.

Lõpetamise ajal ärge avage plaadiliugurit ega
lülitage salvestajat välja, kuna see võib plaadi
muuta kasutuskõlbmatuks.

Katkestamiseks valige menüüst
(tühistamine) ja vajutage klahvile .

1.

2. EDIT

3.

4.

5. OK

1.

2. EDIT

3. {Compatible}
OK

1.

HDD-
BROWSER {Disc Tray}

2.

3. {Finalise}

OK

4.
OK

{Cancel}
OK

O

O

O

O

O

O

O

O

Vajutage korduvalt klahvidele , et valida
menüüst (plaadi nimetus) või

(pealkirja nimetus).

q Q

\ [

\[

\ [

\ [

{Disc name} {Title
name}

H

H

H

Peale DVD±R plaadi lõpetamist ei ole sellele
võimalik rohkem salvestada ega toimetada
informatsiooni. Enne plaadi lõpetamist
veenduge, et kõik vajalikud salvestused ja
toimetamised oleksid tehtud.

SALVESTUSE TOIMETAMINE - DVD PLAADID

Lõpetatud DVD±R plaadile ei ole võimalik enam lisainformatsiooni salvestada. Eelmisele
menüütasandile tagasi liikumiseks vajutage klahvile .
Menüüst väljumiseks vajutage klahvile .

BACK
EDIT

NÕUANDED:

'Editor' ekraaniaken 'Setup' ekraaniaken

'Editor' ekraaniaknas on teil võimalik oma
telekanaleid hallata. Iga muudatus 'Editor'
ekraaniaknas muudab informatsiooni juhtpaneelil.
Telekanalitele on võimalik määrata programmi-
numbreid, lülitada neid sisse ja välja ja valida
kanaliallikat (tuuner, väline vastuvõtja).

Valige (toimetamine) ja vajutage klahvile
.
'Editor' ekraaniakna sisu sõltub teie

televisiooni teenusepakkujast.

Liikuge valitud kanali vasakule küljele ja vajutage
kaugjuhtimispuldil klahvile.

Juhtpaneelile kuvatakse sisselülitatud kanali
programmeeritud nimekiri.

Liikuge valitud kanali paremale küljele ja vajutage
kaugjuhtimispuldil klahvile ja valige
soovitud allikas (Tuner, Ext. Rec. 1, jne).

Iga uue allika valimisega muutub ka
programminumber.

Liikuge valitud kanali paremale küljele ja vajutage
kaugjuhtimispuldil klahvile ja
sisestage abil soovitud
programminumber.

'Setup' ekraaniaknas on teil võimalik seadistada
GUIDE Plus+ süsteemi vastavalt oma vajadustele
(piirkond, telesignaalide vastuvõtt). Lisaks on teil
võimalik määrata edastajakanal ja sirvida GUIDE
Plus+ süsteemi infoakent.

GUIDE Plus+ süsteemi seadistamisest lugege

lähemalt lk. 24~25.

Tähistage (algseadistamine) ja
vajutage klahvile .

Märgistage osa, mida soovite muuta (Language,
Country, Postal Code, External Receiver 1, 2, 3) ja
vajutage klahvile .

Muudatuste tegemiseks järgige televiisori
ekraanile kuvatud juhiseid ja vajutage klahvile

.
Osade muudatuste tegemiseks võib osutuda

vajalikuks laadida alla lisaandmeid. Selleks võib
kuluda kuni 24 tundi.

1. {Editor}

2.
punasele

3.
punasele

4.
rohelisele

numbriklahvide 0-9

1.

2. {Basic Setup}
OK

3.

OK

4.

OK

[
O

O

O
O

Kanali sisse / välja lülitamine

Allika muutmine

Programminumbri muutmine

Muudatuste tegemine 'Setup' ekraaniaknas

Valige (seadistamine) ja vajutage klahvile
.

{ Setup}
[
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Ajutise mäluruumi videoriba ekraanile kuvamiseks ja sealt eemaldamiseks vajutage
kaugjuhtimispuldil klahvile .INFONÕUANDED:

Telekanali sisse lülitamine Teleülekande katkestamine

Kohese taasesitamise funktsioon

FlexTime funktsioon

1.

2.
STANDBY-ON

TUNER

3. CHANNEL
+/

4.

INFO

PLAY

TUNER

JUMP-BACK

TUNER

Lülitage televiisoril sisse vastav salvestajakanal
(näiteks: 'EXT', '0', 'AV').

Salvestaja sisse lülitamiseks vajutage klahvile
.

Kui ekraanile ei kuvata telekanalit, vajutage
kaugjuhtimispuldil klahvile .

Telekanali valimiseks vajutage klahvile
.
Edastatavad telekanalid salvestatakse selle

salvestaja ajutisele kõvakettale. Vastav informat-
sioon kuvatakse ajutise mäluruumi videoribale.

Kui te lülitate salvestajal sisse mõne muu
telekanali, luuakse sellele uus pealkiri ja ajutise
mäluruumi videoribale kuvatakse vertikaalne
joon.

Ajutise mäluruumi videoriba ekraanile kuvami-
seks ja sealt eemaldamiseks vajutage kaug
juhtimispuldil klahvile .

Mõnikord segatakse teid lemmiksaate või
jalgpallimängu vaatamise ajal. Selle salvestaja abil on
teil võimalik selle taasesitamist katkestada vajutades
kaugjuhtimispuldil klahvile PAUSE . Taasesitamise
jätkumiseks vajutage klahvile . Nii on teil
võimalik teleülekannet vastavalt vajadustele juhtida.

Teleülekande otse vaatamiseks vajutage klahvile
.

Telesaate vaatamise ajal on teil võimalik liikuda tagasi
klahvi abil. Iga klahvivajutusega on teil

võimalik liikuda tagasi 1 minuti jagu (vaikimisi
seatud).

Teleülekande otse vaatamiseks vajutage klahvile
.

Taasesitamise alustamiseks ei ole vajalik salvesta-
mise lõpuni oodata.

Salvestamise ajal võite vajutada kaugjuhtimispuldil
klahvile, et liikuda salvestuse algusesse ja alustada

selle taasesitamist, või hoida all klahvi , kuni
leitakse soovitud kaader.

B
O

O

O

-

Telekanali valimiseks vajutage klahvile
.

-

CHANNEL
+/-

H

E

`
Q

\
^

Lisainformatsiooni saamiseks ajutise
kõvaketta kohta lugege lähemalt järgmiselt
leheküljelt.
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Salvestuste / pealkirjade
kustutamine

Salvestatud pealkirjade kaitsmine
(DVD+RW plaadid)

Plaadilt on võimalik pealkirju kustutada. DVD±R
plaatide puhul ei ole vabastatud mäluruumi enam
uuteks salvestusteks võimalik kasutada.

Sisestage salvestajasse DVD plaat.
Ekraanile kuvatakse piltidega sisukorra-

menüü.

Kui seda ei juhtu, vajutage klahvile
ja valige menüüs

(plaadiliugur).

Valige klahvide abil sisukorrast soovitud
pealkiri.

Vajutage kaugjuhtimispuldil punasele klahvile, et
valida (kustutamine).

Ekraanile kuvatakse hoiatusteade. Jätkamiseks
vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile .

DVD+RW plaatide puhul kuvatakse piltidega
sisukorramenüüsse kirje Empty Title“ (tühi
pealkiri). Sellele mäluruumile on võimalik uuesti
salvestada.

DVD+R plaatide puhul kuvatakse piltidega
sisukorramenüüsse kirje Deleted Title“

(kustutatud pealkiri). Plaadi taasesitamise ajal
jäetakse see peatükk vahele.

Katkestamiseks valige menüüst
(tühistamine) ja vajutage klahvile .

DVD+RW plaadile salvestatud informatsiooni on
võimalik kaitsta kogemata kustutamise või muutmise
eest.

Sisestage salvestajasse salvestusega DVD+RW
plaat.

Ekraanile kuvatakse piltidega sisukorra-
menüü.

Valige klahvide abil sisukorrast soovitud
pealkiri.

Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile,
et valida (kaitsmine).

Kui pealkiri on kaitstud, muutub sinise klahvi
funktsioon: (kaitsmise tühista-
mine). Selle abil on teil võimalik plaadi kaitsmine
tühistada.

1.

HDD-
BROWSER {Disc Tray}

2.

3.
{DELETE}

4.
OK

{Cancel}
OK

1.

2.

3. punasele
{PROTECT}

{UNPROTECT}

O

O

O

O

O

H

H

H

\ [

\ [

“

“

Kui seda ei juhtu, vajutage klahvile
ja valige menüüs

(plaadiliugur).

HDD-
BROWSER {Disc Tray}

SALVESTUSE TOIMETAMINE - DVD PLAADID

Lõpetatud DVD±R plaadile ei ole võimalik enam lisainformatsiooni salvestada. Eelmisele
menüütasandile tagasi liikumiseks vajutage klahvile .
Menüüst väljumiseks vajutage klahvile .
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Plaadi toimetamisest Piltidega sisukorramenüü

A

B

C

See DVD salvestaja pakub mitmeid erinevaid
plaaditoimetusfunktsioone mitmetele erinevatele
plaadiformaatidele. Plaadi toimetamismenüüs on
võimalik muuta salvestatud DVD+R/+RW plaadi sisu
ja seadistusi. Toimetatud plaat ei pruugi sobida
taasesitamiseks muudes DVD mängijates.

Menüüs kuvatud funktsioonid võivad erineda
vastavalt plaaditüübile ning võimalustele.

Piltidega sisukorramenüüsse kuvatakse DVD plaadile
sooritatud salvestused. See peaks televiisoriekraanile
ilmuma niipea, kui te sisestate DVD plaadi või lõpetate
taasesitamise.

Piltidega sisukorramenüüs on toodud järgnev
informatsioon salvestuse kohta:

Pealkirja pisipilt.

Salvestuse pikkus, kasutatud salvestusreþiim ja
salvestuse kuupäev.

Pealkirja nimetus (või kanali järjekorranumber ja
kuupäev).

0

0

0

0

0

Plaadi nimetuse muutmine

DVD plaadi sobivaks muutmine (DVD±RW only)

DVD plaadi lõpetamine (DVD±R only)

Pealkirja nimetuse muutmine

Video toimetamine

Kasulikud nipid:
0 Kui plaat ei ole salvestatud selle salvestajaga,

võib piltidega sisukorramenüü erineda
siintoodust. Enne plaadi toimetamist peate te
plaadimenüü formaadi kohandama sellele
salvestajale sobivaks. Lugege lähemalt lk. 71.

SALVESTUSE TOIMETAMINE - DVD PLAADID

Lõpetatud DVD±R plaadile ei ole võimalik enam lisainformatsiooni salvestada. Eelmisele
menüütasandile tagasi liikumiseks vajutage klahvile .
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Ajutise mäluruumi videoriba ekraanile kuvamiseks ja sealt eemaldamiseks vajutage
kaugjuhtimispuldil klahvile .INFONÕUANDED:

Digitaalsete telekanalite vaatamine
/ digiraadio kuulamine

Digitaalse tekstiteenuse kuvamine
(MHEG)

Selle DVD salvestaja abil on teil võimalik vaadata
tasuta levitatavaid (DVB-T) digitaalseid telekanaleid ja
kuulata digiraadiojaamu. Uuendage kanaliinformat-
siooni regulaarselt, kuna aja jooksul lisatakse juurde
uusi teenuseid (lugege lähemalt lk. 83).

Vajutage korduvalt klahvile TUNER ja valige
digitaalsed telekanalid või digitaalsed raadio-
jaamad.

Kanali valimiseks valitud tuunerilt vajutage
klahvile .

Digitaalsete kanalite vaatamise / kuulamise ajal
on teil võimalik sooritada järgmisi tegevusi:

See funktsioon toimib vaid saadete puhul, millega
koos edastatakse subtiitreid / heli erinevates keeltes.
Subtiitrite keelt on võimalik muuta vastava
tööriistariba abil, lugege lähemalt lk. 61.

Kiireks subtiitrite keele muutmiseks vajutage
ja hoidke all kaugjuhtimispuldil klahvi .

Vajutage klahvile ja seejärel rohelisele
klahvile, et valida (praegune,
järgmine), et kuvada ekraanile programm-
iinformatsioon.

Ekraanile kuvatakse infoaken, kus on toodud
vaadatava telesaate kirjeldus ja järgmise sellel
kanalil näidatava telesaate nimetus.

Muude kanalite programmiinformatsiooni
vaatamiseks kasutage klahve .

(ainult Suurbritannias)

Paljud digitaalsed telekanalid edastavad oma
tekstiteenuse kaudu informatsiooni. See digitaalne
teenus hõlmab endas kõrgekvaliteetset digitaalset
teksti ja pilte ning menüüdes on võimalik hõlpsasti
liikuda.

MHEG funktsiooni on võimalik sisse lülitada vaid
juhul, kui ekraanile ei ole kuvatud subtiitreid.

Lülitage subtiitrite funktsioon tööriistariba abil välja
(lugege lähemalt lk. 61). Te võite seda teha ka, kui
hoiate kaugjuhtimispuldil all klahvi, kuni
ekraanile kuvatakse subtiitrite tööriistariba. Subtiitrite
välja lülitamiseks valige menüüst klahvi abil ja
vajutage kinnitamiseks klahvile .

Vajutage korduvalt klahvile , kuni ekraani
ülaossa ilmub kirje 'DXXX'.

Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile või
klahvile.

Kui ekraanile kuvatakse tekstiinformatsioon, on
teil võimalik klahvide, värviliste
klahvide ja numbriklahvide abil soovitud
informatsioonile ligi pääseda.

Informatsiooni edastaja valib kõikidele
digitaalsetele tekstiteenustele välimuse, sisu ja
menüüs liikumise võimalused.

Väljumiseks vajutage uuesti klahvile .

1.

2.
CHANNEL +/

3.

Märkus:
TEXT

INFO
{NOW NEXT}

CHANNEL +/-

TEXT

{Off}

1. TUNER

2. TEXT
punasele

3.

4. TEXT

-

H E

[

q

q Q \ [

Ô

O

Ô

Enne alustamist...

Kasulikud nipid:
0

0

Kõik telekanalid ei edasta tekstiteenust kogu aeg.
T/C klahvi kaugjuhtimispuldil on teil võimalik
kasutada ka {SELECT} (valimine) klahvina.

Subtiitrite / heli keele muutmine

Programmiinformatsiooni muutmine
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Ajutine kõvaketas / ajutise
mäluruumi videoriba

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Vaadatav telesaade salvestatakse ajutiselt
kõvakettale, kausta 'TSB' (Time Shift Buffer).
Järjestikku salvesta see 6 tunni ulatuses telesaateid.

Ajutise mäluruumi videoriba kuvatakse televiisori-
ekraanile, sellele märgitakse ajutisele kõvakettale
salvestatud telesaadete staatus ja salvestuse aeg.
Ajutise mäluruumi videoriba on võimalik ekraanilt
eemaldada ja sinna taas kuvada vajutades
kaugjuhtimispuldil klahvile .

Ajutise mäluruumi videoribale kuvatakse järgmine
informatsioon:

Telesaate algusaeg. Kui salvestusaeg ületab 6
tundi, siis kustutatakse salvestuse algus ja
algusaega muudetakse vastavalt.

Ajutise mäluruumi vaba mälu.

Kõvakettale salvestamiseks märgistatud klipid
(tähistatud punasega).

Käimasoleva telesaate aeg ja asukoht mälus.

Pealkirjade tähised (kui te vaatate mingit
telekanalit kauem kui 1 minut, sisestatakse uus
pealkirjatähis).

Õige kellaaeg.

Salvestaja ajutisele kõvakettale salvestatakse kuni 6
tunni ulatuses telesaateid. Kõik salvestused
kustutatakse, kui salvestaja lülitatakse

klahvist välja.

Lisaks eelkirjeldatule kustutatakse ajutisele kõva-
kettale salvestatud telesaated, kui:

i) Ajutisele kõvakettale salvestatud telesaadete
kustutamiseks valige menüüst (jah) ja
vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile . VÕI

ii) valige katkestamiseks menüüst (ei) ja
vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile .

Enne kõvakettale salvestamist peate ajutisse
mäluruumi salvestatud telesaated salvestamiseks
märgistama. Lugege lähemalt lk. 37.

Ülevaatliku paneeli kuvamiseks vajutage klahvile
. Pealkirja valimiseks kasutage

klahve.

Kasutage klahve.

Vajutage üks kord klahvileu .
Riikides, kus GUIDE Plus+ telekanalite

andmeid ei salvestata, alustab vajutus
klahvile valitud kanali salvestamist kuni kuue (6)
tunni jooksul. 30 minuti kaupa salvestusaja
pikendamiseks vajutage korduvalt klahvile

.

Vajutage klahvile.

Vajutage klahvile .

Vajutage klahvile.

INFO

STANDBY-ON

{Yes}
OK

{No}
OK

INFO

REC
Märkus:

REC

REC

punasele

punasele

E

B

E \ [

qQ

H

H

P

Hoiatus!

Pealkirja (programmi) valimine

Soovitud kaadri otsimine pealkirja piires

Programmi salvestamine

Valitud kaadri märgistamine
salvestamiseks

0

0

te vajutate kaugjuhtimispuldil klahvile .

sisenete süsteemis seadistusmenüüs valikusse
(seadistamine) või

(salvestusreþiim).

CAM

{Setup} {Record mode}

STOP

H

H

H

H

H

H

H

Valitud salvestuse katkestamine

Valitud salvestuse katkestamine

Sisestuste märgistamine salvestamiseks

ENNE SALVESTAMIST
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Kaitstud pealkirja toimetamine ei ole võimalik. Lugege lähemalt lk. 52. Eelmisele menüütasandile
tagasi liikumiseks vajutage klahvile . Menüüst väljumiseks vajutage klahvile .BACK EDITNÕUANDED:

SALVESTUSTE TOIMETAMINE - KÕVAKETAS

Peidetud kaadrite näitamine Peatüki märgistuste kustutamine

1.

EDIT

2.
{SHOW}

3.

{STOP SHOW}

{Cancel}

1.
EDIT

2. {NO
CHAPTER}

Vajutage kõvakettale salvestatud materjali
taasesitamise ajal kaugjuhtimispuldil klahvile

.
Video toimetamise reþiimis taasesitatakse ka

peidetud stseene.

Vajutage sinist klahvi kaugjuhtimispuldil, et
valida (näitamine). Märgistatakse
näidatava kaadri algus.

Hoidke all klahvi kaugjuhtimispuldil, et
otsida näidatava kaadri lõpp-punkt. Seejärel
vajutage rohelist klahvi (näitamise
lõpp).

Muudatuste tühistamiseks vajutage kaug-
juhtimispuldil sinisele klahvile, et valida menüüs

.

Salvestamise ajal on pealkirja märgistus automaatselt
seatud kindla intervalliga, kui antud funktsioon on
sisse lülitatud (lugege lähemalt lk. 33). Vajaduse
korral on teil võimalik salvestuse lõppedes
pealkirjatähised kustutada.

Vajutage kõvaketta taasesitamise ajal kaug-
juhtimispuldil klahvile .

Vajutage kaugjuhtimispuldil punast klahvi
(peatükkide eemaldamine). Valitud

pealkirjas kustutakse kõik peatükitähised.

O

_

H

Kasulikud nipid:
0

0

Video toimetamise reþiimis taasesitatakse ka
peidetud stseene.
Peidetavaid või näidatavaid kaadreid on võimalik
tähistada ainult ühe pealkirja piires.

Peidetud
kaadrid
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SALVESTUSTE TOIMETAMINE - KÕVAKETAS

Kaitstud pealkirja toimetamine ei ole võimalik. Lugege lähemalt lk. 52. Eelmisele menüütasandile
tagasi liikumiseks vajutage klahvile . Menüüst väljumiseks vajutage klahvile .BACK EDITNÕUANDED:

Pealkirjade jagamine Soovimatute kaadrite peitmine

Pealkirju on võimalik jagada kaheks või enamaks
tükiks. See funktsioon võimaldab teil eraldada ja
kustutada soovimatud salvestise osad, näiteks
reklaamid.

Kõvaketta salvestise esituse ajal vajutage
kaugjuhtimispuldil klahvile .

Hoidke all klahve või kasutage kaug-
juhtimispuldil klahve, et otsida kaader,
mida soovite toimetada. Seejärel vajutage klahvil

.

Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvi, et
jõuda (jagamine) menüüsse.

Valitud kohast algab uus pealkiri ning
valitakse uus pisipilt.

(näiteks: valitud on pealkiri 1)

Te saate salvestuses peita kindlad kaadrid (Näiteks:
reklaamide vahelejätmine). Samuti saate peidetud
kaadrid taas nähtavale tuua.

Kõvaketta salvestise esituse ajal vajutage
kaugjuhtimispuldil klahvile .

Hoidke all klahve või kasutage
kaugjuhtimispuldil klahve, et otsida
kaader, mida soovite toimetada. Seejärel
vajutage klahvil .

Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvi, et
jõuda (peitmine) menüüsse.

Tähistatakse peidetud lõigu algus.

Hoidke kaugjuhtimispuldil all klahvi, et
tähistada peidetava kaadri lõpp-punkt, seejärel
vajutage rohelist klahvi, et valida
(peitmise lõpp).

Tähistatakse peidetud lõigu lõpp.
Peidetud osa märgistatakse halliga.

Muudatuste tühistamiseks vajutage kaug-
juhtimispuldil sinisele klahvile, et valida menüüs

}.

Menüüst väljumiseks vajutage klahvile

HOIATUS!
Kui osa on kustutatud, pole seda enam
võimalik taastada.

1.
EDIT

2.

PAUSE

3. kollast
{DIVIDE}

1.
EDIT

2.

PAUSE

3. sinist
{HIDE}

4.

{STOP HIDE}

{Cancel

5. EDIT

^ _

q Q

`

^ _

q Q

`

_

/
/

/
/

.

O

O

O

O

H

Pealkiri 1 Pealkiri 2

Pealkiri 1 Pealkiri 3Pealkiri 2
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Salvestusseaded vaikimisi
Salvestusseadeid on võimalik määrata salvestuse
seadistamise menüüs.

Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile .
Ekraanile kuvatakse süsteemi seadistamise

menüü.

Vajutage klahvile ja valige
(eelistused)

Vajutage klahvile ja valige
(salvestused).

Valige klahvide abil seade, mida soovite
muuta ja vajutage selle valikute kuvamiseks
klahvile .

Järgnevatel lehekülgedel on toodud valikute
kirjeldused ja juhised.

Kui valik on menüüs tähistatud halliga,
tähendab see, et valik ei ole hetkel võimalik või ei
ole seda hetkel võimalik muuta.

Menüüst väljumiseks vajutage klahvile .

1. SYSTEM

2. {Preferences}

3. {Recording}

4.

5. SYSTEM

O

O

O

[

Q

\ [

Q

Salvestusreþiimide tabel

Kasulikud nipid:
Salvestusreþiimi muutmine kustutab kõik
salvestused ajutisel kõvakettal. Punasega
tähistatud salvestused kopeeritakse salvestaja
kõvakettale.
Telepildi kvaliteet muutub vastavalt valitud
salvestusreþiimile.

0

0

Salvestusreþiim

HQ (kõrge kvaliteet)
SP (harilik kvaliteet)
SPP (harilik kvaliteet)
LP (pikk taasesitamine)
EP (pikendatud taasesitamine)
SLP (eriti pikk taasesitamine)
SEP (eriti pikendatud taasesitamine)

Salvestatavate tundide arv
(salvestaja kõvakettale ja
DVD plaadile)

Double Layer
(Kahekihiline DVD plaat)

1 tund 55 min.
3 tundi 40 min.
4 tundi 35 min.
5 tundi 30 min.
7 tundi 20 min.
11 tundi 5 min.
14 tundi 45 min.
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5.1 Recording (5.1-
kanaliline
salvestamine)

Seda seadet on teil vaja reguleeruda, kui te olete salvestaja COAXIAL IN pesa
ühendanud kaabliploki või satelliitvastuvõtja koaksiaalse väljundiga.

Võimaldab 5.1-kanalilise salvestamise ühendatud
kaabliplokilt või satelliitvastuvõtjalt.

Lülitab digitaalse helisisendi välja.

{On (ieslçgt)}

{Off{izslçgts)}

–

–

ENNE SALVESTAMIST

Salvestamise seaded Recordings (allajoonitud on vaikimisi valitud seaded)

Record mode
(salvestusreþiim)

Salvestusre iim määrab ära salvestuse kvaliteedi ja salvestusaja pikkuse
kõvakettale. Lugege lähemalt lk. 32: Salvestusreþiimide tabel.

Kui te kopeerite salvestisi kõvakettalt DVD plaadile, kopeeritakse
automaatselt ka valitud salvestise salvestusreþiim. Muud salvestusre iimi ei ole
võimalik valida.Vaikimisi on valitud .

þ

þ
Oluline!

SP

Language (keel) Valib salvestamiseks keele, kui telesaadetele edastatakse mitu heli keelt. See on vajalik
näiteks siis, kui saadet edastatakse nii hispaania kui inglise keeles ja hispaania keel on
lisakeeleks.

– algne telesaate keel.

– lisakeel telesaate jaoks.

Koheselt lisakeeles salvestamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile
, et valida valikute tööriistariba , seejärel valige

(heli) valikutes soovitud keel.

{ }

{Lang II}

Märkus:
SYSTEM {Toolbar - Options} {AUDIO}

Lang I

Auto protect
(automaatne kaitse)

Kui see funktsioon on sisse lülitatud, kaitstakse uusi salvestusi automaatselt
kustutamise vastu.

– Salvestatud pealkirjade kustutamine ja toimetamine ei ole
võimalik.

– See funktsioon on välja lülitatud.

{On}

{Off}

Chapters (peatükid) Salvestatud videolõik (pealkiri) jagatakse automaatselt teatud ajavahemike tagant
peatükkideks peatükitähiste abil. Tänu sellele on teil võimalik salvestuse sees
informatsiooni kergesti üles leida.

– Salvestatud videolõiku ei sisestata peatükitähiseid.

– Salvestatud videolõiku sisestatakse automaatselt
peatükitähised umbes iga 5 minuti järel.

– See seadistus on võimalik ainult DV videokaamera
salvestuste jaoks. Sellisel juhul sisestatakse peatüki-
tähised kohta, kus videosalvestus on katkestatud või
lõpetatud.

{Off}

{ }

{Smart}

Standart

SAT record (SAT
salvestus)

See funktsioon on võimalik ainult juhul, kui te olete selle salvestaja EXT 2 AUX-I/O scart
pessa ühendanud satelliitvastuvõtja või mõne muu lisaseadme. Lugege lähemalt lk. 39.

– See funktsioon on välja lülitatud .

– Lülitab salvestaja salvestamisfunktsiooni sisse ja välja
vastavalt väliselt lisaseadmelt edastatud signaalile.

{

{EXT2}

Off}

Direct rec. (kohene
salvestamine)

Selle funktsioon abil on teil võimalik televiisoriekraanil vaadatavat telesaadet koheselt
salvestada. Vajutage REC klahvile, salvestajat ei ole eraldi vaja sisse lülitada. Lugege
lähemalt lk. 39.

– Võimaldab televiisoriekraanil vaadatava telesaate kohest
salvestamist.

– See funktsioon on välja lülitatud.

{ }

{Off}

On
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Kaitstud pealkirja toimetamine ei ole võimalik. Lugege lähemalt lk. 52. Eelmisele menüütasandile
tagasi liikumiseks vajutage klahvile . Menüüst väljumiseks vajutage klahvile .BACK EDITNÕUANDED:

SALVESTUSTE TOIMETAMINE - KÕVAKETAS

Valitud peatüki ühendamine/poolitamine
salvestises

Te saate luua peatüki, sisestades peatüki märgistuse
(kasutage SPLIT võimalust) või eemaldada peatüki
märgistus (kasutage MERGE võimalust).

Kõvaketta salvestise taasesituse ajal vajutage
kaugjuhtimispuldil klahvile .

Vajutage kaugjuhtimispuldil rohelist klahvi, et
valida (peatükk).

Ekraanile kuvatakse peatüki toimetamise
menüü.

Hoidke all klahve või kasutage
kaugjuhtimispuldil klahve, et otsida
stseeni, mida soovite toimetada. Seejärel
vajutage klahvile .

Menüü alaosas kuvatud valikute valimiseks
vajutage vastavat värvi klahvile.

Valitud peatüki ühendamine sellele eelneva
peatükiga.

Kui mõlemad peatükid olid algselt
peidetud, on peidetud ka ühendatud peatükk.

(näiteks: valitud on peatükk 2)

Eelmisesse ekraaniaknasse tagasi liikumine.

Valitud kohta uue peatükitähise sisestamine. See
võimaldab teil edaspidi soovitud kohale kiiresti
ligi pääseda või tähistada peatükki, mida soovite
peita.

(näiteks: valitud on peatükk 2)

1.
EDIT

2.
{CHAPTER}

3.

PAUSE

4.

Märkus:

O

^ _

q Q

`

/
/

{MERGE (ühendamine)}

{BACK (tagasi)}

{SPLIT (jaotamine)}

Kasulikud nipid:
0 Peatükimärgistuste arv pealkirjas ja kõvakettal

on piiratud.

Pealkiri

Peatükk 1 Peatükk 2 Peatükk 3 Peatükk 4

Peatükk
2aPeatükk 1 Peatükk 4Peatükk 3Peatükk

2b

Pealkiri

Peatükk 1 Peatükk 2 Peatükk 3 Peatükk 4

Peatükk 1 Peatükk 2 Peatükk 3
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SALVESTUSTE TOIMETAMINE - KÕVAKETAS

Video toimetamine
See salvestaja võimaldab teil peale salvestamist
salvestise sisu muuta. Teil on võimalik sisestada või
kustutada peatükkide märgitusi või peita ebavajalikud
stseenid.

Kui te taasesitate salvestist video toimetamise
reþiimis, taasesitatakse kogu salvestis, sealhulgas ka

peidetud stseenid.

Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile
, siis vajutage korduvalt klahvile ,

kuni kuvatakse (pealkirjad) ja
(informatsioon) menüüd.

Kasutage klahve, et valida pealkiri ja
vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile .

Ekraanile kuvatakse kõvaketta toimetamis-
menüü.

Valige menüüst (video toimetamine)
ja vajutage klahvile .

Videoribal näidatakse salvestise taasesituse
algust.

Menüü alaosas kuvatud valikute valimiseks
vajutage vastavat värvi klahvile.

näitamine

1. HDD-
BROWSER

{TITLES} {INFO}

2.
EDIT

3. {Video edit}

Videoriba:

4.

{MERGE
Q

\ [

Q

O

Ô

O

Iespçju skaidrojums ir sniegts sekojoðajâs
lapâs.

(peatükkide eemaldamine)
Punane klahv - kõikide peatükitähiste
kustutamine valitud pealkirjast.

(peatükid)
Roheline klahv - peatükkide toimetamise
menüüsse sisenemine.

(jagamine)
Kollane klahv - salvestise jaotamine kaheks
pealkirjaks.

(peitmine) ( )
Valitud peatüki peitmine või näitamine. Peidetud
peatükki ei näidata taasesitamise ajal.

Menüüst väljumiseks vajutage klahvile .
Toimetatud pealkirja nimetuse kõrvale

kuvatakse ikoon.

{NO CHAPTER }

{CHAPTER }

{DIVIDE }

{HIDE }/{STOP HIDE }

0 }(jagamine) – Kollane klahv -
salvestise jaotamine kaheks pealkirjaks.

5. EDIT

"

Kasulikud nipid:
0 Toimetatud peatükki on võimalik kustutada ilma

algset peatükki kustutamata. Kui te aga kustutate
originaalpeatüki, kustutatakse automaatselt ka
toimetatud peatükk.

Kaitstud pealkirja toimetamine ei ole võimalik. Lugege lähemalt lk. 52. Eelmisele menüütasandile
tagasi liikumiseks vajutage klahvile . Menüüst väljumiseks vajutage klahvile .BACK EDITNÕUANDED:
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TÄHTIS!
Materjal, mida ei ole võimalik salvestada

Selle salvestaja abil ei ole võimalik salvestada
videomaterjali, mis on kopeerimise vastu kaitstud.
Kui salvestajale edastatakse kopeerimiskaitse
signaal, jätkatakse salvestamist. Selle materjali
taasesitamisel näete ainult halli või tühja pilti.

Telesaadete salvestamiseks salvestaja kõvakettale ja
edasi DVD plaatidele järgige allpool toodud juhiseid.

Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile .
Ekraanile kuvatakse ajutise mäluruumi videoriba.

Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile .
Vaadatav telekanal tähistatakse salvestami-

seks.
Riikides, kus GUIDE Plus+ telekanalite

andmeid ole saadaval või neid ei salvestata,
alustab vajutus klahvile valitud kanali
salvestamist kuni kuue (6) tunni jooksul.

Uus vajutus klahvile määrab salvestuse
pikkuse. Iga järgnev vajutus sellele klahvile
pikendab salvestusaega 30 minuti võrra. Pikim
võimalik salvestusaeg on 6 (kuus) tundi.

Salvestamise ajal on televiisorit ja salvestajat
võimalik lülitada puhkereþiimi.

Salvestaja jätkab salvestamist ja lülitub
määratud ajal välja.

Kui te soovite salvestamist lõpetada enne
määratud aega, vajutage klahvile .

Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile .
Ekraanile kuvatakse ajutise mäluruumi videoriba.

Valige klahvide abil ajutisest mäluruumist
soovitud telesaade.

Otsige klahvide abil salvestamiseks
soovitud kaadri alguspunkt ja vajutage
salvestamise alustamiseks klahvile .

Salvestamise alustamiseks vajutage kaug-
juhtimispuldil klahvile .

Taasesitamise jätkumiseks vajutage klahvile
.

Soovitud lõpp-punkti valimiseks kasutage klahvi
ja vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile
.
Ajutise mäluruumi videoribal tähistatakse

salvestamiseks märgistatud lõik punaste
märgetega.

Vaadatava telesaate salvestamine

1. INFO

2. REC

REC

REC

3.

STOP

1. INFO

2.

3.

PAUSE

4.
punasele

5.
PLAY

6.
STOP

E

H

H

H

P

E

\ [

q Q

`

Q

Q

P

O

O

O

O

H

H

Telesaadete salvestamine

Telesaate osa salvestamine

Valige vastav salvestusreþiim. Sellega saate määrata tegeliku salvestusruumi ja -kestuse.
Lugege lähemalt lk. 36.NÕUANDED:

KÕVAKETTALE SALVESTAMINE



Samaaegne salvestamine ja
taasesitamine
Samal ajal, kui salvestaja salvestab telesaadet
kõvakettale, on teil võimalik taasesitada kõvakettale
või DVD plaadile salvestatud videomaterjali või
vaadata videot mõnelt teiselt süsteemi õhendatud
lisaseadmelt.

Vajutage klahvile , seejärel
vajutage korduvalt klahvile , kuni ekraanile
kuvatakse pealkirjade nimekiri.

Valige klahvide abil kõvaketta sisukorra-
menüüst soovitud pealkiri ja vajutage taasesita-
mise alustamiseks klahvile .

Vajutage salvestaja esipaneelil ja
sisestage plaadiliugurisse plaat.

See on võimalik ainult juhul, kui salvestaja on
televiisoriga ühendatud EXT1 TO TV-I/O pesa kaudu.

pesa kaudu ühendatud lisasead-
me ekraanipildi kuvamiseks televiisoriekraanile
vajutage klahvile .

Kui EXT2 AUX-I/O pessa ei ole ühendatud ühtegi
lisaseadet, lülitab vajutus klahvile
seadme televiisorireþiimi.

Mõne muu telekanali valimiseks kasutage
telekanali valimise klahve (üles / alla).

1. HDD-BROWSER

2.

PLAY

OPEN CLOSE

EXT2 AUX-I/O

TV/HDD

TV/HDD

Q

\ [

Q

pH

H

H

H

Kasulikud nipid:
Kui te soovite telekanaleid vaadata läbi selle
salvestaja või salvestatud plaati taasesitada,
lülitage televiisor tagasi algsele videosisend-
kanalile.

0

Taasesitamine kõvakettalt

DVD plaadi taasesitamine

Taasesitamine väliselt lisaseadmelt

Muude telesaadete vaatamine
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Valige vastav salvestusreþiim. Sellega saate määrata tegeliku salvestusruumi ja -kestuse.
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SALVESTUSTE TOIMETAMINE - KÕVAKETAS

Pealkirja nimetuse muutmine Þanri valimine
Mõned telekanalid kannavad üle ka programmi
nimetust. Sellisel juhul salvestatakse programmi
nimetus automaatselt kõvakettale. Muul juhul
salvestatakse programmi nimeks ainult number ning
salvestuse kuupäev/kellaaeg.

Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile
, siis vajutage korduvalt klahvile ,

kuni kuvatakse (pealkirjad) ja
(informatsioon) menüüd.

Kasutage klahve, et valida pealkiri ja
vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile .

Ekraanile kuvatakse kõvaketta toimetamis-

menüü.

Valige menüüst (pealkirja nimetus)
ja vajutage klahvile .

Kasutage klahve, et muuta märke/
numbreid või sisestage nimetus, -

abil.
Järgmisele väljale liikumiseks kasutage

klahve.

Suur-ja väiketähtede kasutamiseks vajutage
kaugjuhtimispuldil klahvi.

Pealkirja kustutamiseks vajutage kaugjuhtimis-
puldil klahvi, et valida
(kustutame).

Muudatuste kinnitamiseks vajutage klahvile .

Te saate kiireks otsinguks valida ka salvestise þanri.

Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile
, siis vajutage korduvalt klahvile ,

kuni kuvatakse (pealkirjad) ja
(informatsioon) menüüd.

Kasutage klahve, et valida pealkiri ja
vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile .

Ekraanile kuvatakse kõvaketta toimetamis-
menüü.

Valige menüüst (pealkirja nimetus)
ja vajutage klahvile .

Kasutage klahve, et valida þanr, ja vajutage
kinnitamiseks klahvile .

1. HDD-
BROWSER

{TITLES} {INFO}

2.
EDIT

3. {Title name}

4.
numbri

klahvide 0-9

a/A

punast {CLEAR}

5. OK

1. HDD-
BROWSER

{TITLES} {INFO}

2.
EDIT

3. {Title name}

4.
OK

Q

\ [

Q

\ [

qQ

Q

\ [

Q

\[
O

O

O

H

H

Kaitstud pealkirja toimetamine ei ole võimalik. Lugege lähemalt lk. 52. Eelmisele menüütasandile
tagasi liikumiseks vajutage klahvile . Menüüst väljumiseks vajutage klahvile .BACK EDITNÕUANDED:
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Kaamera nurkade muutmine

Suurendamine

Aja järgi otsimine

See funktsioon on ainult võimalik DVD plaadil, mis
sisaldavad faile, mis on salvestatud erinevate
kaameranurkade alt. See võimaldab teil pilti vaadata
teise nurga alt.

Vajutage klahvile , et valida
(kaameranurk), seejärel vajutage klahvile , et
valikuid näha.

Kaameranurkade võimalused ilmuvad
ekraanile.

Kasutage klahve , et valida kaameranurk,
mida soovite kasutada. Vajutage kinnituseks
klahvile .

See funktsioon võimaldab teil fotot teleekraanil
suurendada ning seda ekraanil liigutada.

Vajutage klahvile , et valida
(suurendamine) ja vajutage klahvile , et
siseneda suurendusreþiimisse.

Ekraanile ilmub suurenduse inforiba, see
näitab suurendusfaktorit.

Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvi, et
suurendada ning klahvi, et pilti
vähendada.

Kasutage , et pilti televiisoriekraanil
liigutada.

Suurendusreþiimist väljumiseks vajutage
klahvi.

See funktsioon võimaldab teil hüpata kindlasse kohta.

Vajutage klahvile , et valida
(ajaotsing) ja vajutage klahvile , et siseneda
ajaformaati (tunnid : minutid : sekundid).

Kasutage , et sisestada esituse
algusaeg, vajutage kinnituseks klahvile .

Taasesitamine algab peale valitud kohast.

1. {ANGLE}

2.

1. {ZOOM}

2. sinist
kollast

3.

4. punast

1. {TIME SEARCH}

2. numbriklahve 0-9
OK

[

Q

\ [

q

[

Q

q Q \ [

[

Q

O

O

O

LISAFUNKTSIOONID TAASESITAMISEL

Mõned siinkirjeldatud funktsioonid ei pruugi teatud plaatide puhul toimida. Lugege alati
plaadiga kaasasolevaid juhiseid.

NÕUANDED:
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Valige vastav salvestusreþiim. Sellega saate määrata tegeliku salvestusruumi ja -kestuse.
Lugege lähemalt lk. 36.NÕUANDED:

Kohene salvestamine televiisorist Automaatne salvestamine
satelliitvastuvõtjaltKui te olete selle salvestaja televiisoriga ühendanud

scart kaabli abil, võite te koheselt alustada vaadatava
telekanali salvestamist isegi juhul, kui salvestaja on
lülitatud puhkereþiimi.

Veenduge, et salvestusseadetes oleks sisse
lülitatud (kohene salvestamine)
reþiim (lugege lähemalt lk. 36).

Telekanali vaatamise ajal vajutage salvestamise
alustamiseks kaugjuhtimispuldil klahvile

.

Salvestamise lõpetamiseks vajutage klahvile
.

Vastasel juhul lõppeb salvestamine auto-
maatselt 6 tunni möödudes.

See funktsioon on mõeldud kasutamiseks ainult EXT2
AUX I/O scart pessa ühendatud satelliitvastuvõtja (või
sarnase seadme) puhul. Lisaks peab satelliit-
vastuvõtjal olemas olema taimerifunktsioon, mis
saab juhtida selle salvestaja salvestusfunktsiooni.

Veenduge, et salvestusseadetes oleks
(satelliitsalvestamine) reþiimiks valitud

(lugege lähemalt lk. 36).

Programmeerige satelliitvastuvõtja taimeri abil
soov i tud sa lvestus ( lugege lähemal t
satelliitvastuvõtja kasutusjuhendist).

Teil on võimalik programmeerida kuni 6
(kuue) tunni ulatuses salvestusi.

Lülitage satelliitvastuvõtja ja salvestaja puhke-
reþiimi.

Satelliitvastuvõtja tuleb puhkereþiimi lülitada
enne salvestajat.

Salvestaja alustab salvestamist, kui talle
edastatakse satelliitvastuvõtjalt vastav signaal.

-

1.
{Direct rec.}

2.
REC

3.
STOP

1. {Sat
record}
{EXT2}

2.

3.

H

P
O O

O

O

Kasulikud nipid:
Kohene salvestamine ei ole võimalik EXT2 AUX
I/O scart pessa ühendatud seadmetelt.

Kasulikud nipid:
Salvestajale määratud taimerisalvestused on
seadistatud tähtsamateks kui satelliitvastuvõtja
taimerisalvestused. Satelliitvastuvõtja taimeri
salvestus katkestatakse, kui salvestaja salvestus
algab.

0

0



Informatsioon taimerisalvestuste
kohta

Taimerisalvestused (GUIDE Plus+
süsteem)

Taimerisalvestusi on võimalik kasutada salvestuste
määramiseks hilisemal kellajal või kuupäeval.
Määratud ajal lülitub salvestaja valitud kanalile ja
alustab salvestamist.

Selle salvestaja abil on teil võimalik määrata kuni
, igaüks kuni 6 tunni pikkune. Taimeri-

salvestuse ajal ei ole salvestaja kanalit võimalik
muuta.

kui programmeeritud taimerisalvestus on
üle 6 tunni pikk, jagatakse see kaheks või enamaks
pealkirjaks.

GUIDE Plus+ süsteemi abil

ShowView / VIDEO Plus+ süsteemi abil

Käsitsi

'VPS' (Video Programming System - video
programmeerimissüsteem) ja 'PDC' (Programme
Delivery Control - programmiedastuse kontroll) on
süsteemid, mida kasutatakse telesaadete salvestami-
seks. Kui telesaade algab varem või lõppeb hiljem kui
taimeriga määratud, lülitub see salvestaja sisse ja
välja õigel ajal.

Salvestamise määramiseks GUIDE Plus+ süsteemi
abil valige kanalite nimekirjast esmalt soovitud
telesaade.

Lülitage televiisor õigele kanalile (näiteks: 'EXT',
'0', 'AV').

Lülitage salvestaja sisse ja vajutage kaug-
juhtimispuldil klahvile .

Kuvatakse GUIDE Plus+ ekraaniaken.

Kui ekraanile kuvatakse GUIDE Plus+
süsteemi seadistamise menüü, tähendab see, et
sellele seadmele ei ole veel GUIDE Plus+
süsteemi seadistatud. GUIDE Plus+ süsteemi
seadistamisest lugege lähemalt lk. 26~27.

Valige klahvide abil soovitud telekanal ja
klahvide abil soovitud telesaade.

Lehekülgede sirvimiseks üles / alla kasutage
klahve.

Eelmise või järgmise päeva kava juurde
liikumiseks vajutage klahvile .

Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile,
et valida .

Menüüst väljumiseks vajutage klahvile .

25
salvestust

Märkus:

1.

2.
GUIDE

Märkus:

3.

CHANNEL +/-

4. punasele
[Record]

5. GUIDE

Taimerisalvestuste programmeerimiseks on
kolm erinevat võimalust:

Informatsioon 'VPS/PDC' kohta

0

0

0

O

\[ q

Q

^_

H

H
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Valige vastav salvestusreþiim. Sellega saate määrata tegeliku salvestusruumi ja -kestuse.
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Tööriistariba võimaluste kasutamine

1.
SYSTEM

2. {Toolbar}
{Options}

3.

4. SYSTEM

1. {SUBTITLE}

2.

punase

1. {AUDIO}

2.

Taasesituse ajal vajutage kaugjuhtimispuldil
klahvkile .

Ekraanile kuvatakse süsteemi seadistamise
menüü.

Menüüs (tööriistariba) vajutage
klahvile , et valida (valikud).

Võimalikud valikud võivad erineda, sõltuvalt

plaadi tüübist.

Valige klahvide abil seade, mida soovite
muuta.

Järgnevatel lehekülgedel on toodud valikute
kirjeldused ja juhised.

Kui valik on menüüs tähistatud halliga,
tähendab see, et valik ei ole hetkel võimalik või ei
ole seda hetkel võimalik muuta.

Menüüst väljumiseks vajutage klahvile .

See toiming töötab ainult DVD plaadil, millel on mitu
subtiitrivalikut. Te saate keelesätteid muuta ka sel ajal,
kui DVD plaati taasesitatakse.

Seda funktsiooni on võimalik plaadi taasesitamise ajal
aktiveerida ka kaugjuhtimispuldi rohelise klahvi abil.

Vajutage klahvile , et valida
(subtiitrid) ja vajutage valikute kuvamiseks
klahvile .

Vajutage korduvalt klahvile , kuni vajalik keel
on valitud, seejärel vajutage kinnitamiseks
klahvile .

Keeled võivad olla nummerdatud või
lühendatud, näiteks ”En” tähendab inglise keelt
(English).

See toiming töötab ainult DVD plaadil, millel on mitu
taustamuusika keelt või VCD plaadil, millel on mitu
helikanalit.

Seda funktsiooni on võimalik plaadi taasesitamise ajal
aktiveerida ka kaugjuhtimispuldi klahvi abil.

Vajutage klahvile , et valida
(subtiitrid) ja vajutage valikute kuvamiseks
klahvile .

Vajutage korduvalt klahvile , kuni vajalik keel
on valitud, seejärel vajutage kinnitamiseks
klahvile .

Keeled võivad olla nummerdatud või
lühendatud, näiteks ”En” tähendab inglise keelt
(English).

O

O

O

O

O

O

Q

\ [

[

Q

[

q

[

Q

[

q

Kasulikud nipid:
Mõned DVD plaadid lubavad keelesätteid muuta
ainult DVD plaadi menüü kaudu. Plaadi-
menüüsse pääsemiseks vajutage klahvile DISC-
MENU.

Kasulikud nipid:
Mõned DVD plaadid lubavad keelesätteid muuta
ainult DVD plaadi menüü kaudu. Plaadi-
menüüsse pääsemiseks vajutage klahvile DISC-
MENU.

0

0

Subtiitrite keele muutmine

Heli ja taustamuusika keele muutmine

Mõned siinkirjeldatud funktsioonid ei pruugi teatud plaatide puhul toimida. Lugege alati
plaadiga kaasasolevaid juhiseid.

NÕUANDED:
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Taasesitamise ajal on teil võimalik erinevate
taasesitusfunktsioonide ekraanile kuvamiseks
vajutada kaugjuhtimispuldil klahvile . Neid
funktsioone on võimalik valida kaugjuhtimispuldil
vastavat värvi klahvile vajutades.

See funktsioon lubab teil vaadata iga plaadil oleva faili
10 esimest sekundit.

Taasesituse ajal vajutage kaugjuhtimispuldil
klahvi.

Mängija hüppab järgmise palani, kui ühest
palast on 10 sekundit näidatud.

Hariliku taasesitamise jätkamiseks vajutage
uuesti klahvi.

Valige suvaline järjestus, et mängija saaks plaadilt
suvalises järjekorras lugusid taasesitada.

Vajutage kaugjuhtimispuldil rohelist klahvi.
Kõikide failide taasesitus toimub suvalises

järjekorras.

Juhujärjestuses taasesitamise lõpetamiseks
vajutage uuesti rohelist klahvi.

Kordusesitamise võimalused varieeruvad, sõltuvalt
plaaditüübist.

Taasesituse ajal vajutage kaugjuhtimispuldil
klahvi, et valida üks järgnevaist

võimalustest:
peatüki kordamine (ainult DVD, DVD+R/

+RW)
faili/pealkirja kordamine
albumi, nimekirja kordamine (kui võimalik)
kogu plaadi kordamine (ainult video, CD,

audio CD, DVD+R/+RW)

Kordusesitamise katkestamiseks vajutage
korduvalt klahvi, kuniks kordusreþiim on
maha võetud või vajutage klahvile .

Te saate esituse ajal korrata ka kindlat lõiku peatüki
sees. Selleks peate märkima vajaliku osa alguse ja
lõpu.

Taasesituse ajal vajutage kaugjuhtimispuldil
klahvi.

See märgib ära alguspunkti.

Vajutage klahvi uuesti, et märkida osa
lõpp.

Programmireale ilmub nähtav märk.
Taasesitus hüppab märgitud osa algusesse.

Märgitud osa korratakse nii kaua, kuni
kordusreþiim on maha võetud.

Kordusesituse lõpetamiseks vajutage üks kord
klahvi.

SYSTEM

1.
punast

2.
punast

1.

2.

1.
kollast

2.
kollast

STOP

1.
sinist

2. sinist

3.
sinist

(ainult CD, VCD, DVD+R/+RW jaoks)

(ainult CD, MP3 plaatide jaoks)

O

O

O

O

O

O

O

O

O

P

Plaadi sirvimine

Kordusesitamine

Lõigu kordamine (A-B)

Taasesitamine juhujärjekorras

LISAFUNKTSIOONID TAASESITAMISEL

Mõned siinkirjeldatud funktsioonid ei pruugi teatud plaatide puhul toimida. Lugege alati
plaadiga kaasasolevaid juhiseid.

NÕUANDED:
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Valige vastav salvestusreþiim. Sellega saate määrata tegeliku salvestusruumi ja -kestuse.
Lugege lähemalt lk. 36.NÕUANDED:

Taimerisalvestused (ShowView /
VIDEO Plus+ süsteem)
ShowView / VIDEO Plus+ on lihtne taimerisalvestuste
süsteem. Selle kasutamiseks peate sisestama
telesaate ShwView / VIDEO Plus+ PlusCode®
programminumbri. Need numbrid on toodud
paljudes telelehtedes. Kogu salvestuseks vajaminev
info paikneb selle numbri sees.

Lülitage televiisor õigele kanalile (näiteks: 'EXT',
'0', 'AV').

Lülitage salvestaja sisse ja vajutage kaug-
juhtimispuldil klahvile .

Kuvatakse GUIDE Plus+ ekraaniaken.

Vajutage kaugjuhtimispuldil punasele klahvile, et
valida või .

Kuvatakse ShowView / VIDEO Plus+
ekraaniaken.

Iirimaal ja Suurbritannias on ShowView
süsteemi nimetuseks VIDEO Plus+ süsyeem ja
ShowView programmeerimisnumbri asemel on
kasutusel PlusCode programmeerimisnumber.

Sisestage abil ShowView /
VIDEO Plus+ programminumber ja vajutage
kinnitamiseks klahvile (näiteks 5-312-4 või
5,312 4 sisestamiseks trükkige sisse '53124').

GUIDE Plus+ süsteem tuvastab programmi-
numbri ja määrab selle abil taimerisalvestuse.

Kui sisestatakse vale programminumber, peate
te õige numbri valima käsitsi. Kellaaja ja kuu-
päeva muutmiseks järgige televiisoriekraanile
kuvatavaid juhiseid.

Vaikimisi seadistatud salvestusseaded on
toodud roosal paneelil. Muudatuste tegemiseks
vajutage vastava värviga tähistatud klahvile.

Salvestussageduse vajutage
korduvalt kaugjuhtimispuldi punasele klahvile.
Teil on võimalik valida kolme sageduse vahel:
Once (üks kod), Weekly (iga nädal), M-F (töö-
päevadel).

Salvestusaja lisamiseks (+0, +10, +20, +30)
vajutage korduvalt kaugjuhtimispuldi
klahvile või valige VPS/PDC (V-P) funktsioon.

VPS/PDC (V-P) funktsiooni ei ole
võimalik valida väliste vastuvõtjate puhul.

Kinnitamiseks ja menüüst väljumiseks vajutage
klahvile .

Kui programmeeritud on taimerisalvestus,
süttib salvestuspaneelil TIMER ikoon.

Kui salvestaja ei ole puhkereþiimi lülitatud,
kuvatakse enne salvestamise alustamist
ekraanile hoiatusteade.

Kui te sellele teatele ei reageeri, lülitatakse
salvestaja automaatselt määratud kanalile ja
alustatakse salvestamist.

1.

2.
TIMER

3.
[ShowView] [VIDEO Plus+]

Märkus:

4. numbriklahvide 0-9

OK

5.

valimiseks

rohelisele

6.
TIMER

O

O

O

O

O

O

H

{Frequency (sagedus)}

{Timing (kestus)}

Märkus:



Taimerisalvestused (käsitsi)
1.

2.
TIMER

3. rohelisele
[Manual]

4. numbri-
klahvide 0-9

rohelisele

5.

numbriklahvide 0-9

6.
rohelisele

7. rohelisele
[Save]

8.

punasele

rohelisele

Märkus:

9.
TIMER

Lülitage televiisor õigele kanalile (näiteks: 'EXT',
'0', 'AV').

Lülitage salvestaja sisse ja vajutage kaug-
juhtimispuldil klahvile .

Kuvatakse GUIDE Plus+ ekraaniaken.

Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile,
et valida .

Kuvatakse salvestamise kuupäev.

Sisestage klahvide või
abil vajalik salvestusinfo (kuupäev,

alguskellaaeg, lõpukellaaeg) ja vajutage iga
sisestuse kinnitamiseks ja järgmisele liikumiseks

klahvile.

Kui ekraanile kuvatakse tekst 'TUNER 01', valige
soovitud sisendallikas ja sisestage programmi-
kanal.

Välise sisendkanali valimiseks tähistage
menüüs 'TUNER” ja valige klahvide abil
{EXT1} , {EXT2} või {CAM1}.

Telekanali valimiseks tähistage menüüs '01'
ja sisestage abil soovitud
programmikanal.

Sisestuse kinnitamiseks ja järgmisele liikumi-
seks vajutage klahvile.

Televiisoriekraanile kuvatakse klaviatuur,
mille abil saate sisestada pealkirja nimetuse.

Sisestuse kinnitamiseks vajutage
klahvile, et valida .

Ekraanile kuvatakse andmed program-
meeritud salvestuse kohta.

Vaikimisi seadistatud salvestusseaded on
toodud roosal paneelil. Muudatuste tegemiseks
vajutage vastava värviga tähistatud klahvile.

Salvestussageduse valimiseks vajutage
korduvalt kaugjuhtimispuldi klahvile.
Teil on võimalik valida kolme sageduse vahel:
Once (üks kod), Weekly (iga nädal), M-F
(tööpäevadel).

Salvestusaja lisamiseks (+0, +10, +20, +30)
vajutage korduvalt kaugjuhtimispuldi
klahvile või valige VPS/PDC (V-P) funktsioon.

VPS/PDC (V-P) funktsiooni ei ole
võimalik valida väliste vastuvõtjate puhul.

Kinnitamiseks ja menüüst väljumiseks vajutage
klahvile .

Kui programmeeritud on taimerisalvestus,
süttib salvestuspaneelil TIMER ikoon.

Kui salvestaja ei ole puhkereþiimi lülitatud,
kuvatakse enne salvestamise alustamist
ekraanile hoiatusteade.

Kui te sellele teatele ei reageeri, lülitatakse
salvestaja automaatselt määratud kanalile ja
alustatakse salvestamist.

O

O

O

O

O

O

O

O

O
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{Frequency (sagedus)}

{Timing (kestus)}
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Mõne muu pealkirja / peatüki / pala
valimine

Otsing edasi- / tagasisuunas

Taasesituse katkestamine /
taasesitamine aegluubis

Kui plaadil on mitu pala, pealkirja või peatükki, saate
neid järgmiselt vahetada:

Taasesituse ajal,

Vajutage klahvile , et liikuda järgmise
pealkirja / peatüki / pala juurde.

Vajutage klahvile , et naasta olemasoleva
pealkirja / peatüki / pala juurde. Vajutades kaks
korda klahvile , naasete eelmise pealkirja /
peatüki / pala juurde

VÕI

Kasutage , et sisestada pealkirja /
peatüki / pala järjekorranumber

VÕI

Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile , et
valida T (pealkiri) või C (peatükk), seejärel
vajutage klahvile / , et valida
pealkirja/peatüki järjekorranumber.

Te saate taasesituse ajal kiiresti plaati edasi või tagasi
kerida ja valida soovitud otsinugkiiruse.

Taasesituse ajal hoidke all (tagasi) või
(edasi) klahvi, kuni teleekraanile ilmub
kiirusenäidik (-4X või 4X).

Heli summutatakse.

Vajutage korduvalt klahvile (tagasi) või
(edasi), et leida sobiv kiirus (-4X, -8X, -32X, 4X,
8X, 32X).

Hariliku taasesitamise jätkamiseks vajutage
klahvile .

Taasesituse ajal vajutage klahvile , et
taasesitamine peatada ja ekraanile kuvada seisev
pilt.

Hoidke all klahvi (tagasisuunas) või
(edasisuunas), kuni aegluubis liikumise riba (-
1/8X või 1/8X) ilmub teleekraanile.

Heli summutatakse.

Vajutage klahvile (tagasisuunas) või
(edasisuunas) korduvalt, et leida sobiv aeglase
kiirus reþiim (-4X, -8X, -32X, 4X, 8X, 32X).

Hariliku taasesitamise jätkamiseks vajutage
klahvile .

H

H

H

H

_

^

^

^ _

^ _

^ _

Q

`

^ _

^ _

Q
numbriklahve

T/C

1.

2.

3.
PLAY

1. PAUSE

2.

3.

4.
PLAY

O

O

Mõned siinkirjeldatud funktsioonid ei pruugi teatud plaatide puhul toimida. Lugege alati
plaadiga kaasasolevaid juhiseid.

NÕUANDED:

LISAFUNKTSIOONID TAASESITAMISEL
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LISAFUNKTSIOONID TAASESITAMISEL

Albumi toimetamine

Piltide järjekorda albumis on võimalik muuta ja pilte
saab albumist eemaldada. PHOTO ROLL kaustas
olevate fotode järjekord ning arv ei muutu.

Sisestage JPEG failidega CD-plaat (CD,
DVD+RW, DVD+R).

Ekraanile kuvatakse plaadi sisukorramenüü.

Kui seda ei juhtu, vajutage klahvile
ja valige menüüs

(plaadiliugur).

Vajutage klahvile , et valida
(järjestamine) menüü ja vajutage klahvile , et
valida 'PHOTO ALBUMS' (pildialbumid).

Vajutage uuesti klahvile , et pääseda

(pildialbumid) menüüsse. Kasutage
klahve, et valida sobiv album.

Valige album ja vajutage kaugjuhtimispuldil
klahvile . Tehke vajalikud muudatused
selleks ette nähtud väljadel ja vajutage menüüst
väljumiseks klahvile või .

Valige album ja vajutage kaugjuhtimispuldil
punast klahvi, et valida (kustutamine).

Piltide eelvaate kuvamiseks vajutage klahvile .

Kasutage klahve, et valida foto, mida
soovite liigutada, ning vajutage kaugjuhtimis-
puldil kollast klahvi, et valida
(valimine).

Vajutage rohelist klahvi, et valida
(liigutamine).

Menüüle ilmub navigaator, mis võimaldab teil
valida erinevaid kohti fotode vahel.

Kasutage klahve, et navigaatorit
menüüs liigutada ja vajutage klahvile ,
kinnitamaks kohta, kuhu foto(d) lisada.

Valige menüüst foto ja vajutage sinist klahvi, et
valida (pööramine).

Valige menüüst foto ja vajutage eemaldamiseks
punast klahvi, et valida (eemalda-
mine).

1.

HDD-
BROWSER {Disc Tray}

2. {SORTING}

3. {PHOTO

ALBUMS}

EDIT

OK EDIT

{DELETE}

4. OK

5.

{SELECT}

6. {MOVE}

7.
OK

{ROTATE}

{REMOVE}

O

O

H

H

H

H

H

Q

[

Q

\[

qQ\[

q Q \ [

Albumi nime ja kuupäeva muutmine

Albumi kustutamine

Foto pööramine

Foto eemaldamine albumist

Eelmisele menüütasandile tagasi liikumiseks vajutage klahvile .BACKNÕUANDED:
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KÕVAKETTALE SALVESTAMINE

Valige vastav salvestusreþiim. Sellega saate määrata tegeliku salvestusruumi ja -kestuse.
Lugege lähemalt lk. 36.NÕUANDED:

Taimerisalvestuse muutmine /
toimetamine
1.

2.
TIMER

3.

punasele
[Clear]

rohelisele
[Edit]

punasele
rohelisele

4.
TIMER

Lülitage televiisor õigele kanalile (näiteks: 'EXT',
'0', 'AV').

Lülitage salvestaja sisse ja vajutage kaug-
juhtimispuldil klahvile .

Kuvatakse GUIDE Plus+ ekraaniaken.

Vajutage klahvile , et valida taimerisalvestus,
mida soovite muuta / toimetada.

Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile,
et valida .

Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile,
et valida . Muudatuste tegemiseks järgige
televiisoriekraanile kuvatavaid juhiseid.

Tähistage menüüs vastav rida ja vajutage
kaugjuhtimispuldil klahvile, et muuta
sagedust (Frequency), või klahvile, et
muuta kestust (Timing).

Kinnitamiseks ja menüüst väljumiseks vajutage
klahvile .

O

[

Taimerisalvestuse kustutamiseks

Taimerisalvestuse muutmiseks

Salvestuse sageduse ja kestuse
muutmiseks

H

H

H
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Salvestamine DV videokaamerast
Kui te ühendate selle salvestaja DV IN pessa DV
videokaamera, on teil võimalik juhtida nii ühendatud
videokaamerat kui ka salvestajad selle salvestaja
kaugjuhtimispuldi abil. Lisaks aitab nutikas
pealkirjamärgistuste süsteem sisestada pealkirja-
märgistused video katkestamiskohtadesse.

Märgistage kõvakettale salvestamiseks soovitud
lõik salvestaja ajutises mäluruumis. Lugege
lähemalt lk. 31. Vastasel juhul kustutatakse kõik
ajutisse mäluruumi salvestatud materjal enne
videokaameralt salvestamise alustamist.

DV uuenduste korral seadistage vajalik kuupäev
ja kellaaeg menüüs (DV
erifunktsioonid), lugege lähemalt lk. 74.

Ühendage salvestaja pesadesse Digital
Video või Digital 8 videokaamera (lugege
lähemalt lk. 22).

Lülitage televiisor õigele kanalile (näiteks: 'EXT',
'0', 'AV').

Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile CAM.
Ekraanile kuvatakse salvestusmeediumi

valikuaken.

Jätkamiseks valige menüüs allikas, kuhu soovite
salvestada: (kõvaketas) või

(DVD plaat) ja vajutage
kinnitamiseks klahvile .

Kustutatakse kõik ajutisse mäluruumi
salvestatud materjal, välja arvatud lõigud, mis on
märgistatud kõvakettale salvestamiseks.

Tegevuse katkestamiseks valige menüüs
(tühistamine) ja vajutage klahvile .

Enne salvestamist ...

0

0

{DV Specials}

1. DV IN

2.

3.

4.
{Hard Disk}

{Recordable DVD}
OK

{Cancel} OK

O

O

H

KÕVAKETTALE SALVESTAMINE

Valige vastav salvestusreþiim. Sellega saate määrata tegeliku salvestusruumi ja -kestuse.
Lugege lähemalt lk. 36.NÕUANDED:
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LISAFUNKTSIOONID TAASESITAMISEL

Slaidiesituse (albumi) loomine
Te saate plaadilt valitud pildifailid albumisse
salvestada.

Mängija võimaldab kuni 100 JPEG-faili albumi
loomist, sõltuvalt JPEG-faili parameetritest.

Valige oma lemmikfotod 'PHOTO ROLLS'
kaustadest ja lisage albumisse, et luua uus
slaidiesituse album.

Lugege lähemalt peatükist ”Fotode lisamine
albumisse”.

Vajaduse korral saate albumis olevaid fotosid
muuta.

Lugege lähemalt peatükist ”Albumi
toimetamine”.

Valige menüüst fotoalbum ja vajutage klahvile
, et slaidiesitust alustada.

(filmirull): on kaust, kuhu saate salvestada
originaalpildid. Seal on need kindlalt kaitstud. Photo
Roll kausta võib võrrelda tavalise 35mm filmirulliga
kaameras. Rull luuakse automaatselt digitaal-
kaamerast.

(fotoalbum): sisaldab erinevaid JPEG
pildifaile, mis on saadud filmirullidelt. Albumeid on
võimalik kustutada ilma pilte kustutamata
filmirullidelt.

Sisestage JPEG failidega CD-plaat (CD,
DVD+RW, DVD+R).

Ekraanile kuvatakse plaadi sisukorramenüü.

Kui seda ei juhtu, vajutage klahvile
ja valige menüüs

(plaadiliugur).

Vajutage korduvalt klahvile , kuni ekraanile
kuvatakse (filmirullid) ja
(informatsioon) menüüd.

Valige sobiv menüü ja vajutage klahvile , et
näha piltide eelvaadet.

Kasutage klahve, et valida foto, mida
soovite albumisse lisada. Vajutage kaugjuhtimis-
puldil kollast klahvi, et kuvada
(valimine).

Piltide valimiseks vajutage rohelist klahvi, et
valida (kõigi valik).

Pildi 90-kraadiseks pööramiseks vajutage
klahvi, et valida (pööramine).

Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvi, et
valida (albumisse).

Ekraanile kuvatakse 'Add to Photo Album'
(foto albumisse lisamine) menüü.

Looge uus album või valige olemasolevaist
sobiv. Seejärel vajutage klahvile , et foto(d)
lisada.

Valitud fotod on nüüd salvestatud albumisse.

1.

2.

3.
PLAY

1.

HDD-
BROWSER {Disc Tray}

2.
{PHOTO ROLLS} {INFO}

3. OK

4.

{SELECT}

{SELECT ALL}

sinist
{ROTATE}

5. punast
{TO ALBUM}

6.
OK

O

O

O

O

O

Q

Q

qQ\[

Photo Roll / Fotoalbum

Photo roll

Photo album

H

H

H

Fotode lisamine albumisse

Eelmisele menüütasandile tagasi liikumiseks vajutage klahvile .BACKNÕUANDED:
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PLAATIDE TAASESITAMINE

H Taasesituse ajal näidatakse esituse seadistusi
ekraani alumises servas.

Punane klahv - valige see, et aktiveerida
suurendusreþiim. Slaidiesitus katkeb.

sinine klahv:
pildi suurendamine

kollane klahv:
taastab esialgse suuruse

punane klahv: väljub
suurendusreþiimist ja jätkab slaidiesituse
näitamist

roheline klahv: kasutage selleks, et kordust maha
võtta või peale panna

Kollane ja sinine klahv - nende klahvidega on
võimalik muuta slaidiesituse kiirust

: 10-sekundiline intervall
: 5-sekundiline

intervall
: 3-sekundiline intervall

Taasesituse lõpetamiseks vajutage klahvile
.

Faililaiend peab olema *.JPG, mitte *.JPEG.

Mängija näitab ainult DCF-standardi pilte ning
JPEG pilte, näiteks TIFF. Mängija ei näita liikuvad
ja progressiivseid JPEG faile ning teisi formaate
või helidega pilte, näiteks AVI-laiendiga faile.

{ZOOM (suurendamine)}

{REPEAT (kordamine)}

{SPEED DOWN (kiiruse suurendamine)} /
{SPEED UP (vähendamine)}

Toetatavad JPEG-faili formaadid
Failiformaat:

0

0

0

0

0

0

0

0

{ZOOM IN (suurendamine)}

{ZOOM OUT (vähendamine)}

{END (lõpetamine)}

{SLOW (aeglane)}
{MEDIUM (keskmine)}

{FAST (kiire)}

4. STOP
P

Kasulikud nipid:
Kui ühele plaadile on salvestatud nii JPEG
pildifailid kui ka MP3 muusikafailid, siis on
võimalik taasesitada ainult JPEG faile.
Kui JPEG pilt ei ole salvestatud 'exif' tüüpi failiga,
ei kuvata ekraanile faili tegelikku pisipilti. Selle
asemel kuvatase 'sinise mäe' pisipilt.
Teatud JPEG failitüüpe pole võimalik selle DVD
mängijaga taasesitada
Kui plaadile on salvestatud palju muusikat/pilte,
võib plaadisisukorra kuvamine televiisori-
ekraanile võtta kauem aega.
Ilma nimeta plaatide puhul kuvatakse 'Unknown
Data' (tundmatud andmed).
Kui MP3 pala või albumi nimetuses (ID3
märgises) on tähemärke, mida salvestaja ära ei
tunne, võib juhtuda, et neid ei kuvata ekraanile
õigesti.

0

0

0

0

0

0

Osasid plaate ei ole selle DVD salvestajaga võimalik taasesitada tänu nende
konfiguratsioonile ning omadustele või plaadi salvestamiseks kasutatud tarkvara tõttu.

NÕUANDED:
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KÕVAKETTALE JA DVD PLAADILE SALVESTAMINE

Valige vastav salvestusreþiim. Sellega saate määrata tegeliku salvestusruumi ja -kestuse.
Lugege lähemalt lk. 36.NÕUANDED:

6.
{AUTO REC}

Märkus: {AUTO REC}

{Record entire DV tape}

OK

{Record only new DV updates}

OK

{DV Specials}

7.

rohelisele
{DV CONTROL}

8.

9.
STOP

10.
TUNER

Vajutage kaugjuhtimispuldil sinisele klahvile, et
valida (automaatne salvestamine).

Valikut (automaatne
salvestamine) saate valida vaid juhul, kui olete
videokaameral taasesitus- või pausireþiimis.

Valige menüüs (kogu
DV lindi salvestamine) ja vajutage kinnitamiseks
klahvile .

Valige menüüs
(ainult uute salvestiste salvestamine) ja vajutage
kinnitamiseks klahvile .

Salvestaja kõvakettale või DVD plaadile
kopeeritakse materjal, mis on DV lindile
salvestatud hiljem kui määratud
(DV erifunktsioonid) menüüs (lugege lähemalt
lk. 74).

Salvestaja kaugjuhtimispuldi kasutamiseks
videokaamera juhtimiseks salvestamise ajal
vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile
ja valige .

Ekraanile kuvatakse DV juhtimisnupud.

Taasesitamist on võimalik katkestada, lõpetada,
kerida edasi- või tagasisuunas salvestaja
kaugjuhtimispuldi klahvide abil,
valides ekraanil vastavaid nuppe.

Taasesitamise lõpetamiseks vajutage klahvile
.

Taasesitamine lõpetatakse nii videokaameral
kui k salvestajal.

Salvestamise lõpetamiseks vajutage klahvile
.

Kogu DV lindi kopeerimine

Uute salvestise kopeerimine DV lindilt

H

H

O

O

O

q Q \ [

P

Kasulikud nipid:
Osasid videokaameraid ei ole võimalik selle
salvestaja kaugjuhtimispuldi abil juhtida.
PAL ja NTSC videoformaatide salvestamine ühele
ja samale DVD plaadile ei ole võimalik.
Kui osa lindist on tühi, katkestab salvestaja
salvestamise. Salvestamine algab automaatselt
uuesti peale, kui talle edastatakse salvestus-
signaal. Kui tühi kassetiruum on pikem kui 5
minutit, lõpetatakse salvestamine automaatselt.
Iga kord, kui videokaamera salvestus oli
katkestatud (näiteks peatati või katkestati),
sisestatakse peatükitähis.

0

0

0

0
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Salvestamine videokaamerast
Videokaamera tuleb salvestajaga ühendada VIDEO
või S-VIDEO pesa kaudu salvestaja esipaneelil või
EXT1 või EXT2 pesa kaudu salvestaja tagapaneelil.
Videokaamerast salvestamiseks toimige järgnevalt.

Märgistage kõvakettale salvestamiseks soovitud lõik
salvestaja ajutises mäluruumis. Lugege lähemalt lk.
31. Vastasel juhul kustutatakse kõik ajutisse mälu-
ruumi salvestatud materjal enne videokaameralt
salvestamise alustamist.

Ühendage videokaamera salvestajaga (lugege
lähemalt lk. 23).

Otsige videokaamerast üles lõik, millest soovite
salvestamist alustada.

Lülitage televiisor õigele kanalile (näiteks: 'EXT',
'0', 'AV').

Lülitage videokaamera sisse ja vajutage
kaugjuhtimispuldil klahvile .

Ekraanile kuvatakse salvestusmeediumi
valikuaken.

Jätkamiseks valige menüüs allikas, kuhu soovite
salvestada: (kõvaketas) või

(DVD plaat) ja vajutage
kinnitamiseks klahvile .

Kustutatakse kõik ajutisse mäluruumi
salvestatud materjal, välja arvatud lõigud, mis on
märgistatud kõvakettale salvestamiseks.

Tegevuse katkestamiseks valige menüüs
(tühistamine) ja vajutage klahvile .

Vajutage korduvalt kaugjuhtimispuldi klahvidele
, et valida ühendusele vastav

sisendkanal.
{CAM1}: S-VIDEO või VIDEO pesa esipaneelil.
{EXT1}: EXT1 TO TV-I/O scart pesa salvestaja

tagapaneelil.
{EXT2}: EXT2 AUX-I/O scart pesa salvestaja

tagapaneelil.

Salvestamise alustamiseks vajutage klahvile
ja videokaameral taasesitamise alustamiseks

vajutage sellel nupule.

Salvestamise katkestamiseks vajutage klahvile
Salvestamise jätkamiseks vajutage

uuesti klahvile .
Igale katkestuskohale sisestatakse pea-

tükitähis.

Salvestamise lõpetamiseks vajutage klahvile
.

Uude alustuskohta sisestatakse uus peal-
kirjatähis.

Salvestamise täielikuks lõpetamiseks vajutage
klahvile .

Enne salvestamist  ...

1.

2.

3.

4.
CAM

5.
{Hard Disk}

{Recordable DVD}
OK

{Cancel} OK

6.
CHANNEL +-

7. REC

PLAY

PAUSE .
PAUSE

8.
STOP

9.
TUNER

O

O

O

O

O

O

O

H

H

H

`

`

P

Valige vastav salvestusreþiim. Sellega saate määrata tegeliku salvestusruumi ja -kestuse.
Lugege lähemalt lk. 36.NÕUANDED:
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MP3 plaadi taasesitamine JPEG failide taasesitamine (slaidiesitus)

MP3 (MPEG1 Audio Layer-3) failid on kokkupakitud
muusikafailid. See formaat mahutab kuni 10 korda
rohkem andmeid (muusikat, pilte), kui tavalisele CD
plaadile.

Sisestage MP3 plaat.
Ekraanile kuvatakse plaadi sisukorra menüü.

Kui seda ei juhtu, vajutage klahvile
ja valige menüüs

(plaadiliugur).

Vajutage korduvalt klahvile , kuni ekraanile
kuvatakse (albumid) ja
(palad) menüüd.

Valige klahvide abil taasesitatav pala,
seejärel vajutage klahvile .

Eelmise / järgmise pala valimiseks taasesitamise
ajal vajutage klahvile / .

Taasesituse lõpetamiseks vajutage klahvile
.

JPEG pildifaile on võimalik üksteise järel automaatselt
taasesitada. Teil on võimalik valida taasesitamis-
kiirus.

Sisestage plaat JPEG pildifailidega (CD,
DVD±RW, DVD±R).

Ekraanile kuvatakse sisukorramenüü.

Kui seda ei juhtu, vajutage klahvile
ja valige menüüs

(plaadiliugur).

Vajutage korduvalt klahvile , kuni ekraanile
kuvatakse (filmirullid) ja
(informatsioon) menüüd.

Slaidiesituse alustamiseks vajutage klahvile
või vajutage klahvile , et kuvada

pisipiltide sisukord.

Kuvatud pilti on võimalik muuta vajutades
kaugjuhtimispuldil klahvile . Ekraanile
kuvatakse (filter) ja
(värvide reguleerimine) seaded. Pildi suuren-
damiseks ja pööramiseks kasutage värvilisi
klahve.

Sooritatud muudatusi ei ole kõvakettale ega DVD
plaadile võimalik salvestada.

1.

HDD-
BROWSER {Disc Tray}

2.
{ALBUMS} {TRACKS}

3.
PLAY

4.

5. STOP

1.

HDD-
BROWSER {Disc Tray}

2.
{PHOTO ROLLS} {INFO}

3.
PLAY OK

EDIT
{Filter} {Colour Adjust}

O O

H H

H

Q

qQ\[

Q

^ _

P

Q

Q

Kasulikud nipid:
Multisesoonse CD plaadi puhul taasesitatakse
ainult esimest sessiooni.
Kui MP3 faili ID märgisele on salvestatud
informatsioon albumi, pala ja esitaja kohta,
kuvatakse see televiisoriekraanile.
Kui ühele CD plaadile on salvestatud nii JPEG
pildifailid kui ka MP3 failid, on taasesitada
võimalik ainult JPEG pildifaile.
Selle salvestajaga ei ole võimalik taasesitada
MP3PRO heliformaadis faile.

0

0

0

0

PLAATIDE TAASESITAMINE

Osasid plaate ei ole selle DVD salvestajaga võimalik taasesitada tänu nende
konfiguratsioonile ning omadustele või plaadi salvestamiseks kasutatud tarkvara tõttu.

NÕUANDED:
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PLAATIDE TAASESITAMINE

DVD video plaadi taasesitamine

(Super) Video CD plaadi taasesitamine

Salvestatud DVD plaadi taasesitamine

Harilikult on DVD plaadile salvestatud ka
plaadimenüü. Võib juhtuda, et te peate valima
subtiitrite või helikeele või mõne muu valiku.

Sisestage DVD plaat.

Kui ekraanile kuvatakse plaadimenüü, sisestage
abil oma valik või valige

klahvide abil soovitud taasesitusfunktsioon ja
vajutage taasesitamise alustamiseks klahvile .

Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile
.

Taasesituse ajal vajutage klahvidele , et valida
'TITLE' (pealkiri) või 'CHAPTER' (peatükk),
seejärel vajutage klahvile / .

Taasesituse lõpetamiseks vajutage klahvile
.

(Super) Video CD plaatidel võib olla 'PBC'
(taasesituse kontrolli) funktsioon. See võimaldab teil
video CD plaate taasesitada interaktiivselt, vastavalt
ekraanile kuvatavale menüüle.

Sisestage (Super) Video CD plaat.

Kui ekraanile kuvatakse plaadimenüü, sisestage
abil oma valik või valige

klahvide abil soovitud taasesitusfunktsioon ja
vajutage taasesitamise alustamiseks klahvile .

Eelmisesse menüüsse tagasi pöördumiseks
vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile .

Taasesituse lõpetamiseks vajutage klahvile
.

Sisestage salvestatud DVD plaat.
Ekraanile kuvatakse pisipiltide menüü.

Valige abil taasesitatav pealkiri, seejärel
vajutage klahvile .

Taasesituse lõpetamiseks vajutage klahvile
.

1.

numbriklahvide 0-9

OK

DISC-
MENU

T/C

2. STOP

1.

numbriklahvide 0-9

OK

BACK

2. STOP

1.

2.
PLAY

3. STOP

H

H

H

H

H

\

[

^ _

P

\

[

P

\ [

Q

P

Plaadimenüüsse sisenemine

Eelmise või järgmise peatüki / pealkirja
valimine

O

Kasulikud nipid:
Kui ekraanile kuvatakse tekst 'EMPTY DISC' (tühi
plaat), tähendab see, et plaadile ei ole
informatsiooni salvestatud.

0

Osasid plaate ei ole selle DVD salvestajaga võimalik taasesitada tänu nende
konfiguratsioonile ning omadustele või plaadi salvestamiseks kasutatud tarkvara tõttu.

NÕUANDED:

KÕVAKETTALE JA DVD PLAADILE SALVESTAMINE
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Valige vastav salvestusreþiim. Sellega saate määrata tegeliku salvestusruumi ja -kestuse.
Lugege lähemalt lk. 36.NÕUANDED:

Salvestamine väliselt lisaseadmelt
(videomakilt, DVD mängijalt)
Salvestada on võimalik ka salvestajaga ühendatud
väliselt lisaseadmelt. Kopeerimise vastu kaitstud
materjale ei ole selle salvestajaga võimalik salvestada.

Ühendage väline lisaseade salvestajaga (lugege
lähemalt lk. 19).

Lülitage televiisor õigele kanalile (näiteks: 'EXT',
'0', 'AV').

Lülitage salvestaja sisse ja vajutage kaug-
juhtimispuldil klahvile .

Ekraanile kuvatakse salvestusmeediumi
valikuaken.

Jätkamiseks valige menüüs allikas, kuhu soovite
salvestada: (kõvaketas) või

(DVD plaat) ja vajutage
kinnitamiseks klahvile .

Kustutatakse kõik ajutisse mäluruumi
salvestatud materjal, välja arvatud lõigud, mis on
märgistatud kõvakettale salvestamiseks.

Tegevuse katkestamiseks valige menüüs
(tühistamine) ja vajutage klahvile .

Vajutage korduvalt kaugjuhtimispuldi klahvidele
, et valida ühendusele vastav

sisendkanal.
{CAM1}: S-VIDEO või VIDEO pesa esipaneelil.
{EXT1}: EXT1 TO TV-I/O scart pesa salvestaja

tagapaneelil.
{EXT2}: EXT2 AUX-I/O scart pesa salvestaja

tagapaneelil.

Alustage valitud lisaseadmel taasesitamist.

Salvestamise alustamiseks vajutage klahvile
.

Salvestamise katkestamiseks vajutage klahvile
Salvestamise jätkamiseks vajutage

uuesti klahvile
Igale katkestuskohale sisestatakse pea-

tükitähis.

Salvestamise lõpetamiseks vajutage klahvile
.

Uude alustuskohta sisestatakse uus peal-
kirjatähis.

Salvestamise täielikuks lõpetamiseks vajutage
klahvile .

TÄHTIS!
Teil ei ole võimalik salvestada sellel
salvestajal taasesitatavalt DVD plaadilt
salvestaja kõvakettale.

1.

2.

3.
CAM

4.
{Hard Disk}

{Recordable DVD}
OK

{Cancel} OK

5.
CHANNEL +-

6.

7. REC

PAUSE .
PAUSE .

8.
STOP

9.
TUNER

O

O

O

O

O

O

O

H

H

H

`

`

P

Kasulikud nipid:
Kui televiisoriekraani alaossa kuvatakse 'X'
sümbol, näitab see, et valitud sisendkanalilt ei
edastata videosignaali.

0
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SALVESTAMINE KÕVAKETTALT DVD PLAADILE

Enne salvestamist veenduge alati, et salvestataval DVD plaadil oleks piisavalt mäluruumi. DVD+R plaadi
taasesitamiseks mõne muu DVD mängijaga peate selle eelnevalt lõpetama (lugege lähemalt lk. 70).

NÕUANDED:

TÄHTIS!

(DVD Rewritable)

(DVD Recordable)

(DVD+R Double Layer)

Salvestuste tegemine otse DVD plaadile ei ole
võimalik. Esmalt tuleb salvestus teha kõvakettale
ja alles seejärel saate te selle DVD plaadile
kopeerida.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kopeerimise vastu kaitstud filme ja DVD plaate
ei ole võimalik selle salvestaja kõvakettale
kopeerida.

Salvestatud pealkirja on teil võimalik kopeerida
kõvakettalt DVD plaadile.

Ajahulk, mis kulub video kopeerimiseks kõvakettalt
DVD plaadile, sõltub salvestusreþiimist. Kopeerimise
ajal ei ole videore iimi võimalik muuta. Te peate
soovitud salvestusre iimi valima algse salvestuse
ajal.

Kopeerimine toimub kiiremini kui salvestamine.
Kopeerimine võib toimuda kuni kiirusel 8x.
Salvestuseks kuluvat aega ei ole võimalik vähendada
isegi high-speed plaate kasutades.

Kõvaketas DVD plaat

Plaadile salvestatakse järgmine informatsioon:

Selle DVD salvestajaga sobivad kasutamiseks kolmes
erinevas formaadis DVD plaadid.

þ
þ

salvestusreþiim

salvestuse pealkiri / nimetus

salvestuse kuupäev ja kellaaeg

pealkirja pisipilt

Plaadid, millele on võimalik uuesti salvestada.
Neilt on võimalik informatsioon maha kustutada
ja neid salvestamiseks mitu korda kasutada.

Plaadid, millele on võimalik salvestada ainult üks
kord. Iga uus salvestus lisatakse alati eelnevate
lõppu. Varasemaid salvestisi ei ole võimalik üle
salvestada.

Kõiki DVD+R plaate on võimalik toimetada
senikaua, kuni need on lõpetamata.

Soovimatuid salvestisi on võimalik ka kustutada.
Kustutatud salvestiste poolt kasutatud
plaadiruumi ei ole võimalik uuesti kasutada.

DVD+R plaadi taasesitamiseks mõne muu DVD
mängijaga peate selle eelnevalt lõpetama (lugege
lähemalt lk. 70). Peale selle protsessi täideviimist
ei ole võimalik enam plaadile informatsiooni
lisada.

Oma kasutusvõimaluste poolest on see plaat
sarnane DVD+R plaadile, ainsaks erinevuseks on
salvestuseks võimaliku mälu hulk. 8.5 GB. Ühe
DVD plaadi samale küljele on võimalik salvestada
kahele kihile ja seega võib salvestamine kesta
kauem.

2

DVD±RW

DVD±R

DVD+R DL

Teave kopeerimise kohta

Salvestamiseks sobivad plaadid

Salvestusreþiim
kõvakettale
salvestamise ajel

Mäluruum tundides
4.7GB DVD plaadil

1 tunni materjali
kopeerimiseks
kuluv aeg
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PLAATIDE TAASESITAMINE

Osasid plaate ei ole selle DVD salvestajaga võimalik taasesitada tänu nende
konfiguratsioonile ning omadustele või plaadi salvestamiseks kasutatud tarkvara tõttu.

NÕUANDED:

Taasesitamiseks sobivad plaadid

Plaatide taasesitamine

Selle salvestaja abil on teil võimalik taasesitamiseks ja
salvestamiseks kasutada järgnevaid plaate:

(DVD Rewritable); Plaadid,
millele on võimalik uuesti salvestada.
Neid plaate on võimalik taasesitada vaid
juhul, kui salvestamine sooritati video-
reþiimis.

(DVD Recordable); - laadid,
millele on võimalik salvestada ainult üks
kord. Peale plaadi lõpetamist ei ole sellele
enam võimalik salvestada. Neid plaate on
võimalik taasesitada vaid juhul, kui
salvestamine sooritati videoreþiimis ja
plaat on lõpetatud.

(DVD+R Double Layer); oma
kasutusvõimaluste poolest on see plaat
sarnane DVD+R plaadile.

(Digital Versatile Disc)

(Compact Disc Digital Audio)

(formaadid 1.0, 1.1, 2.0)

(salvestatav CD) Audio/
Audio/Video formaat või MP3/JPEG
failid.

(uuestisalvestatav CD)
Audio/MP3 Audio/Video formaat või
MP3/JPEG failid.

Salvestaja sisse lülitamiseks vajutage klahvile
.

Vajutage seadme esiküljel klahvile
.

Plaadiliuguri avamiseks ja sulgemiseks võite ka
vajutada ja all hoida kaugjuhtimispuldil klahvi

.

Plaadiliuguri avamiseks ja sulgemiseks võite ka
vajutada ja all hoida kaugjuhtimispuldil klahvi

.
Kahepoolsete plaatide puhul asetage

ülespoole see külg, mida soovite esitada.

Lülitage televiisor õigele kanalile (näiteks: 'EXT',
'0', 'AV').

Taasesitamine algab peale automaatselt. Kui nii
ei juhtu, vajutage plaadi sisukorramenüüsse
sisenemiseks klahvile .
Tähistage menüüs (plaadiliugur) ja
vajutage klahvile . Valige soovitud pala /
pealkiri ja vajutage klahvile .

Kui ekraanile kuvatakse PIN koodi sisestamise
aken, on plaat kaitstud lapselukuga. Plaadi
taasesitamiseks peate sisestama oma nelja-
kohalise koodi (lugege lähemalt lk. 72).

Taasesitamise lisafunktsioonidest lugege
lähemalt lk. 54~59.

Taasesitamine ja salvestamine

Ainult taasesitamine

DVD±RW

DVD±R

DVD+R DL

DVD Video

Audio CD

Video CD

Super Video CD

CD-R

CD-RW

1.
STANDBY-ON

2. OPEN CLOSE

STOP

3.

OPEN CLOSE

4.

5.

HDD-BROWSER
{Disc Tray}

PLAY

p

-

TÄHTIS!

0

0

Kui televiisoriekraanile kuvatakse keelav
sümbol ( või X) peale mõne klahvi vajuta
mist, tähendab see, et antud funktsioon ei ole
võimalik taasesitatava plaadi puhul antud
hetkel

DVD mängijad ja DVD plaadid on tehtud
er ineva te p i i rkondade jaoks. Enne
taasesitamist veenduge, et teie DVD mängija
ja DVD plaat oleksid mõeldud samas
piirkonnas kasutamiseks.

∅

B

p

P

p

H

H

H

O

Q
Q
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TAASESITAMINE KÕVAKETTALT

Pealkirjade järjekorra korrastamine Pealkirja kustutamine / kaitsmine
kõvakettalTeil on võimalik muuta salvestatud pealkirjade

järjekorda vastavalt teie poolt seatud tingimustele.
Selline järjekord säilitatakse, kuni te väljute
sisukorramenüüst.

Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile
.

Ekraanile kuvatakse sisukorramenüü.

Vajutage korduvalt klahvile , et valida
(järjestamine) menüü.

Valige klahvide abil soovitud valik:

Järjestab pealkirjad vastavalt salvestamise
kuupäevale.

Järjestab pealkirjad tähestikulises järjekorras.

Järjestab pealkirjad vastavalt kustutamise
järjekorrale, kui kõvaketta mäluruum on saanud
või saamas täis. Pealkirjade kustutamine toimib
käsitsi.

Järjestab need pealkirjad, mis on kopeerimise
vastu kaitstud.

Järjestab pealkirjad vastavalt teie poolt valitud
þanrile.

Järjestab pealkirjad viimati taasesitamise
järjekorras.

Kõvaketta sisukorramenüü alaosas on toodud valik
toimetamisfunktsioone. Nende kasutamiseks
vajutage kaugjuhtimispuldil värvilistele klahvidele.

Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile
.

Ekraanile kuvatakse sisukorramenüü.

Valige SYMBOL SYMBOL klahvide abil soovitud
pealkiri.

Vajutage menüü alaosas toodud funktsioonide
rakendamiseks soovitud värvilisele klahvile.

Punane klahv - Kustutab valitud pealkirja
kõvakettalt.

Roheline klahv - Kopeerib valitud pealkirja
kõvakettalt DVD plaadile.

Kollane klahv - Lukustab või avab valitud
pealkirja vaatamiseks. Lukustatud plaadi
taasesitamiseks ja / või luku avamiseks on vajalik
sisestada neljakohaline PIN kood. Lugege
lähemalt lk. 74).

Sinine klahv - Kaitseb valitud pealkirja muutmise
ja ülesalvestamise eest või eemaldab kaitse.

1. HDD-
BROWSER

2.
{SORTING}

3.

1. HDD-
BROWSER

2.

3.

O
O

Q

\[

\[

{Recording Date (salvestuse kuupäev)}

{Alphabetical (tähestikuline)}

{Delete Order (kustutamise järjekord)}

{Protected (kaitstud)}

{Genre (þanr)}

{Last Played (viimati taasesitatud)}

{DELETE (kustutamine)}

{COPY (kopeerimine)}

{CHILDLOCK (lapselukk)} {CHLD UNLCK
(luku eemaldamine)}

{PROTECT (kaitsmine)}/{UNPROTECT
(kaitse eemaldamine)}

Menüüst väljumiseks vajutage klahvile .HDD-BROWSERNÕUANDED:
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DVD plaadile kopeerimine
Kõvakettalt on võimalik kõiki salvestisi kopeerida
DVD plaadile. Plaadile salvestatava materjali pikkus
sõltub salvestusreþiimist, mis oli valitud algsel
kõvakettale salvestamisel (lugege lähemalt lk. 33).

Veenduge, et sa lvestamise ajaks ei o le
programmeeritud ühtegi taimerisalvestust.

Lülitage televiisor õigele kanalile (näiteks: 'EXT',
'0', 'AV').

Sisestage plaadiliugurisse DVD plaat, millele on
võimalik salvestada.

Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile
.

Ekraanile kuvatakse sisukorramenüü.

Vajutage korduvalt klahvile , kuni ekraanile

kuvatakse (pealkirjad) ja
(informatsioon) menüüd.

Valige klahvide abil kopeerimiseks
soovitud pealkirjad. Vajutage kopeerimiseks
kaugjuhtimispuldil klahvile, et valida

.
Ekraanile kuvatakse informatsioon kopeeri-

mise kohta.

Kui te kasutate salvestamiseks DVD±RW plaati,
on teil võimalik / klahvide abil valida
plaadil koht, kuhu pealkiri salvestada (näiteks
kustutatud pealkirja asemele).

DVD±RW plaatidelt on võimalik lisaruumi
saamiseks kustutada kõik varasemad
salvestised. Vajutage klahvile, et valida

(plaadi kustutamine).

Kui te kopeerite kõvakettalt pealkirja, mida on
varem toimetatud (menüüs tähistatud sümboliga

), kopeeritakse kõik salvestuse osad (kaasa
arvatud peidetud peatükkide tähised).
Taasesitatakse ainult peitmata peatükke.  

Salvestamise alustamiseks vajutage
klahvile, et valida (alustamine).

Kopeerimise ajal kuvatakse ekraanile tekst
“HDD TO DVD”.

Kui kõvakettalt kopeerimise ajal segatakse
kopeerimisprotsessi (näiteks toimub voolu-
katkestus), võib see rikkuda salvestatava plaadi.

Tühistamiseks vajutage kollasele klahvile, et
valida (tühistamine).

Vajutus klahvile näitab ekraani alaosas
toodud klahvide tähendusi.

Enne salvestamist...

Salvestuste toimetamisest DVD plaatidel
lugege lähemalt lk. 68~72.

1.

2.

3. HDD-
BROWSER

4.

{TITLES} {INFO}

5.

rohelisele
{COPY}

punasele
{ERASE DISC}

7. rohelisele
{START}

{CANCEL}
INFO

O

O

O

O

O

Q

\ [

^ _

H

H

H

H

Kasulikud nipid:
Võib juhtuda, et DVD plaadile, millele on juba
varem salvestatud informatsiooni teistelt DVD
salvesta ja te l t , e i o le võ imal ik enam
informatsiooni salvestada.
Juhul, kui teil ei ole võimalik kasutada äsja
salvestatud pealkirju kõvakettal, lülitage
salvestaja korraks välja ja tagasi sisse.
Kui kõvakettale salvestatud peatükk on liiga suur
mahtumaks ühele DVD plaadile, jagage peatükk
mitmeks eri peatükiks. Lugege lähemalt kasutus-
juhendist peatükki 'Video toimetamine'.

0

0

0

SYM

SALVESTAMINE KÕVAKETTALT DVD PLAADILE

Enne salvestamist veenduge alati, et salvestataval DVD plaadil oleks piisavalt mäluruumi. DVD+R plaadi
taasesitamiseks mõne muu DVD mängijaga peate selle eelnevalt lõpetama (lugege lähemalt lk. 70).

NÕUANDED:



50

Plaatide kogum (Disc Library) on selle salvestaja
andmebaas. Selle abil on teil võimalik kiiresti ja
lihtsalt sirvida salvestisi, mida olete salvestanud DVD
plaatidele.

Plaatide kogumis (Disc Library) salvestatakse
informatsioon selle kohta, milline informatsioon on
salvestatud teatud plaatidele, salvestuste pikkus ja
vaba plaadiruum.

See salvestaja määrab igale plaadile oma
järjekorranumbri ning see salvestatakse mälus koos
infoga, mis plaadile on salvestatud. Uute salvestiste
lisamisel uuendatakse automaatselt ka plaadiinfot
andmebaasis.

Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile
, seejärel vajutage klahvile , et

valida (plaadiliugur).

Sisestage DVD plaat.
Kui ekraanile kuvatakse tekst

(kogumisse), tähendab see, et plaat ei ole veel
plaatide kogumisse (Disc Library) salvestatud.

Plaadi lisamiseks plaatide kogumisse (Disc
Library) vajutage kaugjuhtimispuldil
klahvile, et valida (kogumisse).

Ekraanile kuvatakse plaadile antud järjekorra-
number ja plaadiliugur avaneb automaatselt.

Plaadi kiireks leidmiseks soovitame teil see
järjekorranumber plaadile ja / või plaadi-
ümbrisele kirjutada. Väljumiseks vajutage
klahvile .

Salvestatud pealkirja leidmiseks peab salvestatud
plaat olema esmalt lisatud plaatide kogumisse (Disc
Library). Plaat ei pea olema plaadiliuguris.

Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile
.

Vajutage klahvile ja valige
(plaatide kogum), seejärel vajutage klahvile ja
valige (järjestamine) menüü.

Valige üks järgnevatest järjestusvariantidest.
{Alphabetical (tähestikuline)} – Järjestab kõik

pealkirjad tähestikulises järjekorras.
{Numerical (numbriline)} – Järjestab kõik

plaadid numbrilises järjekorras.

Vajutage korduvalt klahvile , kuni kuvatakse
(plaadid) või (pealkirjad) ning

(informatsioon) menüüd.

Tähistage soovitud pealkiri ja vajutage kaug-
juhtimispuldil sinisele klahvile, et valida

(pealkirja kuvamine).
Ekraanile kuvatakse kirje plaadi järjekorra-

numbriga.

Sisestage nõutud plaat ja alustage taasesitamist.

Kui plaatide kogum (Disc Library) saab täis,
peate te sealt kustutama andmed osade plaatide
kohta, et mälu vabastada. Valige menüüst

valida
(DVD plaadi kustutamine).

1. HDD-
BROWSER

{Disc Tray}

2.
{TO LIBRARY}

3.
sinisele

{TO LIBRARY}

4.

OK

1. HDD-
BROWSER

2. {Disc Library}

{SORTING}

3.

4.
{DISCS} {TITLES}
{INFO}

5.
{GET

TITLE}

6.

{DISCS} soovitud plaadi järjekorranumber,
seejärel vajutage punasele klahvile, et
{REMOVE DVD}

[

[

Q

Q

O

O

O

O

O

H

Salvestatud DVD plaatide andmete
salvestamine plaatide kogumisse
(Disc Library)

Salvestatud pealkirja leidmine

PLAATIDE KOGUMI (DISC LIBRARY) KASUTAMINE

NÕUANDED: Plaatide kogumisse (Disc Library) on võimalik salvestada kuni 999 plaati
(9000 pealkirja). Suurim võimalik pealkirjade arv ühel plaadil on 999.

NÕUANDED:
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Tavafunktsioonid

Info kuvamine kõvaketta kohta

Iga kõvakettale salvestatud videolõik kuvatakse
kõvaketta sisukorravaatesse pisipildiga.

Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile
.

Ekraanile kuvatakse sisukorramenüü.

Vajutage korduvalt klahvile , kuni kuvatakse
( p e a l k i r j a d ) n i n g

(informatsioon) menüüd.

menüüs on toodud järgnevad ikoonid:

pealkiri asub veel ajutises mäluruumis.

pealkiri on lukustatud.

pealkiri on kustutamise vastu kaitstud.

pealkirja on vaadatud.

pealkirja on toimetatud.

Valige klahvide abil soovitud pealkiri ja
alustage klahvi abil taasesitamist.

Taasesitamise ajal on teil võimalik kasutada
järgmisi klahve:

eelmise / järgmise peatüki valimine.
hoidke all: kiire otsing edasi- / tagasisuunas.

Otsingukiiruse suurendamiseks vajutage uuesti
sellele klahvile (x4, x8, x32).

kui taasesitus on katkestatud, alustab
vajutus sellele klahvile aegluubis taasesitamist.

teatud ajavahemiku võrra edasi / tagasi
liikumine (lugege lähemalt lk. 74).

ekraanipildi seisma jätmine.

ajutise mäluruumi videoriba kuvamine
ekraanile.

taasesitamise lõpetamine.

Vajutage klahvile .

Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile, et
valida (plaadi info).

Ekraanile kuvatakse kõvaketta kogu
mäluruum ja vaba mäluruum.

Kui vaba mäluruum jääb alla 10%
võimalikust, kustutage pealkirju või eemaldage
kaitse kustutamise vastu.

Vaba mäluruumi suurim näitaja on 90%.
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Kasulikud nipid:
Kui kõvaketta mäluruum on täis, kustutab
vajutus klahvile RECORD automaatselt kõige
vanema kustutamise vastu kaitsmata salvestuse
kõvakettalt.
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Menüüst väljumiseks vajutage klahvile .HDD-BROWSERNÕUANDED:


