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Levyjen puhdistaminen

Laitteeseen asetetettu likainen levy saattaa 

aiheuttaa ongelmia (kuva voi pysähtyä ja 

äänessä tai kuvassa voi olla häiriöitä). Voit 

välttää tällaisten ongelmien ilmenemisen 

puhdistamalla levyt säännöllisesti.

Voit puhdistaa levyn pyyhkimällä sen 

mikrokuituliinalla levyn keskustasta suoraan 

reunaa kohti.

 
VAROITUS!
Älä käytä liuottimia, kuten bentseeniä, 

ohentimia, kaupoissa myytäviä puhdistusaineita 

tai vinyylilevyille tarkoitettuja antistaattisia 

suihkeita.

Kovalevyn käsitteleminen

Voit estää kiintolevyn vioittumisen ja tietojen 

menettämisen näin:

– Älä liikuta tallenninta tai aseta sitä alttiiksi 

tärinälle.

– Kytke tallennin valmiustilaan ennen 

verkkovirtajohdon irrottamista pistorasiasta.

Tärkeät tallennukset kannattaa varmistaa 

tallentamalla ne tallentavalle DVD-levylle.

Laitteen käsittelyyn ja turvallisuuteen liittyviä tietoja

VAROITUS!
Suuri jännite! Älä avaa laitetta.
Laitteen avaaminen voi aiheuttaa 
sähköiskun.

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

Huomautuksia asennuksesta

Sopivan sijainnin löytäminen
– Aseta laite tasaiselle, kiinteälle ja tukevalle 

alustalle. Älä aseta laitetta matolle.

– Älä aseta laitetta muiden laitteiden (esim. 

viritin tai vahvistin) päälle, sillä ne saattavat 

kuumentaa laitetta.

– Älä aseta laitteen alle mitään muuta (esim. 

CD-levyjä tai lehtiä).

– Asenna laite lähelle pistorasiaa paikkaan, 

josta johdon pistokkeeseen ylettyy hyvin.

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

jotta se ei kuumene liikaa. Varaa laitteen taka- 

ja yläpuolelle vähintään 10 cm ja laitteen 

vasemmalle ja oikealle puolelle noin 5 cm tilaa 

ylikuumenemisen välttämiseksi.

10cm (4") 10cm (4")

5cm (2")

5cm (2")

Älä altista laitetta korkeille lämpötiloille, 
kosteudelle, vedelle tai pölylle
– Laitteen päälle ei saa roiskua vettä tai muita 

nesteitä.

– Älä aseta laitteen päälle mitään sitä 

mahdollisesti vahingoittavia esineitä, kuten 

nestettä sisältäviä esineitä tai kynttilöitä.
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Johdanto

Tässä tallentimessa on sisäinen 250 Gt:n 

(gigatavun) kovalevy, jolle voi tallentaa jopa 

400 tuntia video-ohjelmaa (SEP-

tallennustilassa). Sekä DVD-tallentimen että 

kapasiteetiltaan suuren kovalevyaseman 

sisältävä laite on joustava apuväline, kun haluat 

tallentaa ohjelmia kovalevylle tai DVD-levylle ja 

arkistoida ne tai katsoa niitä myöhemmin. 

Tallentimessa on myös GUIDE Plus+ -

järjestelmä.  GUIDE Plus+ -järjestelmä tarjoaa 

maksuttomat TV-ohjelmatiedot kaikkia alueella 

vastaanotettavia TV-kanavia varten.  GUIDE 

Plus+ -järjestelmän avulla tallentimen voi myös 

ajastaa tallentamaan halutut TV-ohjelmat. 

Lisäksi käytössäsi on useita erikoistoimintoja, 

kuten FlexTime, pikauusinta ja TV-ohjelman 

pysäytystoiminto. Lisätietoja saat 

käyttöoppaasta.

Tee perusliitännät ja -asennustoimet 
ennen tallentimen käyttöönottoa. 
Vaiheita on neljä.
Vaihe 1: Tallentimen perusliitännät 

(sivut 195~198)

Vaihe 2: Valinnaiset liitännät muille laitteille 

(sivut 199~203)

Vaihe 3: Perusasennus ja perusasetusten 

määritys (sivut 204~205)

Vaihe 4: GUIDE Plus+ -asetusten määritys 

(sivut 206~207)

Tutustu huolellisesti tähän käyttöoppaaseen 

ennen tallentimen käyttöä. Käyttöoppaassa on 

tärkeitä tietoja DVD-tallentimen käytöstä. 

Hyödyllisiä vinkkejä:
– Jos sinulla on kysyttävää tai jos käytön aikana 
ilmenee ongelmia, katso lisätietoja luvusta 
Vianmääritys. 
– Lisätietoja voi kysyä soittamalla Philipsin 
maakohtaiseen asiakastukeen. Takuuvihkossa on 
tukipalveluiden puhelinnumerot ja 
sähköpostiosoitteet. 
– Tunniste- ja tehotiedot on mainittu laitteen 
takaosassa tai pohjassa olevassa arvokilvessä.

Laitteen mukana toimitettavat 
lisätarvikkeet

– Pika-aloitusopas

– RF-koaksiaalikaapeli

– SCART-kaapeli

– G-LINK-lähetin

– Kauko-ohjain ja paristot

– Virtajohto

Aluekoodit

DVD-elokuvia julkaistaan yleensä eri aikaan 

eri puolilla maailmaa, joten DVD-soittimiin 

ja -tallentimiin määritetään tietty aluekoodi. 

Tällä laitteella voi toistaa vain 

Alueen 2 DVD-levyjä ja DVD-

levyjä, jotka on valmistettu kaikilla 

alueilla toistettaviksi (ALL-

aluekoodi). Muille alueille 

tarkoitettuja DVD-levyjä ei voi 

toistaa tällä tallentimella. 

Tuotetiedot

ALL

2
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Erikoisominaisuudet

Tallentimen suunnittelussa on kiinnitetty paljon 

huomiota siihen, että laite on helppo liittää 

muihin kotiteatterilaitteisiin. Ulkoiset laitteet 

(esimerkiksi vastaanottimet ja televisiot) voivat 

ohjata tallenninta Cinema Link -ominaisuuksien 

avulla. Näin voidaan varmistaa, että 

järjestelmäasetukset ovat aina oikeat.

(KOPIOI TELEVISIOSTA)
Tämän toiminnon avulla voit määrittää 
televisiokanavien taajuuden vastaamaan 
tallentimen kanavien taajuuksia. Varmista, että 
televisio on liitetty tallentimen EXT1 TO TV-I/O 

-liitäntään.

(SATELLIITTITALLENNUS)

Tällä toiminnolla voit tallentaa ohjelman satellii

ttivastaanottimesta tai jostakin muusta 

laitteesta. Varmista, että laite on liitetty tämän 

tallentimen EXT2- AUX I/O -liitäntään. 

Ajastusasetus on tehtävä liitetyssä laitteessa.

Direct Record
(SUORA TALLENNUS)

Tämän toiminnon avulla voit tallentaa TV:n 

kuvaruudussa näkyvän ohjelman valitsematta 

kyseistä kanavaa tallentimessa.

Time Shift Buffer
(Time Shift -puskuri)

Kun tämän tallentimen virta kytketään päälle, 

televisiossa näkyvä ohjelma tallennetaan Time 

Shift -puskuriin. Ohjelma tallentuu tilapäisesti 

kovalevylle. Sisältö poistetaan automaattisesti 

kuuden tunnin kuluttua tai sitten, kun 

sammutat tallentimen. Jos haluat tallentaa 

sisällön kovalevylle pysyvästi, tallennettava osio 

on merkittävä säilytettäväksi Time Shift -

puskurissa, jotta osiota ei poisteta.

Tuotetiedot (jatkoa)

FlexTime
Voit katsoa TV-ohjelmaa ja selata sitä sen 

tallennuksen aikana. Toiston voi aloittaa, ennen 

kuin tallennus on päättynyt. Voit myös katsoa 

jotakin toista ohjelmaa kovalevyltä, kun laite 

tallentaa samaan aikaan muuta ohjelmaa.

Instant Replay
(Pikauusinta)

Voit toistaa suoran TV-ohjelman kohtauksen 

niin monta kertaa kuin haluat painamalla 

kauko-ohjaimen JUMP BACK -painiketta. Jos 

haluat palata takaisin suoraan TV-ohjelmaan, 

paina TUNER-painiketta.

Pause Live TV
(TV-ohjelman pysäytystoiminto) 

Suora TV-lähetys on nyt sinun hallinnassasi. 

Voit keskeyttää ohjelman painamalla PAUSE-

painiketta ja jatkaa toistoa keskeytyskohdasta 

myöhemmin PLAY-painikkeella. Jos haluat 

palata takaisin suoraan TV-ohjelmaan, paina 

TUNER-painiketta.

i.LINK-liitäntä tunnetaan myös nimillä FireWire 

ja IEEE 1394. Tätä liitäntää käytetään suurta 

kaistanleveyttä vaativien digitaalisten 

videokameroiden (DV) signaalien siirtämiseen. 

Sen avulla sekä ääni- että kuvasignaalia voidaan 

siirtää saman kaapelin kautta.

      

Tämä on yksinkertainen ajastusjärjestelmä 

tallentimille. Järjestelmää käytetään syöttämällä 

laitteeseen ohjelmointikoodi, joka liittyy 

tallennettavaan televisio-ohjelmaan. Näitä 

koodeja julkaistaan televisio-ohjelmatietoja 

sisältävissä lehdissä.

GUIDE Plus+ -järjestelmä tuo näkyviin TV-

kanavien ohjelmaoppaan. Sen avulla voit 

ohjelmoida ajastintallennukset, silmäillä tulevaa 

ohjelmistoa tai vaihtaa ulkoisen vastaanottimen 

kanavaa tallentimen kauko-ohjaimella. 
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Päälaite

a STANDBY-ON 2 

– Kytkee tallentimeen virran tai valmiustilan.

b Levykelkka

c OPEN CLOSE ç
– Avaa tai sulkee levykelkan.

d Näyttöpaneeli
– Näyttää tallentimen kulloisetkin tilatiedot.

e OK
– Vahvistaa syötetyn tiedon tai valinnan.

f   : Kohdistinpainikkeet, joilla siirrytään 

vasemmalle tai oikealle ja valitaan edellinen tai 

seuraava kohtaus. 

  : Kohdistinpainikkeet, joilla siirrytään ylös- 

tai alaspäin ja toiston aikana valitaan edellinen 

tai seuraava nimike kovalevyn tilapäisestä 

tallennussisällöstä.

g HDD
– Näyttää sisällönselausvalikon.

– Syttyy, kun siirrytään kiintolevyn 

selainvalikkoon.

h u

– Aloittaa valitun nimikkeen tai kappaleen toiston.

– Keskeyttää toiston tai tallennuksen.

 ./ >

– Siirtyy edelliseen tai seuraavaan osaan tai 

kappaleeseen. Suorittaa alas painettuna haun 

taakse- tai eteenpäin.

 
– Lopettaa toiston tai tallennuksen.

i 

– Aloittaa valitun TV-ohjelman tai 

videotulolähteen tallentamisen.

– Merkitsee Time Shift -puskurissa olevan 

nimikkeen tallennettavaksi kovalevylle.

– Palaa, kun kovalevy- tai DVD-tallennus on 

käynnissä.

Luukun alla olevat liitännät
Avaa luukku laitteen oikeassa reunassa olevan 

tekstin OPEN  kohdalta.

j S-VIDEO
– S-videotulo SVHS-/Hi8-videokameroita tai -

nauhureita varten.

k VIDEO
– Videotulo videokameroita tai -nauhureita 

varten.

l L/R AUDIO
– Äänitulo videokameroita tai -nauhureita varten.

m DV IN
– Tuloliitäntä digitaalisia videokameroita tai 

muita tällä liitännällä varustettuja laitteita varten.
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Kauko-ohjain

a 2
– Kytkee tallennuslaitteen virran päälle tai 

valmiustilaan.

b CAM
– Vaihtaa kameratilaan, jos DV IN -liitäntään on 

liitetty videokamera.

– Valitse ulkoinen tulolähde (CAM1, EXT1 tai 

EXT2) videokameratilassa CHANNEL +/- 

-painikkeilla.

c GUIDE
– Siirtyy GUIDE Plus+ -järjestelmään tai poistuu 

siitä.

3

4

2

1

5

6

8

10

14

9

12

13

11

7

d  Aakkosnumeeriset painikkeet
– lisäävät numeroita tai kirjaimia kenttiin.

– valitsevat toistettavan osan, kappaleen tai 

nimikkeen.

– valitsevat tallentavan DVD-soittimen valmiin 

televisioviritinkanavan.

e BACK 
– Tuo näyttöön video-CD:n (VCD) tai joidenkin 

DVD-levyjen edellisen valikon.

f HDD-BROWSER
– Siirtyy sisältövalikkoon tai poistuu siitä.

g  DISC-MENU
– Vaihtaa levytilaan tai tuo levyn sisältövalikon 

näkyviin.

h CHANNEL +-
– Valitsee viritintilassa seuraavan tai edellisen 

TV-kanavan tai ulkoisen tulolähteen (EXT1, 

EXT2,CAM1).

– Siirtyy seuraavalle tai edelliselle sivulle GUIDE 

Plus+ -järjestelmässä.

i ./ >  (Day -/ Day +)
– Siirtyy edelliseen tai seuraavaan päivään GUIDE 

Plus+ -järjestelmässä.

– Siirtyy edelliseen tai seuraavaan osaan tai 

kappaleeseen.

– Käynnistää alaspainettuna pikahaun taakse- tai 

eteenpäin.

j JUMP-FWD / JUMP-BACK
– Siirtyy viritintilassa tietyn ajan verran eteen- tai 

taaksepäin.

k EDIT
– Siirtyy levyn muokkausvalikkoon tai poistuu 

siitä.

l TV  VOL +-
– Säätää television äänenvoimakkuutta (Philipsin 

televisioissa vain RC5-koodilla).

m MUTE
– Mykistää tai palauttaa äänen.

n Värilliset painikkeet
– Näillä painikkeilla valitaan joissakin 

televisioruudun valikkonäytöissä värilliset 

vaihtoehdot.



193

S
u

o
m

i

Kauko-ohjain (jatkoa)

o TUNER
– Vaihtaa tallennuslaitteen viritintilaan 

(TV-kanavalle).

p TV/HDD
 (käytössä vain, kun TV-liitäntään käytetään 

SCART-liitäntää EXT1 TO TV-I/O)
– Vaihtaa tähän tallennuslaitteeseen SCART-

liitännällä EXT2 AUX-I/O liitetyn laitteen 

kuvaan TV-ohjelman tallennuksen aikana.

– Vuorottelee tallennuslaitteen ja television 

välillä, jos SCART-liitännästä EXT2 AUX-I/O ei 

tule kuvasignaalia.

q T/C
– vuorottelee vaihtoehtojen T (title, nimike) tai 

C (chapter, osa) välillä levyn toiston aikana, 

jonka jälkeen voit valita nimikkeen tai osan 

numeron .>  -painikkeilla.

 a/A
– vaihtaa käyttöön isot tai pienet kirjaimet 

aakkosnumeerisia painikkeita käytettäessä.

– valitsee useita kuvia pikkukuvavalikossa.

r OK
– Vahvistaa syötetyn tiedon tai valinnan.

s   : Kohdistinpainikkeet oikealle ja 

vasemmalle liikkumista varten tai edellisen tai 

seuraavan näkymän valitsemiseen.

 : Kohdistinpainikkeet ylös tai alas 

liikkumista varten tai edellisen/seuraavan 

nimikkeen valitsemiseen tilapäisessä 

kiintolevytallennuksessa toiston aikana.

t  STOP 
– Lopettaa toiston tai tallennuksen. 

– Avaa tai sulkee levykelkan alaspainettuna.

u PAUSE Å
– Keskeyttää toiston tai tallennuksen.

– Voit jatkaa keskeytettyä kuvien katselua kuva 

kerrallaan painamalla painiketta toistuvasti.

v PLAY 
– Aloittaa valitun nimikkeen tai kappaleen 

toiston.

w TIMER
– Siirtyy ajastintallennuksen valikkoon tai poistuu 

siitä.

x REC 
– Aloittaa valitun televisiokanavan tai 

videotulolähteen tallentamisen.

– Merkitsee nimikkeen Time Shift -puskurissa 

kiintolevylle tallentamista varten

y INFO m
– Tuo näkyviin Time Shift -videopalkin 

viritintilassa ja näyttää tilapäisesti kiintolevylle 

tallennettujen TV-ohjelmien ajat.

– Sirtyy ohjelmatietoihin GUIDE Plus+ -

järjestelmässä.

26  SYSTEM
– Siirtyy järjestelmän asennusvalikkoon tai 

poistuu siitä.

15

16

22

23

24

21

17

19

18

20

25

26
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Kauko-ohjain (jatkoa)

Kauko-ohjaimen käyttäminen

1

3

2

A Avaa paristolokero.

B Aseta kauko-ohjaimeen kaksi R06- tai AA-

tyyppistä paristoa lokeron sisällä olevien 

merkintöjen (+-) mukaisesti. 

C Sulje kansi.

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

Laitteen hallinta kauko-ohjaimella

A Osoita kauko-ohjaimella 

suoraan etupaneelin 

kauko-ohjainsignaalin 

infrapunatunnistimeen.

B Valitse haluamasi lähde 

painamalla TUNER- tai 

DISC MENU -

painiketta.

C Valitse haluamasi 

toiminto (esimerkiksi  

./ >).

Merkkien kirjoittaminen 
aakkosnumeerisilla painikkeilla

– Paina haluamaasi merkkiä vastaavaa 
numeropainiketta useita kertoja peräkkäin, 
kunnes haluamasi merkki tai numero näkyy 
kuvaruudussa. 

– Voit kirjoittaa kielikohtaisia merkkejä 
valitsemalla ensin haluamasi yleisen kirjaimen ja 
painamalla sitten painiketta . tai > , 
kunnes haluamasi erikoismerkki on näkyvissä. 
Jos esimerkiksi haluat kirjoittaa å-kirjaimen, 
paina painiketta {2}, kunnes kuvaruudussa 
näkyy a-kirjain, ja paina sitten painiketta >, 
kunnes å-kirjain näkyy kuvaruudussa.

– Voit kirjoittaa erikoissymboleja painamalla 
painiketta {1} toistuvasti.

– Voit valita isot tai pienet kirjaimet painamalla 
a/A - painiketta.

– Voit kirjoittaa välilyönnin painamalla painiketta 

{1}.
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Vaihe 1: Tallentimen perusliitännät

A

B

Antennijohtojen liittäminen

 Näiden liitäntöjen avulla voit katsoa ja tallentaa 

TV-ohjelmia tällä tallentimella. Jos 

antennisignaali on liitetty kaapeli- tai satelliittiva

staanottimen kautta, varmista, että laitteisiin 

on kytketty virta. Muutoin et voi katsoa tai 

tallentaa kaapeliohjelmia.

 Jos haluat liittää tämän laitteen 
videonauhuriin ja/tai erilliseen kaapeli- 
tai satelliittivastaanottimeen, katso muut 

mahdolliset liitäntätavat sivuilta 199~201.

A Liitä nykyinen antenni-, satelliitti- tai kaapeli-

TV-signaali (tai kaapeli- tai satelliittivastaanotti

men lähtö, merkintä RF OUT tai TO TV) 

tallentimen ANTENNA  -liitäntään.

B Liitä tallentimen TV  -liitin laitteen mukana 

toimitetulla RF-koaksiaalikaapelilla television 

antennituloon (merkintä VHF/UHF RF IN). 

Hyödyllinen vinkki:
– Edellä mainitun liitännän tekeminen saattaa 
edellyttää joidenkin kaapeleiden irrottamista 
television signaaliliitännöistä riippuen (antenni, 
kaapeli tai videonauhuri).

VINKKI: Varmista, että kaikki laitteet on irrotettu virtalähteestä, ennen kuin muutat liitäntöjä.
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Hyödyllisiä vinkkejä:
– Jos televisiossa näkyy SCART-liitäntävalikko, 
valitse SCART-liitännän lähteeksi videonauhuri 
(VCR).
– EXT 2 AUX-I/O -liitäntä on tarkoitettu 
ainoastaan lisälaitteita varten.

Vaihtoehto 2: S-Video-liitäntä 
(erinomainen kuvanlaatu)

 Liitä S-videokaapelilla (ei toimiteta laitteen 

mukana) tallentimen S-VIDEO (Y/C) -liitäntä 

television S-Video-tuloliitäntään (merkintä Y/C 

tai S-VHS).

 Äänen kuunteleminen edellyttää 

ääniliitäntää, katso sivu 198.

Vaihtoehto 3: Video (CVBS) -liitäntä 
(hyvä kuvanlaatu)

 Liitä komposiittivideokaapelilla (keltainen – 

ei toimiteta laitteen mukana) tallentimen 

VIDEO (CVBS) -liitäntä television 

videotuloliitäntään (merkintä A/V IN, Video IN, 

Composite tai Baseband). 

 Äänen kuunteleminen edellyttää 

ääniliitäntää, katso sivu 198.

Vaihe 1: Tallentimen perusliitännät (jatkoa)

TAI TAI

Videokaapelin liittäminen

Voit katsella tallentimesta tulevaa ohjelmaa 

televisiosta liittämällä tallentimen televisioon 

tässä kuvatulla tavalla. Sinun tarvitsee valita 

vain yksi seuraavista liitäntätavoista.

– Tavallinen televisio, noudata vaihtoehtoa 1, 

2 tai 3.

– Progressive Scan -televisio, noudata 

vaihtoehtoa 4.

– HDMI-televisio, noudata vaihtoehtoa 5.

Vaihtoehto 1: SCART-liitäntä (paras 
kuvanlaatu)

 Liitä tallentimen EXT1 TO TV-I/O -liitäntä 

SCART-kaapelilla television vastaavaan 

SCART-tuloliitäntään. 

 Jos televisiossa on Cinema Link -toiminto 

tai vastaava, varmista, että SCART-kaapeli on 

liitetty televisiossa CINEMALINK-toimintoa 

tukevaan SCART-liitäntään. Kaikki saatavissa 

olevat TV-kanavat ladataan automaattisesti 

tähän tallentimeen.

 

Vaihtoehto 1

Vaihtoehto 2 Vaihtoehto 3

VINKKI: Varmista, että kaikki laitteet on irrotettu virtalähteestä, ennen kuin muutat liitäntöjä.
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Vaihe 1: Tallentimen perusliitännät (jatkoa)

Vaihtoehto 4: Liittäminen 
progressiivista kuvaa näyttävään 
televisioon

Progressiivista (lomittelematonta) kuvaa voi 

katsella vain käytettäessä Y Pb Pr -liitäntöjä ja 

Progressive Scan -televisiota, joka vastaanottaa 

progressiivista signaalia. Tällöin DVD-elokuvien 

kuvanlaatu on tavallista parempi.

A Liitä komponenttivideokaapeleilla (punainen/

sininen/vihreä - ei toimiteta tallentimen 

mukana) tallentimen OUT1- Y PB PR -

liitännät television vastaaviin komponenttivideo

tuloliitäntöihin (merkitty tekstillä Y Pb/Cb Pr/

Cr tai YUV). 

B Liitä äänikaapelilla (punainen/valkoinen - ei 

toimiteta tallentimen mukana) tallentimen 

OUT1-AUDIO L/R -liitännät television 

äänituloliitäntään (merkitty tekstillä AV IN tai 

AUDIO IN).

C Kun olet tehnyt tarvittavat liitännät ja 

tallentimen perusasennuksen sekä määrittänyt 

asetukset, ota progressiivinen kuva käyttöön. 

Lisätietoja on sivulla 263.

Vaihtoehto 5: HDMI-yhteensopivan 
television liittäminen

HDMI (High Defi nition Multimedia Interface) 

on digitaalinen liitäntä, joka mahdollistaa 

digitaalisen videokuvan siirron huonontamatta 

kuvanlaatua. 

A Kytke tämän tallentimen HDMI OUT -liitäntä 

HDMI-yhteensopivan laitteen (HDMI-TV, 

HDCP-yhteensopiva DVI-TV) HDMI IN -

liitäntään HDMI-kaapelilla (lisävaruste).

B Kun olet tehnyt kaikki tarvittavat liitännät ja 

asennukset, katso optimaaliset HDMI-

asetukset sivuilta 260~261.

Hyödyllisiä vinkkejä:
– Eri valmistajien digitaalisten laitteiden lähdöt 
saattavat noudattaa eri standardeja, mikä voi 
aiheuttaa häiriöitä signaalin lähettämisessä.
– HDMI-liitin on yhteensopiva vain HDMI-
yhteensopivien laitteiden ja DVI-TV:n kanssa.

VINKKI: Varmista, että kaikki laitteet on irrotettu virtalähteestä, ennen kuin muutat liitäntöjä.
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VINKKI: Liitäntävaihtoehto 2 edellyttää asianmukaisia digitaalisen äänilähdön asetuksia.  

   Lisätietoja on sivulla 260. Muutoin ääntä ei ehkä kuulu tai kuuluu voimakasta kohinaa.

TAI

Äänikaapeleiden liittäminen 

Tämän liitäntätavan avulla voit kuunnella tästä 

tallentimesta tulevaa ääntä. Tätä liitäntää ei 

kuitenkaan tarvita, jos tallennin on liitetty 

televisioon laitteen mukana toimitetulla 

SCART-kaapelilla tai HDMI-liittimillä.

Vaihtoehto 1: Analogisten 
ääniliitäntöjen käyttäminen

Jos haluat kuunnella stereoääntä, yhdistä 

tallennin kaksikanavaiseen stereolaitteeseen 

(minisarja, TV) tai vastaanottimeen.

 Liitä tallentimen OUT2-AUDIO L/R -

liitännät äänikaapeleilla (punainen/valkoinen, ei 

toimiteta laitteen mukana) toisen laitteen 

äänituloliitäntöihin.

 Hyödyllinen vinkki:
– Jos olet liittänyt tämän tallentimen televisioon 
OUT1-Y PR PB -liittimillä, liitä silloin äänikaapelit 
OUT1-AUDIO L/R -liitäntöihin sivulla 197 kuvatulla 
tavalla.

Vaihtoehto 2: Digitaalisen 
ääniliitännän (optinen tai 
koaksiaalinen) käyttäminen

Jos haluat kuunnella monikanavaista tilaääntä, 

liitä tallennin AV-vahvistimeen tai -

vastaanottimeen.

 Liitä tallentimen COAX OUT -liitäntä 

koaksiaalikaapelilla (ei toimiteta tallentimen 

mukana) toisen laitteen digitaaliseen 

koaksiaaliseen tuloliitäntään (merkintä 

COAXIAL IN tai DIGITAL IN).

– AV-viritinvahvistin, jossa on digitaalinen 

monikanavainen äänidekooderi.

– Vastaanotin, jossa on kaksikanavainen 

digitaalinen stereoääni (PCM).

TAI

 Voit myös liittää tallentimen OPTICAL OUT 

-liitännän toisen laitteen optiseen tuloliitäntään 

optisella kaapelilla (ei toimiteta tallentimen 

mukana). 

 Liitä molemmat liittimet liitäntöihin (niin, 

että liittimet napsahtavat paikoilleen). 

Vaihe 1: Tallentimen perusliitännät (jatkoa)

TAI

AV-vahvistin/-vastaanotin
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 Kaapeli- tai satelliittivastaanotti
men yhdistäminen  

Vaihtoehto 1
Jos kaapeli- tai satelliittivastaanottimessa 
on vain antennilähtö (RF OUT tai 
TO TV), katso television liittämisohjeet 

kohdassa Antennikaapeleiden liittäminen (sivu 

195).

Vaihtoehto 2 (yllä olevan kuvan mukaisesti)
Jos kaapeli- tai satelliittivastaanottimess
a on SCART-lähtö,

A Anna kaapeli- tai satelliittivastaanottimesta 

televisioon kytketyn antennijohdon olla 

paikallaan.

B Liitä tallentimen EXT1 TO TV-I/O -liitäntä 

SCART-kaapelilla television vastaavaan 

SCART-tuloliitäntään. 

C Liitä tallentimen EXT2 AUX-I/O -liitäntä 

toisella SCART-kaapelilla kaapeli- tai satelliittiv

astaanottimen SCART-lähtöön (merkintä TV 

OUT tai TO TV).

D Liitä tallentimen mukana toimitettu G-LINK-

kaapeli tallentimen G-LINK-liitäntään.

E Sijoita G-LINK-lähetinkaapelin toinen pää 

kaapeli- tai satelliittivastaanottimessa olevan 

kauko-ohjainsignaalin tunnistimen eteen niin, 

että sen infrapunatunnistin saa hyvän signaalin.

 Näin tallennin voi vastaanottaa GUIDE 

Plus+ -järjestelmän tiedot ja ohjata ulkoisen 

vastaanottimen viritintä.

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

Vaihe 2: Lisäliitännät

A

B

C

Kaapeli- tai satelliittivastaanotin

Sijoita tämä kaapeli- tai satelliittivastaano

ttimen eteen. Lisätietoja on sivull a E.

E

D

(takapaneeli) (etupaneeli)

VINKKI: Lisätietoja muista mahdollisista liitännöistä on muiden laitteiden käyttöoppaissa.
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Vaihe 2: Lisäliitännät (jatkoa)

C

A

B

D

 Videonauhurin tai vastaavan 
laitteen liittäminen

Tämän liitännän avulla voit tallentaa 

videonauhalta kovalevylle ja käyttää TV-

toistoon videonauhuria, kun tallentimesta on 

katkaistu virta. 

TÄRKEÄÄ!
Uuden tallentimen ansiosta et enää 
tarvitse videonauhuria tallentamiseen. 
Irrota kaikki videonauhuriin liitetyt 
laitteet.

A Liitä nykyinen antenni-, satelliitti- tai kaapeli-

TV-signaali (tai kaapeli- tai satelliittivastaanotti

men lähtö, merkintä RF OUT tai TO TV) 

tallentimen ANTENNA -liitäntään.

B Liitä tallentimen TV -liitin laitteen mukana 

toimitetulla RF-koaksiaalikaapelilla television 

antennituloon (merkintä VHF/UHF RF IN). 

C Liitä tallentimen EXT1 TO TV-I/O -liitäntä 

SCART-kaapelilla television vastaavaan 

SCART-tuloliitäntään. 

D Liitä tallentimen EXT2 AUX-I/O -liitäntä 

toisella SCART-kaapelilla videonauhurin 

SCART-lähtöliitäntään (merkintä TV OUT tai 

TO TV).

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

VINKKI: Lisätietoja muista mahdollisista liitännöistä on muiden laitteiden käyttöoppaissa.

Videonauhurin takaosa (esimerkki)
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Videonauhurin sekä kaapeli- 
tai satelliittivastaanottimen 
liittäminen

A Anna kaapeli- tai satelliittivastaanottimeen 

lähtevän antennijohdon olla paikallaan.

B Liitä kaapeli- tai satelliittivastaanottimen 

antennilähtö (RF OUT) tallentimen mukana 

toimitetulla RF-koaksiaalikaapelilla tallentimen 

ANTENNA -liitäntään.

C Liitä tallentimen TV -liitäntä toisella RF-

koaksiaalikaapelilla television antennituloon.

D Liitä tallentimen EXT1 TO TV-I/O -liitäntä 

SCART-kaapelilla television vastaavaan 

SCART-tuloliitäntään. 

Vaihe 2: Lisäliitännät (jatkoa)

B

A

C

D

E

E Liitä tallentimen EXT2 AUX-I/O -liitäntä 

toisella SCART-kaapelilla videonauhurin 

SCART-lähtöliitäntään (merkintä TV OUT tai 

TO TV).

F Liitä videonauhurin SCART-tuloliitäntä 

(merkintä TV IN tai TO DECODER) kaapeli- tai 

satelliittivastaanottimen SCART-lähtöliitäntään 

(merkintä TV OUT tai TO VCR).

F

VINKKI: Lisätietoja muista mahdollisista liitännöistä on muiden laitteiden käyttöoppaissa.

Videonauhurin takaosa

(esimerkki)

Satelliittivastaanottime
n takaosa (esimerkki)
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Vaihe 2: Lisäliitännät (jatkoa)

Liittäminen videokameraan

Voit kopioida videokameralla tallennettuja 

videoita liitämällä videokameran tämän 

tallentimen etupaneelin liitäntöihin. Liitännät 

sijaitsevat oikealla olevan luukun takana, ja 

videokameran kytkeminen niihin on vaivatonta.

Vaihtoehto 1: DV IN -liitännän 
käyttäminen 

Käytä tätä liitäntää, jos käytössä on digitaalinen 

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

i.LINK-standardin mukainen,  Se tarjoaa 

parhaan mahdollisen kuvanlaadun.

 Liitä tallentimen DV IN -liitäntä 4-nastaisella 

i.LINK-kaapelilla (ei toimiteta laitteen mukana) 

videokameran DV OUT -liitäntään. 

 Kun käytät tätä tuloliitäntää, valitse 

vaihtoehto CAM2 painamalla kauko-ohjaimen 

CAM-painiketta toistuvasti.

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

VINKKI: Lisätietoja muista mahdollisista liitännöistä on muiden laitteiden käyttöoppaissa.
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Vaihe 2: Lisäliitännäts (jatkoa)

TAI

B

A

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

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

VHS(C)-videokameraa. Tämä liitäntä takaa 

erittäin hyvän kuvanlaadun. 

Voit myös käyttää VIDEO-liitäntää, jos 

videokamerassa on vain yksi videolähtö 

(komposiittivideo, CVBS). Tämä liitäntä takaa 

hyvän kuvanlaadun.

A Liitä tallentimen etupaneelin S-VIDEO- tai 

VIDEO-liitäntä videokameran vastaavaan 

S-VHS- tai Video-lähtöliitäntään. 

 Paina kauko-ohjaimen CAM-painiketta ja 

valitse sitten tulolähteeksi CAM1 painikkeilla 

CHANNEL +/-. 

B Liitä tallentimen etupaneelin AUDIO L/R -

liitännät äänikaapelilla (punainen/valkoinen, ei 

toimiteta laitteen mukana) videokameran 

äänilähtöön.

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

VINKKI: Lisätietoja muista mahdollisista liitännöistä on muiden laitteiden käyttöoppaissa.
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Vaihe 3: Asennus ja asetusten määritys

VINKKI: Kun olet tehnyt perusasennuksen, voit muuttaa tai päivittää asetuksia järjestelmän asetusvalikosta.  

   Lisätietoja on sivuilla 255~261.

Perusasennusvalikko tulee näkyviin, kun 

tallennin käynnistetään ensimmäisen kerran. 

Näiden asetusten avulla voit määrittää 

vaivattomasti tallennuslaitteen perusasetukset, 

kuten TV-kanavat, kieliasetukset ja GUIDE 

Plus+ -järjestelmän asetukset.

TÄRKEÄÄ!
Määritä perusasetukset, ennen kuin 
toistat levyä tai tallennat. Levykelkka ei 
aukea, ennen kuin perusasetukset on 
tehty.

A Kytke tallentimeen virta painamalla 

STANDBY-ON 2 -painiketta.

B Kytke televisioon virta ja valitse siitä kanava, 

jolta tallentimesta tuleva kuva näkyy (kuten 

EXT, 0 tai AV).

 Voit siirtyä televisiokanavalle 1 ja siirtyä 

sitten kanavaluettelossa alaspäin painamalla 

kauko-ohjaimen kanavanvaihtopainiketta, 

kunnes { CINEMA LINK }- tai 

{ LANGUAGE AND COUNTRY } 

(KIELI JA MAA) -valikko näkyy television 

kuvaruudussa.

 Jos televisiossa on Cinema Link -toiminto tai 

vastaava, TV-kanavien lataus alkaa 

automaattisesti. Koska televisiokanavatiedot 

ladataan television asetuksista, vaihe 5 

ohitetaan.

CINEMA LINK

Cinema Link on valmis.

TAI

 Jos { Language and Country } (Kieli ja maa) 

-valikko näkyy television kuvaruudussa, valitse 

haluamasi valikoiden kieli painikkeilla  ja 

vahvista valinta painamalla -painiketta. 

KIELI JA MAA

Valitse kieli ja maa.

Kieli

Maa

Valmis

A Itävalta

English

Levykelkka ei aukea, ennen kuin asetukset on tehty.

C Valitse asuinmaasi. 

i. Siirry kohtaan { Country } (Maa) ja paina 

-painiketta. Tee valinta painikkeilla  

ja vahvista valinta painamalla -painiketta. 

Jos kotimaasi ei näy luettelossa, valitse 

vaihtoehto { Others } (Muut). 

ii. Valitse { Done } (Valmis) ja paina kauko-

ohjaimen OK-painiketta.

D TV-kuvasuhdevalikko tulee television 

kuvaruutuun. Valitse asianmukainen TV-

kuvasuhde television mukaan.

TV-kuvasuhde

Valmis

16:9

4:3 letterbox
4:3 panscan

 

TV-KUVASUHDE

Valitse TV-muoto, jossa haluat näyttää  
elokuvat\ntelevisioruudulla.

Levykelkka ei aukea, ennen kuin asetukset on tehty.

i. Valitse { TV Shape } (TV-kuvasuhde), 

paina -painiketta, valitse asetus 

painikkeilla  ja vahvista valinta 

painamalla -painiketta. 

 

16:9

 

4:3 Letterbox

 

 

4:3 PanScan

ii. Valitse { Done } (Valmis) ja paina kauko-

ohjaimen OK-painiketta.
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Vaihe 3: Asennus ja asetusten määritys (jatkoa)

E Kanavahaku-valikko tulee television 

kuvaruutuun. Valitse valikossa { Channel 
Search } (Hae kanavia) ja aloita haku 

painamalla kauko-ohjaimen OK-painiketta.

 Haku kestää muutaman minuutin.

KANAVAHAKU

Automaattinen kanavahaku etsii ja tallentaa kaikki 
kanavat. Yhdistä antenni!

Kanavahaku

Ohita haku

Aloita

OK

Huomautus: Varmista, että kaikki tarvittavat 

tallentimen, television ja kaapeli- tai satelliittiva

staanottimen väliset liitännät on tehty oikein ja 

että laitteisiin on kytketty virta. Kanavahaku 

tunnistaa signaalit automaattisesti ja tallentaa 

ohjelmakanavat.

Jos kanavia ei löydy:

– Kokeile automaattista kanavahakua 

perusasetusten määrityksen jälkeen. Lisätietoja 

on sivulla 258.

F Kanavahaun päätyttyä löytyneiden ja 

tallennettujen kanavien kokonaismäärä tulee 

television kuvaruutuun. Jatka painamalla OK-

painiketta.

KANAVAHAKU

Aloita uusi haku

Jatka OK

Löytyneet kanavat:  9

G Kellonajan ja päivämäärän sisältävä valikko 

tulee näkyviin. 

Tarkista aika (tt:mm) ja päivämäärä,  
korjaa tarvittaessa.

20:01

31-01-2006

OK

Levykelkka ei aukea, ennen kuin asetukset on tehty.

AIKA JA PÄIVÄ

Aika

Päivä

Valmis

i. Jos tiedot ovat oikein, valitse valikossa 

{ Done } (Valmis) ja paina OK-painiketta. 

ii. Jos haluat muuttaa tietoja, syötä oikea 

kellonaika ja päivämäärä oikeisiin kenttiin 

aakkosnumeerisilla painikkeilla 0-9. 

H Perusasennus on nyt valmis. 

Helppo asennus valmis. Haluatko jatkaa GUIDE Plus+ 
-asennusta? 

Jatka

Älä asenna nyt

OK

OK

Levykelkka ei aukea, ennen kuin asetukset on tehty.

i. Valitse valikossa { Continue } (Jatka) ja 

aloita GUIDE Plus+ -asennus painamalla 

OK-painiketta. Täydelliset asennusohjeet 

ovat seuraavalla sivulla.

ii. Ohita GUIDE Plus+ -asennus valitsemalla 

valikossa { Do not install now } 

(Aikahaku).  Kun seuraavan kerran haluat 

asentaa GUIDE Plus+ -järjestelmän, paina 

kauko-ohjaimen GUIDE-painiketta. 

Lisätietoja on seuraavalla sivulla.

I Odota, kunnes tallennin lopettaa alustamisen ja 

poistu sitten painamalla OK-painiketta.

Voit nyt aloittaa tallentimen käytön.

Hyödyllinen vinkki:
– TV-ohjelmatiedot eivät näy GUIDE Plus+ -
ohjelmaoppaassa heti perusasennuksen jälkeen. 
TV-ohjelmatietojen vastaanottoon voi kulua jopa 
24 tuntia.

VINKKI: Kun olet tehnyt perusasennuksen, voit muuttaa tai päivittää asetuksia järjestelmän asetusvalikosta.  

   Lisätietoja on sivuilla 255~261.
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Vaihe 4: GUIDE Plus+ -järjestelmän asentaminen

VINKKI: Jätä tallennin asennuksen jälkeen valmiustilaan ja kytke ulkoisiin vastaanottimiin virta yön ajaksi 

   TV-ohjelmatietojen vastaanottoa varten.

Tässä tallentimessa on GUIDE Plus+ -

järjestelmä. Järjestelmä tarjoaa maksuttomat 

TV-ohjelmatiedot kaikkia alueella 

vastaanotettavia TV-kanavia varten. Ennen 

tämän toiminnon käyttöä on määritettävä 

maantieteellinen sijainti ja laitteistoon kuuluvat 

laitteet, jotta oikeiden GUIDE Plus+ -TV-

ohjelmatietojen vastaanotto on mahdollista. 

A Jos television kuvaruutuun tulee GUIDE Plus+ 

-järjestelmän esittely, lue sen sisältö ja jatka 

painamalla OK-painiketta.

 GUIDE Plus+ -perusasennusvalikko tulee 

näkyviin.

 Jos valikko ei tule näkyviin, paina kauko-

ohjaimen GUIDE-painiketta ja sitten -

painiketta. Paina sitten -painiketta toistuvasti, 

kunnes { Setup } (Asennus) -valikkorivi on 

valittuna.

B Valitse valikossa vaihtoehto { Basic Setup } 

(Perusasennus) painamalla -painiketta ja 

siirry asetusnäyttöön painamalla OK-

painiketta.

{ Language } / { Country } (Kieli/maa) 

Nämä asetukset määritetään perusasennuksen 

yhteydessä.

{ Postal code } (Postinumero)

Siirry syöttövalikkoon painamalla OK-

painiketta. Syötä postinumero painikkeilla . 

Voit siirtyä seuraavaan tai edelliseen 

syöttökenttään painikkeilla  . 

Huomautus:  Syötetyn postinumeron on 

oltava oikea ja käytössä määritetyssä maassa. 

Muutoin oikeiden TV-ohjelmatietojen 

vastaanotto ei ole mahdollista.

{ External Receiver 1/2/3 } (Ulkoinen 

vastaanotin 1/2/3)

Huomautus:  Jos ulkoista vastaanotinta ei ole 

liitetty, jätä kenttien asetukseksi None 

(Ei mitään) ja poistu valikosta painamalla 

kauko-ohjaimen punaista painiketta. Siirry 

suoraan vaiheeseen H.

Tähän tallentimeen voi liittää enintään kolme 

ulkoista vastaanotinta (esimerkiksi satelliitti- ja 

kaapelivastaanottimen). Asenna ulkoinen 

vastaanotin seuraavasti:

a) Valitse External Receiver 1, 2 tai 3 

painikkeilla  ja paina OK-painiketta. 

b) Jatka painamalla OK-painiketta uudelleen. 

Valitse ulkoisen vastaanottimen tyyppi ja 

paina OK-painiketta. 

{ Cable } (Kaapeli)

Valitse tämä asetus kaapelivastaanotinta 

varten.

{ Satellite } (Satelliitti)

Valitse tämä asetus satelliittivastaanotinta 

varten.

{ Terrestrial } (Maanpäällinen 

antenniverkko)

Valitse tämä asetus maanpäällisen 

antenniverkon digitaalivastaanotinta varten.

C) Valitse luettelosta palveluntarjoaja ja paina 

OK-painiketta. 

{ None } (Ei mitään)

Valitse tämä asetus, jos sinulla ei ole 

palveluntarjoajaa.
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Vaihe 4: GUIDE Plus+ -järjestelmän asentaminen (jatkoa) 

d) Valitse luettelosta vastaanottimen merkki ja 

paina OK-painiketta. 

{ None } (Ei mitään)

Valitse tämä asetus, jos vastaanottimen 

merkkiä ei ole luettelossa.

e) Määritä, mihin tallentimen liitäntään 

ulkoinen vastaanotin on liitetty (esimerkiksi 

EXT 2 = EXT2 AUX-I/O) ja paina OK-

painiketta. 
 

{ Antenna (RF lead) } (Antenni (RF-

johto))

Valitse tämä asetus, jos ulkoinen vastaanotin 

on liitetty antennijohdolla. Määritä 

kanavanumero, johon ulkoinen vastaanotin 

on viritetty tallentimessa.

C Jos olet liittänyt ulkoisen vastaanottimen, 

varmista, että G-LINK-lähetin on liitetty ja 

sijoitettu oikein. Lisätietoja on sivulla 199.

 Näin voit ohjata satelliitti- tai 

kaapelivastaanottimen viritintä GUIDE Plus+ -

järjestelmän kautta.

D Kytke vastaanottimeen virta ja valitse 

vastaanottimessa sen omalla kauko-
ohjaimella kanavanumero {02}.

E Jatka painamalla OK-painiketta.

 GUIDE Plus+ -järjestelmä lähettää G-LINK-

yhteyden kautta kanavanvaihtokomennon 

ulkoiseen vastaanottimeen.

F Jos ulkoinen vastaanotin on siirtynyt television 

kuvaruudussa näkyvän kanavanumeron 

mukaiselle kanavalle, valitse { Yes } (Kyllä) ja 

jatka painamalla OK-painiketta. 

 Muutoin valitse { No } (Ei) ja paina OK-

painiketta kokeillaksesi toista koodia. Toista 

tämä menettely, kunnes ulkoinen vastaanotin 

vaihtaa kanavaa.

G Palaa asennusnäyttöön painamalla Vihreää 

painiketta.

H Jos haluat määrittää GUIDE Plus+ -pääkanavan 

lähteen ja kanavanumeron, valitse valikossa 

{ Host Channel Setup } (Pääkanavan 

asetukset) ja suorita asennus television 

kuvaruutuun tulevien ohjeiden mukaan.

 Pääkanavan oletusasetus on Automatic 

(Automaattinen). 

I Kun asennus on valmis, poistu valikosta 

painamalla GUIDE-painiketta.

J Jätä vastaanotin valmiustilaan yön ajaksi TV-

ohjelmatietojen vastaanottoa varten.

 Jos käytät ulkoista vastaanotinta, pääkanava on 

viritettävä siihen manuaalisesti. Lisätietoja on 

alla olevassa taulukossa. Jätä ulkoisen 
vastaanottimen virta päälle yön ajaksi.

Huomautus: Jos virität laitteen pääasemalle 

ennen valmiustilaan asettamista, tallennin alkaa 

välittömästi ladata ohjelmatietoja. Lataaminen 

saattaa kestää jopa kaksi (2) tuntia. Voit 

lopettaa lataamisen milloin tahansa kytkemällä 

laitteeseen virran. Voit myös jättää tallentimen 

yöksi valmiustilaan.
 

 Lisätietoja ja uusimmat tiedot tuetuista 

pääkanavista on sivustossa www.europe.
guideplus.com/En/help/countries 
hostchannels.html.

Austria

Belgium
France
Germany
Italy 
Nederlands

Luxembourg
Spain
Switzerland(Deutsch)
United Kingdom

Eurosport

RTL-TV1
Canal +
Eurosport
MTV
Eurosport

RTL-TV1
Tele 5
Eurosport
ITV (terrestrial)
Eurosport

Eurosport ASTRA 1C, 1H
HOT BIRD 7A

ATLANTIC BIRD3
Eurosport ASTRA 1C, 1H

Eurosport ASTRA 1C, 1H
HOT BIRD 7A

Eurosport ASTRA 1C, 1H
Eurosport UK ASTRA 2A

Maa/kaupunki  
(kieli)

Pääasema  
(antenni/kaapeli)

Pääasema  
(SAT)

 Tarkista TV-ohjelmatietojen vastaanoton tulos 

{ Editor } (Muokkaus) -näytössä seuraavana 

päivänä. Lisätietoja on sivulla 211.

Hyödyllisiä vinkkejä:
– Jos sijaintimaatasi/-aluettasi ei ole mainittu yllä 
olevassa luettelossa tai tietojen vastaanotto ei 
onnistu, voit silti käyttää GUIDE Plus+ -
järjestelmää SHOWVIEW/ VIDEO Plus+-ajastuksessa 
ja manuaalisessa ajastuksessa.
– Jos GUIDE Plus+ -järjestelmän asennuksen 
aikana ilmenee ongelmia, lisätietoja on web-
sivustossa www.europe.guideplus.com.

VINKKI: Jätä tallennin asennuksen jälkeen valmiustilaan ja kytke ulkoisiin vastaanottimiin virta yön ajaksi 

   TV-ohjelmatietojen vastaanottoa varten.
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GUIDE Plus+ -järjestelmän käyttäminen 

VINKKI: Voit palata Grid (Ohjelmakaavio) -näytössä nykyiseen aikaan painamalla sinistä painiketta. 

   Poistu valikosta painamalla GUIDE-painiketta.

GUIDE Plus+ -järjestelmän 
esittely

Kun GUIDE Plus+ -järjestelmän asennus ja 

tietojen vastaanotto on suoritettu, voit aloittaa 

GUIDE Plus+ -järjestelmän toimintojen ja 

osien käytön.

A Paina kauko-ohjaimen GUIDE -painiketta. 

B Siirry valikossa painikkeilla  .

 

A

B

C

D

E

F

A  Tietopaneelit – Näyttää GUIDE Plus+ -

järjestelmän ohjeet, ohjelmaesittelyt ja 

mainokset.

B  Videoikkuna – Näyttää valitun TV-kanavan 

kuvan. Voit jatkaa nykyisen ohjelman katselua 

käyttäessäsi GUIDE Plus+ -järjestelmää. 

C  Toimintorivi – Näyttää käytettävissä olevat 

toiminnot. Toimintopainikkeet aktivoidaan 

painamalla väreiltään vastaavia kauko-ohjaimen 

painikkeita.

D  Inforuutu – Näyttää ohjelmasta lyhyen 

kuvauksen tai ohjevalikot.

E  Valikkorivi – Näyttää GUIDE Plus+ -valikot ja 

nykyisen valinnan.

F  Ohjelmakaavio – Näyttää seitsemän seuraavan 

päivän TV-ohjelmatiedot kanavakohtaisesti 

aikajärjestyksessä.

 Jos kanavia puuttuu, tarkista kanavat ja tee 

tarvittavat muutokset { Editor } (Muokkaus) -

näytössä. Lisätietoja on sivulla 211.

Pikatoiminnot

GUIDE Plus+ -järjestelmään sisältyy monia 

toimintoja. Toiminnot näkyvät näytön yläosan 

toimintorivillä C , kun ne ovat käytettävissä. 

Voit käyttää toimintoa painamalla kauko-

ohjaimen väriltään vastaavaa painiketta.

Tallennusten ajastaminen

 Valitse TV-ohjelma, jonka haluat tallentaa, ja 

paina kauko-ohjaimen Punaista painiketta 

.

 Voit ohjelmoida enintään 25 

ajastintallennusta.

Tietyn kanavan valitseminen

 Tuo alueella vastaanotettavien kanavien 

tunnukset näkyviin painamalla kauko-ohjaimen 

Keltaista painiketta ja paina sitten OK-

painiketta .

Hyödyllinen vinkki:
– Tallennettaviksi ajastetut ohjelmat voi tarkistaa 
ja ajastustietoja voi muuttaa Schedule (Ajastus) -
näytössä. Lisätietoja on sivulla 210.
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GUIDE Plus+ -järjestelmän käyttäminen (jatkoa)

GUIDE Plus+ -valikkorivi

 GUIDE Plus+ -järjestelmän valikkorivillä on 

seitsemän aluetta:

Grid Search My TV Schedule

Info Editor Setup

A Paina kauko-ohjaimen GUIDE-painiketta. 

 GUIDE Plus+ -näyttö tulee näkyviin.

B Siirry valikkoriville painamalla -painiketta. 

Valitse valikkorivillä toiminto painamalla ensin 

 -painiketta ja sitten -painiketta. 

 Valikkorivin toiminnot on kuvattu 

seuraavilla sivuilla.

Grid (Ohjelmakaavio) -näyttö
Grid-näyttö on GUIDE Plus+ -järjestelmän TV-

ohjelmatietojen päänäyttö. Se sisältää 

seitsemän päivän TV-ohjelmatiedot.

 

A Valitse haluamasi TV-kanava painikkeilla . 

 Voit siirtyä sivun kerrallaan ylös- tai alaspäin 

painamalla painiketta CHANNEL +/-.

B Valitse ohjelma painikkeilla  . 

 Voit siirtyä suoraan edellisen tai seuraavan 

päivän TV-ohjelmatietoihin painikkeilla 

. > .

C Aloita katselu painamalla OK-painiketta.

Search (Haku) -näyttö
Search-näytön avulla voit etsiä ohjelmatiedot 

luokan mukaan. Sen avulla löydät nopeasti ja 

helposti katsomisen tai tallentamisen arvoiset 

ohjelmat.

A Valitse { Search } (Haku) ja paina -

painiketta.

B Valitse painikkeilla   hakuluokka: { Movies, 
Sport, Children, Others or My Choice } 

(elokuvat, urheilu, lapset, muut tai oma 

valinta). 

C Valitse aliluokka painikkeilla  ja aloita haku 

painamalla OK-painiketta.

 Kaikki aliluokan ohjelmat seitsemän päivän 

ajalta tulevat näkyviin päivämäärän ja kellonajan 

mukaisessa järjestyksessä.

 Valitsemalla { All } (Kaikki) saat näkyviin 

hakutulokset kyseisen luokan kaikista 

aliluokista.

D Valitse ohjelma painikkeilla   ja aloita 

katselu painamalla OK-painiketta.

Omien hakusanojen asettaminen:
A Valitse { My Choice } (Oma valinta) ja paina 

-painiketta.

B Valitse  painamalla Kauko-ohjaimen 

keltaista painiketta.

C Syötä hakusana painikkeilla   ja 

vahvista painamalla OK-painiketta.

D Valitse  painamalla Vihreää 

painiketta.

E Siirry hakusanasi kohdalle ja aloita haku 

painamalla OK-painiketta.

VINKKI: Voit palata Grid (Ohjelmakaavio) -näytössä nykyiseen aikaan painamalla sinistä painiketta. 

   Poistu valikosta painamalla GUIDE-painiketta.
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My TV (Oma TV) -näyttö
My TV -näytön avulla voit luoda 

henkilökohtaisen profi ilin. Voi määrittää 

profi ilin kanavien, luokkien ja/tai hakusanojen 

mukaan. Näin löydät nopeasti ja helposti 

katsomisen tai tallentamisen arvoiset ohjelmat.

A Valitse { My TV  } (Oma TV) ja paina -

painiketta.

B Valitse  painamalla kauko-ohjaimen 

Keltaista painiketta.

C Valitse { Channel } (Kanava), { Categories } 

(Luokat) tai { Keywords } (Hakusanat) 

painikkeilla .

D Valitse  painamalla Keltaista 
painiketta.

 { Channel } (Kanava)

 Valitse kanava Channel-näytössä ja paina OK-

painiketta.

 Lisää kanavia (enintään 16) toistamalla tätä 

vaihetta.

 { Categories } (Luokat)

 Valitse luokka Search (Haku) -näytössä ja paina 

OK-painiketta.

 Lisää luokkia (enintään 4) toistamalla tätä 

vaihetta.

 { Keywords } (Hakusanat)

 Syötä hakusanat painikkeilla   ja 

vahvista painamalla OK-painiketta.

 Lisää hakusanoja (enintään 16) toistamalla 

tätä vaihetta.

E Aktivoi profi ili painamalla OK-painiketta.

GUIDE Plus+ -järjestelmän käyttäminen (jatkoa)

Schedule (Ajastus) -näyttö
Schedule-näytön avulla voit tarkastella, poistaa 

ja muokata ajastettuja tallennuksia. Voit myös 

asettaa ajastintallennuksen SHOWVIEW/ VIDEO 

Plus+-järjestelmän avulla tai manuaalisesti. 

Lisätietoja on sivuilla 220~221.

Huomautus:  Isossa-Britanniassa ja Irlannissa 

SHOWVIEW-järjestelmä on nimeltään VIDEO 

Plus+ ja SHOWVIEW-koodeja kutsutaan 

PlusCode-koodeiksi.

Info (Tiedot) -näyttö
Info-näyttö on varattu lisätiedoille, kuten 

uutisille, säätiedotuksille tai pörssikursseille. 

Tiedot voidaan lähettää samalla tavalla kuin 

TV-ohjelmatiedot ja voivat vaihdella alueen 

mukaan.

Jos luokkia ei ole käytettävissä, tietoja ei ole 

vielä vastaanotettu. 

VINKKI: Voit palata Grid (Ohjelmakaavio) -näytössä nykyiseen aikaan painamalla sinistä painiketta. 

   Poistu valikosta painamalla GUIDE-painiketta.
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GUIDE Plus+ -järjestelmän käyttäminen (jatkoa)

Setup (Asetukset) -näyttö
Setup-näytössä voit määrittää GUIDE Plus+ -

järjestelmän omien tarpeidesi mukaiseksi (alue, 

TV-vastaanotto). Voit myös asettaa pääkanavan 

ja tarkastella GUIDE Plus+ -järjestelmän 

tietonäyttöä.

GUIDE Plus+ -asetusten määritys on kuvattu 

sivuilla 206~207.

Asetusten muuttaminen
A Valitse { Setup } (Asennus) ja paina -

painiketta.

B Siirry kohtaan { Basic Setup } (Perusasennus) 

ja paina OK-painiketta.

C Siirrä korostus kohtaan, jota haluat muuttaa 

(Language, Country, Postal Code, External 

Receiver 1, 2, 3) (Kieli, Maa, Postinumero, 

Ulkoinen vastaanotin 1, 2, 3) ja paina OK-

painiketta.

D Tee tarvittavat muutokset television 

kuvaruudussa näkyvien ohjeiden mukaan ja 

paina OK-painiketta.

 Jotkin muutokset voivat edellyttää TV-

ohjelmatietojen hakemista uudelleen. Tämä voi 

kestää jopa 24 tuntia.

 Editor (Muokkaus) -näyttö
Editor-näyttö on kanavien hallinnan keskus. 

Editor-näytössä tehdyt muutokset näkyvät 

Grid (Ohjelmakaavio) -näytössä. Voit antaa 

TV-kanaville kanavanumerot, ottaa kanavan 

käyttöön tai poistaa sen käytöstä ja valita 

kanavan lähteen (viritin, ulkoinen vastaanotin).

Editor

A Valitse { Editor } (Muokkaus) ja paina -

painiketta.

 Editor-näytön ulkoasu määräytyy TV-

vastaanottoalueen mukaan.

Kanavan ottaminen käyttöön ja 
poistaminen käytöstä

B Siirry muutettavan kanavan vasempaan ruutuun 

ja paina sitten kauko-ohjaimen Punaista 
painiketta.

 Käytössä olevien (On-asetus) kanavien 

ohjelmatiedot näkyvät Grid (Ohjalmakaavio) -

näytössä.

Lähteen muuttaminen 
C Siirry muutettavan kanavan oikeaan ruutuun ja 

vaihda sitten Punaista painiketta painamalla 

lähdettä (esimerkiksi Tuner, Ext. Rec. 1) 

(viritin, ulkoinen vast.otin 1).

 Kanavan numero muuttuu automaattisesti 

uuden lähteen mukaiseksi.

 Kanavan numeron muuttaminen 
D Siirry muutettavan kanavan oikeaan ruutuun, 

paina Vihreää painiketta ja syötä kanavan 

numero aakkosnumeerisilla painikkeilla 

0-9.

VINKKI: Voit palata Grid (Ohjelmakaavio) -näytössä nykyiseen aikaan painamalla sinistä painiketta. 

   Poistu valikosta painamalla GUIDE-painiketta.
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TV-kanavien hallinta

TV-kanavalle vaihtaminen

PAUSE

TUNER

JUMP-BACK
PLAYINFO

A Kytke televisioon virta ja valitse siitä kanava, 

jolta tallentimesta tuleva kuva näkyy (kuten 

EXT, 0 tai AV).

B Kytke tallentimeen virta painamalla 

STANDBY-ON 2 -painiketta.

 Jos kuvaruudussa ei näy TV-ohjelmaa, paina 

kauko-ohjaimen TUNER-painiketta.

C Valitse TV-kanava painikkeilla CHANNEL 

+/-.

 Aktiiviset TV-ohjelmat tallennetaan 

automaattisesti tämän tallentimen kovalevylle 

tilapäisesti. Tiedot näkyvät Time Shift -

videopalkissa.

 Jos vaihdat tallentimessa TV-kanavaa, laite luo 

uuden nimikkeen ja Time Shift -videopalkkiin 

tulee pystyviiva.

 Voit tuoda Time Shift -videopalkin näkyviin 

painamalla kauko-ohjaimen painiketta 

INFO m.

Lisätietoja tilapäisestä tallentamisesta 
kovalevylle (Time Shift -puskuri) on 
seuraavalla sivulla.

TV-ohjelman pysäytystoiminto

Joskus voit joutua keskeyttämään 

suosikkiohjelmasi katselun. Voit kytkeä 

ohjelman taukotallennukseen painamalla 

kauko-ohjaimen PAUSE Å -painiketta ja 

jatkaa ohjelman katsomista keskeytyskohdasta 

painamalla PLAY  -painiketta. Voit 

keskeyttää ohjelman aivan kuin keskeyttäisit 

suoran lähetyksen. 

Jos haluat palata takaisin suoraan TV-

ohjelmaan, paina TUNER-painiketta.

Pikauusintatoiminto

Kun katsot suoraa TV-lähetystä, voit katsoa 

ohjelmaa pikauusintana ja siirtyä taaksepäin 

minuutin (oletusasetus) kerrallaan painamalla 

kauko-ohjaimen JUMP-BACK-painiketta.

Jos haluat palata takaisin suoraan TV-

ohjelmaan, paina TUNER-painiketta.

FlexTime-toiminto

Toiston voi aloittaa jo tallennuksen aikana. 

Kun tallennus on käynnissä, voit siirtyä takaisin 

tallennuksen alkuun ja aloittaa toiston 

painamalla kauko-ohjaimen painiketta  tai 

pitämällä painiketta . painettuna, kunnes 

olet haluamasi kohtauksen alussa.

VINKKI: Tuo Time Shift -videopalkki näkyviin tai poista se näkyvistä painamalla kauko-ohjaimen 

    INFO-painiketta.
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Ennen tallentamista

Tietoja tilapäisestä 
kovalevytallennuksesta ja Time 
Shift -videopalkista

Nykyinen TV-ohjelma tallennetaan kovalevyn 

tilapäispuskuriin (TSB, Time Shift Buffer), kun 

tallentimen virta on kytkettynä. Tallennin voi 

tallentaa tällä tavalla jopa kuusi tuntia TV-

ohjelmaa.

Television kuvaruutuun tulee Time Shift -

videopalkki, joka ilmaisee tilapäisesti 

kovalevylle tallennettujen TV-ohjelmien tilan ja 

ajat. Voit tuoda videopalkin näkyviin painamalla 

kauko-ohjaimen painiketta INFO m.

Time Shift -videopalkissa on seuraavat tiedot:

a TV-ohjelman alkamisaika.

 Kun tallennusaika on ylittänyt kuusi tuntia, 

alkupää poistetaan, ja tallennuksen 

alkamisaika muuttuu vastaavasti.

b Jäljellä oleva tilapäinen tallennustila.

c Kovalevylle tallennettavaksi valitut leikkeet 

(merkitty punaisella).

d TV-ohjelman nykyinen katselukohta ja 

lähetysaika.

e Nimikemerkit (jos vaihdat TV-kanavaa yli 1 

minuutin ajaksi, luodaan uusi nimikemerkki)

f Nykyinen kellonaika

VAROITUS!  
Tilapäisesti kovalevylle tallennetut TV-ohjelmat 

poistetaan, kun puskurirajoitus ylittyy tai kun 

sammutat tallentimen painamalla 

STANDBY-ON 2 -painiketta. 

Lisäksi seuraavien toimenpiteiden 

suorittaminen poistaa tilapäisesti kovalevylle 

tallennettua sisältöä: 

– Paina kauko-ohjaimen CAM-painiketta.

– Siirry järjestelmän asetusvalikossa kohtaan 

{ Setup } (Asennus) tai { Record mode } 
(Tallennustila).

Kyllä

Ei

Toimenpide nollaa timeshift-puskurin.
Haluatko jatkaa?

i) Jos haluat jatkaa ja poistaa koko tilapäisen 

tallennussisällön kovalevyltä, paina kauko-

ohjaimen OK-painiketta ja valitse valikosta 

 { Yes } (Kyllä). TAI

ii) Jos haluat keskeyttää toimenpiteen, valitse 

valikosta { No } (Ei) ja paina kauko-

ohjaimen OK-painiketta.

ohjaimen OK-painiketta.Sisällön merkitseminen tallennusta 
varten

Kovalevylle tilapäisesti tallennettu sisältö on 

merkittävä valituksi, ennen kuin sen voi 

tallentaa tämän tallentimen kovalevylle. 

Lisätietoja on sivulla 216. 

 
Nimikkeen valitseminen (ohjelmointi)

 Tuo päänäyttö esiin painamalla INFO m -

painiketta ja valitse nimike  -painikkeilla.

Kohtauksen etsiminen nimikkeestä
 Paina painikkeita  .

Time Shift -puskurissa korostetun 
ohjelman tallentaminen

 Paina  REC -painiketta kerran.
Huomautus: Jos GUIDE Plus+ -televisio-

ohjelmatiedot eivät ole käytettävissä 

kotimaassasi tai jos ohjelmatietoja ei ole 

tallennettu, voit aloittaa valitun kanavan 

tallennuksen painamalla REC-painiketta. 

Tallennus alkaa viimeisestä kanavamerkistä ja 

jatkuu seuraavat 6 tuntia. Voit lisätä 

tallennusaikaa 30 minuuttia kerrallaan 

painamalla REC-painiketta toistuvasti.

Tallennuksen aloitusajankohdan 
aloittaminen

 Paina Punaista painiketta.

Tallennuksen lopettaminen
 Paina STOP -painiketta. 

 
 Merkityn tallennuksen peruuttaminen

 Paina Punaista painiketta.
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Ennen tallentamista (jatkoa)

Oletustallennusasetukset

Voit määrittää tallennusasetukset etukäteen tall

ennusasetusvalikossa. 

A Paina kauko-ohjaimen SYSTEM-painiketta.

 Järjestelmän asetusvalikko tulee näkyviin.

B Valitse vaihtoehto { Preferences } (Omat 

asetuks) painamalla -painiketta.

C Valitse vaihtoehto { Recording } (Tallennus) 

painamalla -painiketta

Tallennus

Omat asetuks

Tallennustil

Kieli

Tallennus

Omat asetuks

SAT-tall.

Suoratall
Ei

On

Autom.suojau

SP

Kieli I

Ei

Osat Smart

D Valitse muutettava asetus painikkeilla  ja 

siirry asetusten määritykseen painamalla -

painiketta.

 Ohjeet ja asetusten selitykset ovat 

seuraavilla sivuilla.

 Jos valikon valinta näkyy harmaana, 

ominaisuus ei ole käytettävissä tai sitä ei voi 

muuttaa nykyisessä tilassa.

E Voit poistua valikosta painamalla SYSTEM-

painiketta.

Tallennustila-asetukset

47
95
119
143
191
287
400

250

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

11 tunnin 05 minuuttia
14 tunnin 45 minuuttia

Hyödyllinen vinkki: 
– Jos vaihdat tallennustilaa, tilapäisesti kovalevylle 
tallennettu sisältö poistetaan. Vain merkitty sisältö 
(punaisessa palkissa) tallennetaan tämän 
tallentimen kovalevylle.
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Ennen tallentamista (jatkoa)

Tallennus (alleviivattu vaihtoehto on tehtaan oletusasetus)

Record mode 

(Tallennustil)

 Tallennustila määrää tallenteiden kuvanlaadun ja kovalevyn tallenteille 

enimmäistallennusajan. Lisätietoja on sivulla 214 kohdassa Tallennustila-

asetukset.

 Tärkeää! Kun kopioit kovalevyltä DVD-levylle, valitun kovalevyllä olevan 

tallennuksen tallennustila siirtyy automaattisesti kopioinnin mukana. 

Tallennustilaa ei voi vaihtaa. 

 Tehtaan oletusasetus on SP.

Language 

(Kieli)
 Valitsee tallennuskielen TV-ohjelmille, joissa ääntä lähetetään vähintään kahdella 

kielellä. Ohjelma voidaan esimerkiksi lähettää suomeksi ja ruotsiksi siten, että 

ruotsi tarjotaan lisäkieliasetuksena. 

{ Lang I } (Kieli I) – Alkuperäinen lähetyskieli.

{ Lang II } (Kieli II) – Lähetyksen lisäkieli.

Huomautus: Jos haluat tallentaa heti valitsemallasi audiokielellä, paina kauko-

ohjaimen SYSTEM-painiketta ja siirry kohtaan { Toolbar - Options } 

(Työkalurivi - Valinnat). Valitse sitten haluamasi kieli kohdassa { AUDIO }.

Auto protect 
(Autom. suoj.)

 Kun tämä toiminto on käytössä, uudet tallennetut nimikkeet suojataan 

automaattisesti.

{ On }  –  Tallennettujen nimikkeiden poistaminen ja 

muokkaaminen ei ole mahdollista.

{ Off } (Ei) – Poistaa toiminnon käytöstä.

Chapters 

(Osat)

 Jakaa tallennuksen (nimikkeen) automaattisesti osiin lisäämällä osamerkkejä 

tietyin välein. Näin voit siirtyä haluamaasi tallennuksen kohtaan nopeasti.

{ Off } (Ei) – Tallennukseen ei lisätä osamerkkejä. 

{ Standard } (Vakioas)– Osamerkkejä lisätään automaattisesti tallennuksen 

aikana noin viiden (5) minuutin välein. 

{ Smart }  – Tämä asetus on käytettävissä vain DV-

videokameratallennuksen yhteydessä. Tallennin lisää 

osamerkin jokaisen tallennuskatkon kohdalle, 

esimerkiksi kun tallennus pysäytetään tai asetetaan 

taukotilaan ja aloitetaan uudelleen. 

SAT record 
(SAT-tallennus)

 Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos olet liittänyt satelliittivastaanottimen 

tai jonkin muun laitteen tämän tallentimen EXT 2 AUX-I/O -SCART -liitäntään. 

Lisätietoja on sivulla 218.

{ Off } (Ei)  – Poistaa toiminnon käytöstä.

{ EXT2 }  – Ottaa käyttöön tallentimen käynnistyksen ja 

pysäytyksen, kun laite vastaanottaa signaalin siihen 

liitetystä laitteesta.

Direct rec.
(Suora tallennus)

 Tämän toiminnon avulla voit heti tallentaa televisiosta katseltavan ohjelman 

painamalla REC-painiketta. Tallentimeen ei tarvitse kytkeä virtaa. Lisätietoja on 

sivulla 218.

{ On }  – Ottaa käyttöön suoran tallennuksen television 

kuvaruudusta.

{ Off } (Ei)  – Poistaa toiminnon käytöstä.
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Tallentaminen kiintolevylle

VINKKI: Aseta sopiva tallennustila. Se määrää kovalevyn tai tallentavan DVD-levyn tallennusajan. Lisätietoja  

    on sivulla 215.

TÄRKEÄÄ! 
Kuvat, joita ei voi tallentaa
Tätä tallenninta ei voi käyttää tekijänoikeuksilla 

suojattujen televisio-ohjelmien, elokuvien, 

videonauhojen, levyjen tai muun ohjelmiston 

tallentamiseen.

TV-ohjelmien tallentaminen

Tallenna TV-ohjelmat kovalevylle alla olevien 

ohjeiden mukaan. Voit säilyttää ohjelmia 

kovalevyllä ja katsoa niitä myöhemmin sekä 

kopioida niitä tarvittaessa DVD-levylle.

Valitun TV-ohjelman tallentaminen

A Tuo Time Shift -videopalkki näkyviin painamalla 

kauko-ohjaimen INFO m-painiketta.

B Paina kauko-ohjaimen REC  -painiketta.

 Nykyinen ohjelma merkitään 

tallennettavaksi.

 os GUIDE Plus+ -televisio-ohjelmatiedot 

eivät ole käytettävissä kotimaassasi tai tietoja 

ei ole tallennettu, tallennus alkaa nykyisen 

kanavan viimeisestä kanavamerkistä ja jatkuu 

seuraavat kuusi (6) tuntia.

                          TAKAISINPERUUTA TALL LISÄTIETOA
[ALOIT TALL] "Aloita tallennus" [RECORD] "Tall. ohjelma"

 Voit säätää tallennusaikaa painamalla REC -

painiketta uudelleen. Voit lisätä tallennusaikaa 

30 minuuttia kerrallaan enintään kuuteen (6) 

tuntiin saakka.

C Television virran voi katkaista ja tallentimen 

voi asettaa valmiustilaan tallennuksen aikana.

 Tallennus jatkuu, ja tallennin lopettaa 

tallentamisen valittuna lopetusaikana.

 Voit pysäyttää tallentamisen ennen määritettyä 

aikaa painamalla STOP -painiketta.

TV-ohjelman tietyn osan 
tallentaminen

A Tuo Time Shift -videopalkki näkyviin painamalla 

kauko-ohjaimen INFO m -painiketta.

B Valitse painikkeilla  kovalevylle tilapäisesti 

tallennettu TV-ohjelma.

C Etsi painikkeilla   sen kohtauksen alku, josta 

haluat aloittaa tallennuksen, ja paina sitten 

PAUSE Å -painiketta.

D Aloita tallennus tästä painamalla kauko-

ohjaimen Punaista painiketta.

E Jatka toistoa painamalla PLAY  -painiketta.

F Etsi painikkeella  haluamasi tallennuksen 

lopetuskohta ja paina kauko-ohjaimen 

STOP  -painiketta.

 Punainen merkki videopalkissa ilmaisee 

merkityn tallenteen.
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Tallentaminen kiintolevylle (jatkoa)

Tallentaminen ja toistaminen 
samanaikaisesti

Kun TV-ohjelmaa tallennetaan kovalevylle, voit 

samalla toistaa aiemmin kovalevylle 

tallennettua nimikettä tai DVD-levyä tai katsoa 

tallentimeen liitetystä laitteesta tulevaa kuvaa.

Toistaminen kovalevyltä

A Paina HDD-BROWSER-painiketta ja sitten 

-painiketta toistuvasti, kunnes nimikevalikko 

tulee näkyviin. 

LÄHDE

Kovalevy

Levykelkka

Levystö

HDD

LAJITTELU
          

Tallennuspäivä

Aakkosellinen

Poista järjestys

Suojattu

Tyyli 

Toistettu viimeksi

[BROWSER]
LEVYTIET.

B Valitse nimike kovalevyn sisältövalikosta 

painikkeilla  ja aloita toisto painamalla 

PLAY  -painiketta.

Toistaminen DVD-levyltä

 Paina tallentimen etupaneelin 

OPEN CLOSE ç -painiketta ja aloita toisto 

asettamalla levy laitteeseen.

Toistaminen toiselta laitteelta
Tämä on mahdollista vain, kun tallennin on 

liitetty televisioon EXT1 TO TV-I/O -liitännän 

kautta.

 Voit katsella tähän tallentimeen EXT2 AUX-I/O 

-liittimen kautta liitetystä laitteesta tulevaa kuvaa 

painamalla TV/HDD-painiketta. 

 Jos EXT2 AUX-I/O -liitäntään ei ole liitetty 

laitteita, voit ottaa TV-tilan käyttöön 

painamalla TV/HDD-painiketta.

Muiden TV-ohjelmien katsominen

 Valitse TV-kanava nuolipainikkeilla.

Hyödyllinen vinkki:
– Muista palauttaa television videotulokanava, jos 
haluat katsella televisiokanavia tallentimen kautta 
tai toistaa tallennettua levyä.

VINKKI: Aseta sopiva tallennustila. Se määrää kovalevyn tai tallentavan DVD-levyn tallennusajan. Lisätietoja  

    on sivulla 215.
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Tallentaminen kiintolevylle (jatkoa)

Tallennus suoraan televisiosta

Jos olet liittänyt tämän tallentimen televisioon 

SCART-kaapelilla, voit aloittaa television 

kuvaruudussa näkyvän ohjelman tallennuksen 

heti, vaikka tallennin olisi valmiustilassa. 

A Varmista, että tallennusasetuksissa on { Direct 
rec. } (Suora tallennus) valittuna (lisätietoja on 

sivulla 215). 

B Kun TV-ohjelma näkyy television 

kuvaruudussa, aloita tallennus painamalla 

kauko-ohjaimen REC  -painiketta.

C Voit lopettaa tallennuksen painamalla 

STOP  -painiketta.

 Kytke satelliittivastaanotin valmiustilaan 

ennen tallenninta.

Hyödyllinen vinkki:
– Suora tallennus EXT2 AUX I/O -SCART-
liitäntään liitetystä laitteesta ei ole mahdollista.

Automaattinen tallennus satellii
ttivastaanottimesta

Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun 

satelliittivastaanotin (tai vastaava laite) on 

liitetty tämän tallentimen EXT2 AUX-I/O -

SCART-liitäntään. Lisäksi satelliittivastaanottim

essa on oltava ajastustoiminto, jolla voi ohjata 

tallentimen tallennustoimintoa.

A Varmista, että tallennusasetuksissa { Sat 
record } (Sat-tall.) -tilaksi on valittu { EXT2 } 

(lisätietoja on  sivulla 215). 

B Ohjelmoi tallennus satelliittivastaanottimen ajas

tusohjelmointitoiminnolla (lisätietoja on 

satelliittivastaanottimen käyttöoppaassa).

 Tallennettavaksi voi ohjelmoida korkeintaan 

6 (kuusi) tuntia ohjelmaa.

C Aseta tallennin ja satelliittivastaanotin 

valmiustilaan tallennuksen ajaksi.

 Kytke satelliittivastaanotin valmiustilaan 

ennen tallenninta.

 Tallennin aloittaa tallennuksen, kun se saa 

signaalin satelliittivastaanottimesta.

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

VINKKI: Aseta sopiva tallennustila. Se määrää kovalevyn tai tallentavan DVD-levyn tallennusajan. Lisätietoja  

    on sivulla 215.
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Tallentaminen kiintolevylle (jatkoa)

Tietoja ajastintallennuksesta

Ajastintallennuksen avulla voit aloittaa ja 

lopettaa tallennuksen automaattisesti 

myöhempänä 

ajankohtana. Tallennin virittää oikean 

ohjelmakanavan ja aloittaa tallennuksen 

määritettynä aikana.

Tällä tallennuslaitteella voit ohjelmoida jopa 25 
kuuden (6) tunnin tallennusta kerrallaan. 

Ajastintallennuksen aikana tallentimen kanavaa 

ei voi vaihtaa.

Huomautus: Jos ajastettu tallennus kestää 

pidempään kuin kuusi (6) tuntia, se jaetaan 

kahteen tai kolmeen nimikkeeseen.

Ajastintallennuksen voi ohjelmoida 
kolmella tavalla:
– GUIDE Plus+ -järjestelmän avulla

– SHOWVIEW/ VIDEO Plus+ -järjestelmän avulla

– manuaalisesti.

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

(Programme Delivery Control) ovat 

ominaisuuksia, joiden avulla voidaan hallita 

televisiokanavien ajastintallennuksen aloitus- ja 

lopetusaikaa. Jos televisio-ohjelma alkaa 

odotettua aiemmin tai loppuu odotettua 

myöhemmin, tallennin aloittaa tai lopettaa 

tallennuksen oikeaan aikaan.

Ajastintallennus (GUIDE Plus+ 
-järjestelmä)

Voit ajastaa tallennuksen GUIDE Plus+ -

järjestelmän avulla valitsemalla haluamasi 

ohjelman kanavaluettelosta.

A Kytke televisioon virta ja valitse siitä kanava, 

jolta tallentimesta tuleva kuva näkyy (kuten 

EXT, 0 tai AV).

B Kytke tallentimeen virta ja paina kauko-

ohjaimen GUIDE-painiketta.

 GUIDE Plus+ -näyttö tulee kuvaruutuun.

Huomautus:  Jos GUIDE Plus+ -asetusvalikko 

tulee näkyviin, tallentimeen ei ole vielä 

asennettu GUIDE Plus+ -ohjelmatietoja. 

Lisätietoja GUIDE Plus+ -järjestelmän 

asetuksista on sivuilla 206~207.

C Valitse haluamasi TV-kanava painikkeilla  

ja ohjelma painikkeilla  . 

 Voit siirtyä sivun kerrallaan ylös- tai alaspäin 

painamalla painiketta CHANNEL +/-.

 Painikkeilla ./ > voit siirtyä suoraan 

edellisen tai seuraavan päivän TV-

ohjelmatietoihin.

D Valitse  painamalla kauko-ohjaimen 

Punaista painiketta.

E Poistu valikosta painamalla GUIDE-painiketta.

VINKKI: Aseta sopiva tallennustila. Se määrää kovalevyn tai tallentavan DVD-levyn tallennusajan. Lisätietoja  

    on sivulla 215.
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Ajastintallennus(SHOWVIEW/ 
VIDEO Plus+ -järjestelmä)

Tämä on helppokäyttöinen ajastusjärjestelmä. 

Järjestelmää käytetään antamalla televisio-

ohjelman SHOWVIEW-koodi tai VIDEO Plus+ 

PlusCode® -koodi. Koodin voi katsoa televisio-

ohjelmatiedot sisältävistä lehdistä.

Ohjelmanumero sisältää kaikki tallentimen 

tarvitsemat tiedot. 

A Kytke televisioon virta ja valitse siitä kanava, 

jolta tallentimesta tuleva kuva näkyy (kuten 

EXT, 0 tai AV).

B Kytke tallentimeen virta ja paina kauko-

ohjaimen TIMER-painiketta.

 GUIDE Plus+ -ajastinnäyttö tulee näkyviin.

C Valitse   tai  painamalla 

kauko-ohjaimen Punaista painiketta.

 SHOWVIEW/ VIDEO Plus+-asetusnäyttö 

tulee näkyviin.

Huomautus: Isossa-Britanniassa ja 

Irlannissa SHOWVIEW-järjestelmä on 

nimeltään VIDEO Plus+ ja SHOWVIEW-

koodeja kutsutaan PlusCode-koodeiksi.

D Syötä aakkosnumeerisilla painikkeilla 0-9 

SHOWVIEW/ VIDEO Plus+-ohjelmanumero ja 

vahvista valinta painamalla OK-painiketta (jos 

numero on esimerkiksi 5-312-4 tai 5 312 4, 

syötä painikkeilla 53124).

 GUIDE Plus+ -järjestelmä tulkitsee 

ohjelmanumeron ja muuttaa sen 

ajastintapahtumaksi.

 Jos syötetty ohjelmanumero on virheellinen, 

valitse oikea numero manuaalisesti. Muokkaa 

päivämäärää ja kellonaikaa television 

kuvaruudussa olevien ohjeiden mukaan.

E Tallennuksen oletusasetukset näkyvät 

vaaleanpunaisessa ruudussa. Jos haluat tehdä 

muutoksia, paina kauko-ohjaimen vastaavan 

väristä painiketta.

{ Frequency } (Toistuvuus)

 Valitse toistuvan ajastintallennuksen asetus 

(ONCE, WEEKLY, M-F) (KERRAN, 

VIIKOITTAIN, MA-PE) painamalla Punaista 

painiketta toistuvasti.

{ Timing } (Lisäaika)

 Lisää tallennuksen loppuun aikaa (+0, +10, 

+20, +30) painamalla kauko-ohjaimen Vihreää 

painiketta toistuvasti tai valitse VPS/PDC-

toiminto (V-P).

Huomautus: VPS/PDC ei ole valittavissa  

ulkoista vastaanotinta varten.

F Vahvista asetukset ja poistu valikosta 

painamalla TIMER-painiketta.

 ‘TIMER’ (AJASTINKUVAKE) näkyy 

näyttöpaneelissa, jos ajastintallennus on 

ohjelmoitu.

 Jos tallennin ei ole valmiustilassa, näkyviin 

tulee ilmoitus ennen ajastintallennuksen 

alkamista. 

 Jos ohitat ilmoituksen, tallennin siirtyy 

automaattisesti asianmukaiselle kanavalle ja 

aloittaa tallennuksen.

VINKKI: Aseta sopiva tallennustila. Se määrää kovalevyn tai tallentavan DVD-levyn tallennusajan. Lisätietoja  

    on sivulla 215.
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Ajastettu tallennus 
(manuaalinen)

A Kytke televisioon virta ja valitse siitä kanava, 

jolta tallentimesta tuleva kuva näkyy (kuten 

EXT, 0 tai AV).

B Kytke tallentimeen virta ja paina kauko-

ohjaimen TIMER-painiketta.

 GUIDE Plus+ -ajastinnäyttö tulee näkyviin.

C Valitse  painamalla kauko-ohjaimen 

Vihreää painiketta.

 Tallennuspäivämäärä tulee näkyviin.

D Syötä tallennustiedot (päivämäärä, aloitusaika ja 

lopetusaika) painikkeilla   tai 

aakkosnumeerisilla painikkeilla 0-9. Vahvista 

kukin syöte ja siirry seuraavaan asetukseen 

painamalla Vihreää painiketta.

E Kun TUNER 01 (VIRITIN 01) näkyy näytössä, 

valitse tulolähde ja syötä kanava.

 Jos haluat valita ulkoisen tulokanavan, 

valitse valikossa vaihtoehto TUNER ja valitse 

-painikkeilla { EXT1 }, { EXT2 } tai 

{ CAM1 }.

 Jos haluat valita sisäisen TV-kanavan, valitse 

valikossa kohta 01 ja syötä kanava 

aakkosnumeerisilla painikkeilla 0-9.

F Vahvista valinta ja siirry seuraavaan asetukseen 

painamalla Vihreää painiketta.

 Television kuvaruutuun tulee kirjaimisto, 

jonka avulla voit syöttää nimikkeen nimen.

G Kun olet valmis, tallenna asetus valitsemalla 

ensin  ja painamalla sitten Vihreää 

painiketta.

 Ajastettu manuaalinen tallennus tulee 

näkyviin.

H Tallennuksen oletusasetukset näkyvät 

vaaleanpunaisessa ruudussa. Jos haluat tehdä 

muutoksia, paina kauko-ohjaimen vastaavan 

väristä painiketta.

{ Frequency } (Toistuvuus)

 Valitse toistuvan ajastintallennuksen asetus 

(ONCE, WEEKLY, M-F) (KERRAN, 

VIIKOITTAIN,  MA-PE) painamalla Punaista 
painiketta toistuvasti.

{ Timing } (Lisäaika)

 Lisää tallennuksen loppuun aikaa (+0, +10, +20, 

+30) painamalla kauko-ohjaimen Vihreää 

painiketta toistuvasti tai valitse VPS/PDC-

toiminto (V-P).

 Huomautus: VPS/PDC ei ole valittavissa  

ulkoista vastaanotinta varten.

I Vahvista asetukset ja poistu valikosta 

painamalla TIMER -painiketta.

 ‘TIMER’ (AJASTINKUVAKE) näkyy 

näyttöpaneelissa, jos ajastintallennus on 

ohjelmoitu.

 Jos tallennin ei ole valmiustilassa, näkyviin 

tulee ilmoitus ennen ajastintallennuksen 

alkamista. 

 Jos ohitat ilmoituksen, tallennin siirtyy 

automaattisesti oikealle kanavalle ja aloittaa 

tallennuksen.

Tallentaminen kiintolevylle (jatkoa)

VINKKI: Aseta sopiva tallennustila. Se määrää kovalevyn tai tallentavan DVD-levyn tallennusajan. Lisätietoja  

    on sivulla 215.
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Ajastetun tallennuksen 
muuttaminen tai poistaminen 

A Kytke televisioon virta ja valitse siitä kanava, 

jolta tallentimesta tuleva kuva näkyy (kuten 

EXT, 0 tai AV).

B Kytke tallentimeen virta ja paina kauko-

ohjaimen TIMER-painiketta.

 GUIDE Plus+ -ajastinnäyttö tulee näkyviin.

C Valitse poistettava tai muokattava ajastus 

painikkeella .

Ajastuksen poistaminen
 Valitse  painamalla kauko-ohjaimen 

Punaista painiketta.

Ajastuksen muokkaaminen
 Valitse  painamalla kauko-ohjaimen 

Vihreää painiketta ja tee tarvittavat 

muutokset noudattamalla television 

kuvaruudussa näkyviä ohjeita.

Toistuvuuden tai lisäajan muuttaminen
 Siirry valikossa asianmukaiseen ruutuun ja 

muuta Frequency (Toistuvuus) -asetusta 

painamalla Punaista painiketta tai Timing 

(Lisäaika) -asetusta painamalla Vihreää 
painiketta.

D Kun olet valmis, vahvista valinnat ja poistu 

valikosta painamalla TIMER-painiketta.

Tallentaminen kiintolevylle (jatkoa)

VINKKI: Aseta sopiva tallennustila. Se määrää kovalevyn tai tallentavan DVD-levyn tallennusajan. Lisätietoja  

    on sivulla 215.
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Tallentaminen kiintolevylle tai tallentavaan DVD-asemaan

 Tallentaminen DV-
videokamerasta 

Kun DV-videokamera on liitetty tämän 

tallentimen DV IN -liitäntään, voit ohjata 

tallentimen kauko-ohjaimella sekä 

videokameraa että tallenninta. Älykäs 

osamerkintätoiminto lisää osamerkit otosten 

vaihtumiskohtiin.

Ennen aloittamista
– Merkitse tilapäisesti kovalevylle tallennetusta 

sisällöstä (Time Shift -puskurista) se sisältö, 

jonka haluat tallentaa kovalevylle. Lisätietoja on 

sivulla 213. Muutoin kaikki sisältö poistetaan, 

kun aloitat tallennuksen videokamerasta.

– Aseta päivä ja aika { DV Specials } (DV-

erikoiset) -toiminnolla, jos se on tarpeen DV-

päivitystallennusta varten. Lisätietoja on sivulla 

253.

A Liitä Digital Video- tai Digital 8 -videokamera 

tämän tallentimen DV IN -liitäntään (lisätietoja 

on sivulla 202).

B Kytke televisioon virta ja valitse siitä kanava, 

jolta tallentimesta tuleva kuva näkyy (kuten 

EXT, 0 tai AV).

C Paina kauko-ohjaimen CAM-painiketta.

 Näkyviin tulee levytyypin valintanäyttö.

Kovalevy

Tallentava DVD

Peru

Siirtyminen kameratilaan poistaa 
timeshift-puskurin.
Valitse tietoväline tallennusta varten.

D Jatka valitsemalla valikossa tallennuskohteeksi

{ Hard Disk } (Kovalevy) tai { Recordable 
DVD } (Tallentava DVD) ja vahvista valinta 

painamalla OK-painiketta.

 Kaikki kovalevylle tilapäisesti tallennettu 

sisältö poistetaan, ja vain tallennettavaksi 

merkitty sisältö tallennetaan kovalevylle.

 Muutoin keskeytä toimenpide valitsemalla 

valikossa { Cancel } (Peru) ja painamalla OK-

painiketta.

E Kytke DV-videokameraan virta ja aloita toisto.

DV-OHJAUS

CAM 2

AUTO-TALL

SEIS

VINKKI: Aseta sopiva tallennustila. Se määrää kovalevyn tai tallentavan DVD-levyn tallennusajan. Lisätietoja  

    on sivulla 215.
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Tallentaminen kiintolevylle tai tallentavaan DVD-asemaan

F Valitse vaihtoehto { AUTO REC } (AUTO-

TALL) painamalla kauko-ohjaimen sinistä 

painiketta.

Tall. vain uudet DV-päiv.

Tallenna koko DV-nauha

Peru

Automaattinen DV-tallennus kovalevylle.

BU: { AUTO-TALL } -asetuksen voi ottaa 

käyttöön vain, kun videokamera on toisto- tai 

pysäytystilassa.

Koko DV-nauhan kopioiminen 
 Valitse valikosta vaihtoehto { Record entire 

DV tape } (Tallenna koko DV-nauha) ja 

vahvista valinta painamalla OK-painiketta.

 Videokamera kelaa nauhaa taaksepäin ja 

aloittaa tallennuksen nauhan alusta. 

 

DV-nauhalle hiljattain tallennetun 
sisällön kopioiminen
 Valitse valikosta vaihtoehto { Record only 

new DV updates} (Tallenna vain uudet DV-

päivitykset) ja vahvista valinta painamalla OK-

painiketta.

 { DV Specials } (DV-erikoiset) -

toiminnolla (lisätietoja on sivulla 253) 

määritettyä päivää ja aikaa uudemmat tallenteet 

kopioidaan kovalevylle tai tallentavalle DVD-

levylle.

G Jos haluat ohjata videokameran toimintoja 

tallentimen kauko-ohjaimella tallennuksen 

aikana, valitse vaihtoehto { DV CONTROL } 

(DV:n hallinta) painamalla kauko-ohjaimen 

Vihreää painiketta.

 DV-ohjauspainikkeet tulevat näyttöön. 

+RW CAM 2

DV-OHJAUS AUTO-TALL

H Voit keskeyttää, toistaa tai lopettaa kohtauksen 

ja kelata sitä eteen- tai taaksepäin valitsemalla 

vastaavat näytön ohjainpainikkeet tallentimen 

kauko-ohjaimen   -painikkeilla.

I Voit lopettaa tallennuksen painamalla 

STOP  -painiketta. 

 Sekä tallennin että videokamera pysähtyvät.

J Poistu painamalla TUNER -painiketta.

Hyödyllisiä vinkkejä:
– Joitakin videokameroita ei voi ohjata tämän 
tallentimen kauko-ohjaimella. 
– Samalle tallentavalle DVD-levylle ei voi tallentaa 
sekä PAL- että NTSC-normin mukaisia tallenteita.
– Jos osa nauhasta on tyhjä, tallennin lopettaa 
tallennuksen. Tallennus alkaa automaattisesti 
uudelleen, kun tallennuskelpoinen signaali on taas 
saatavissa. Jos nauhalla on yli viiden minuutin 
pituinen tyhjä jakso, tallennus kuitenkin päättyy 
automaattisesti.
– Tallennin lisää osamerkin aina, kun DV-nauhan 
aikakoodissa on katko. Näin käy, kun tallennus 
pysäytetään tai kytketään taukotilaan ja aloitetaan 
sitten uudelleen.

VINKKI: Aseta sopiva tallennustila. Se määrää kovalevyn tai tallentavan DVD-levyn tallennusajan. Lisätietoja  

    on sivulla 215.
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Tallentaminen kiintolevylle tai tallentavaan DVD-asemaan

Tallentaminen videokamerasta 

Kun liität videokameran tämän tallentimen 

etupaneelin VIDEO- tai S-VIDEO-liitäntään tai 

takapaneelin EXT1- tai EXT2-liitäntään, tee 

tallennus videokamerasta seuraavasti.

Ennen aloittamista
Merkitse tilapäisesti kovalevylle tallennetusta 

sisällöstä (Time Shift -puskurista) se sisältö, 

jonka haluat tallentaa kovalevylle. Lisätietoja on 

sivulla 213. Muutoin kaikki sisältö poistetaan, 

kun aloitat tallennuksen videokamerasta.

TUNER

A Liitä videokamera tallentimeen (lisätietoja on 

sivulla 203).

B Etsi videokameralla kohta, jossa haluat aloittaa 

tallennuksen, ja kytke videokamera 

keskeytystilaan.

C Kytke televisioon virta ja valitse siitä kanava, 

jolta tallentimesta tuleva kuva näkyy (kuten 

EXT, 0 tai AV).

D Kytke tallentimeen virta ja paina kauko-

ohjaimen CAM-painiketta.

 Näkyviin tulee levytyypin valintanäyttö.

E Jatka valitsemalla valikossa tallennuskohteeksi 

{ Hard Disk } (Kovalevy) tai { Recordable 
DVD } (Tallentava DVD) ja vahvista valinta 

painamalla OK-painiketta.

 Kaikki kovalevylle tilapäisesti tallennettu 

sisältö poistetaan merkittyjä tallenteita lukuun 

ottamatta.

 Muutoin keskeytä toimenpide valitsemalla 

valikossa { Cancel } (Peru) ja painamalla OK-

painiketta.

F Valitse oikea, tiettyä laitetta vastaava tulokanava 

painamalla painiketta CHANNEL +- 

toistuvasti.

 { CAM 1 }: etupaneelin S-VIDEO- tai 

VIDEO-liitäntä. 

 { EXT 1 }: takapaneelin EXT1 TO TV-I/O -

SCART-liitäntä.

 { EXT 2 }: takapaneelin EXT2 AUX-I/O -

SCART-liitäntä.

G Aloita tallennus painamalla REC -painiketta 

ja toisto painamalla videokameran PLAY-

painiketta.

 Voit keskeyttää tallennuksen painamalla 

PAUSE Å -painiketta. 

Voit jatkaa tallennusta painamalla PAUSE Å -

painiketta uudelleen.

 Uusi osamerkki lisätään tallennuksen 

jatkamiskohtaan.

H Voit lopettaa tallennuksen painamalla 

STOP  -painiketta. 

 Uusi nimike luodaan, kun aloitat uuden 

tallennuksen.

I Poistu painamalla TUNER -painiketta.

VINKKI: Aseta sopiva tallennustila. Se määrää kovalevyn tai tallentavan DVD-levyn tallennusajan. Lisätietoja  

    on sivulla 215.
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Tallentaminen kiintolevylle tai tallentavaan DVD-asemaan

Tallentaminen ulkoisesta 
laitteesta (videonauhuri/DVD-
soitin)

Voit tallentaa ohjelmaa ulkoisesta laitteesta, 

joka on liitetty tallentimen tuloliitäntään. Tällä 

tallentimella ei voi tallentaa kopiosuojattua 

materiaalia.

TÄRKEÄÄ!
Tällä tallentimella toistettavia levyjä ei 
voi tallentaa tallentimen kiintolevylle.

TUNER

A Liitä ulkoinen laite tähän tallentimeen 

(lisätietoja on sivulla 200).

B Kytke televisioon virta ja valitse siitä kanava, 

jolta tallentimesta tuleva kuva näkyy (kuten 

EXT, 0 tai AV).

C Kytke tallentimeen virta ja paina kauko-

ohjaimen CAM-painiketta.

 Näkyviin tulee levytyypin valintanäyttö.

D Jatka valitsemalla valikossa tallennuskohteeksi 

{ Hard Disk } (Kovalevy) tai { Recordable 
DVD } (Tallentava DVD) ja vahvista valinta 

painamalla OK-painiketta.

 Kaikki kovalevylle tilapäisesti tallennettu 

sisältö poistetaan merkittyjä tallenteita lukuun 

ottamatta.

 Muutoin keskeytä toimenpide valitsemalla 

valikossa { Cancel } (Peru) ja painamalla OK-

painiketta.

E Valitse oikea, tiettyä laitetta vastaava 

tulokanava painamalla painiketta CHANNEL 
+- toistuvasti.

 { CAM 1 }: etupaneelin S-VIDEO- tai 

VIDEO-liitäntä. 

 { EXT 1 }: takapaneelin EXT1 TO TV-I/O -

SCART-liitäntä.

 { EXT 2 }: takapaneelin EXT2 AUX-I/O -

SCART-liitäntä.

F Aloita toisto liitetyssä laitteessa.

G Aloita tallennus painamalla REC  -painiketta.

 Voit keskeyttää tallennuksen painamalla 

PAUSE Å -painiketta. 

Voit jatkaa tallennusta painamalla PAUSE Å -

painiketta uudelleen.

 Tämän toiminnon avulla voit välttää 

tarpeettomat tallennukset.

 Uusi osamerkki lisätään tallennuksen 

jatkamiskohtaan. 

H Voit lopettaa tallennuksen painamalla 

STOP  -painiketta. 

I Poistu painamalla TUNER -painiketta.

Hyödyllinen vinkki:
– Jos televisioruudun alareunassa näkyy X, 
nykyisestä tulokanavasta ei tule videosignaalia.

VINKKI: Aseta sopiva tallennustila. Se määrää kovalevyn tai tallentavan DVD-levyn tallennusajan. Lisätietoja  

    on sivulla 215.
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Kopiointi kiintolevyltä tallentavaan DVD-asemaan

VINKKI: Varmista ennen tallennusta, että tallentavalla DVD-levyllä on tarpeeksi tilaa. DVD±R-levy on   

   viimeisteltävä, ennen kuin sitä voi toistaa muissa soittimissa. Lisätietoja on sivulla 249.

TÄRKEÄÄ!
– TV-ohjelmia tai ajastettuja ohjelmia ei 
voi tallentaa suoraan tallentavaan DVD-
asemaan. Voit tallentaa vain kiintolevylle 
ja kopioida sitten tallentavalle DVD-
levylle.
– Kopiosuojattuja (täysin tai osittain 
suojattu) elokuvia ja DVD-videoita ei voi 
kopioida kiintolevylle.

Yleistä kopioinnista

Voit kopioida tallennetun nimikkeen 

kovalevyltä tallentavalle DVD-levylle.

Kopiointinopeus määräytyy 

kovalevytallenteiden tallennustilan mukaan. 

Tallennustilaa ei voi vaihtaa kopioinnin ajaksi. 

Tämän vuoksi on tärkeää, että valitset 

asianmukaisen tallennustilan, kun teet 

kovalevytallennusta. 

Kopioinnissa käytetään suurempaa nopeutta 

kuin tallennuksessa. Kopioinnin 

enimmäisnopeus on 8x. Tallentamiseen 

tarvittavaa aikaa ei voi lyhentää edes nopeiden 

levyjen kohdalla.

Kovalevy  Tallentava DVD-levy

Levylle tallennetaan seuraavat tiedot:

– tallennustila

– tallenteen nimike/nimi

– tallenteen päiväys ja aika

– nimikkeen hakukuva.

Tallennettavat levyt

Tässä tallennuslaitteessa voi käyttää 

kolmenlaisia tallentavia DVD-levyjä:

 

DVD±RW (DVD Rewritable)

– Uudelleenkirjoitettaville levyille voi tallentaa 

useita kertoja, kun entinen sisältö on poistettu. 

is erased.

 

DVD±R (DVD Recordable)

– Levy, jolle voi tallentaa vain kerran. Jokainen 

uusi tallenne lisätään edellisten tallennusten 

perään, koska nykyisten tallenteiden päälle ei 

voi tallentaa.

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

ole viimeistelty. 

– Voit myös poistaa tarpeettomat tallenteet. 

Poistettujen tallenteiden tilalle ei kuitenkaan 

voi enää tallentaa.

– DVD±R-levyn toistaminen muilla DVD-

soittimilla edellyttää, että levy on viimeistelty 

(lisätietoja on sivulla 249). Viimeistelyn jälkeen 

levylle ei voi enää lisätä tietoja. 

 

DVD+R DL (DVD+R Double Layer)

– Kaksikerroslevy, jonka käyttötapa vastaa 

DVD+R-levyä, mutta jonka kapasiteetti on 8,5 

Gt. Yhdellä levyllä on kaksi tallentavaa 

kerrosta, joita voidaan käyttää levyn samalta 

puolelta, joten levyn voi tallentaa täyteen sitä 

kääntämättä.
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Kopiointi kiintolevyltä tallentavaan DVD-asemaan

Tallentaminen DVD-levylle

Voit valita DVD-levylle kopioitavia tallenteita 

vapaasti kovalevyltä. Levyn tallennuskapasiteetti 

määräytyy kovalevytallenteiden tallennuksessa 

käytetyn tilan perusteella. Lisätietoja on sivulla 

215.

Ennen aloittamista
Varmista ennen kopiointia, ettei muita 

tallennuksia (esimerkiksi ajastintallennus) ole 

käynnissä.

A Kytke televisioon virta ja valitse siitä kanava, 

jolta tallentimesta tuleva kuva näkyy (kuten 

EXT, 0 tai AV).

B Aseta tallentava DVD-levy tallentimeen.

C Paina kauko-ohjaimen HDD-BROWSER-

painiketta.

 Sisältövalikko tulee näkyviin.

D Paina -painiketta toistuvasti, kunnes 

{ TITLES } (NIMIKKEET)- ja { INFO } -

valikot tulevat näkyviin.

HDD

PYYHI

NIMIKKEET
             

ABC 28.02.2005   13:01:00
EFG 31.03.2005   40:22:00

INFO           

KOPIOI SUOJAA

13:01:00
HQ
28.02.2005

LAPSIL.

E Valitse kopioitava nimike painikkeilla .

F Valitse kauko-ohjaimen Vihreää painiketta 

painamalla { COPY } (KOPIOI).

 Levykopion tekoon liittyvät tiedot tulevat 

näkyviin.

+RW

Tehdään levykopiota.
Nimike          CH8 10/05-Tammi-101
Pituus          52 min
Vapaata tilaa              3 tunti 03 min
Arkistointiaika           19 min

ALOITA PERUPYYHI LEVY

 Jos tallennat DVD±RW-levylle, voit valita 

levyltä kohdan, johon haluat lisätä uuden 

tallennuksen (esimerkiksi poistetun nimikkeen 

tilalle), painamalla ./ > -painiketta.

 DVD±RW-levyistä voit poistaa kaiken sisällön 

ja luoda tilaa uusille tallennuksille. Paina 

Punaista painiketta, jos haluat poistaa levyn 

sisällön { ERASE DISC } (Pyyhi levy).

 Jos haluat kopioida muokatun nimikkeen 

(merkintä ) kiintolevylle, tallennuksen kaikki 

ominaisuudet (piilotetut ja näkyvät osamerkit) 

siirretään. Vain näkyvät osat toistetaan.

G Aloita tallennus valitse vaihtoehto { START } 

(Aloita) painamalla kauko-ohjaimen Vihreää 

painiketta.

 Kopioinnin aikana näyttöpaneelissa näkyy 

teksti HDD TO DVD (Kovalevyltä DVD-

levylle).

 Kun tallenteita kopioidaan kovalevyltä, 

mahdolliset keskeytykset (kuten sähkökatko) 

saattavat johtaa DVD-levyn sisällön 

vioittumiseen.

 Voit poistua toiminnosta valitsemalla 

vaihtoehdon { CANCEL } (Peru) painamalla 

Keltaista painiketta.  

 Painamalla INFO-painiketta saat käyttöösi 

televisioruudun alareunassa olevat värilliset 

vaihtoehdot.

Hyödyllisiä vinkkejä:
– Jos tallentavalla levyllä on muilla DVD-
tallentimilla luotuja tallenteita, levylle ei ehkä voi 
lisätä uusia tallenteita.
– Jos juuri kovalevylle tallennettu nimike ei ole 
käytettävissä, voit palauttaa tallenteen käyttöön 
kytkemällä tallentimen valmiustilaan ja sitten 
virran uudelleen päälle.
– Jos nimike ei mahdu kiintolevylle tai tallentavalle 
DVD-levylle, voit jakaa tarpeettomat osat 
useampaan nimikkeeseen. Lisätietoja on 
käyttöoppaan kohdassa Videoiden muokkaaminen.

Lisätietoja tallennettavan DVD-levyn 
tallenteiden editoinnista on sivuilla 
247~251.

VINKKI: Varmista ennen tallennusta, että tallentavalla DVD-levyllä on tarpeeksi tilaa. DVD±R-levy on   

   viimeisteltävä, ennen kuin sitä voi toistaa muissa soittimissa. Lisätietoja on sivulla 249.
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Levystön (Disc Library) käyttäminen

VINKKI: Levystötoiminnolla voi tallentaa enintään 999 levyn (tai 9000 nimikkeen) tiedot. 

   Levyn suurin nimikemäärä on 999.

Levystö on tähän tallentimeen sisältyvä 

tietokanta. Sen avulla voit käyttää nopeasti ja 

helposti tallentaville DVD-levyille tallentamiasi 

tallenteita.

Levystöön tallentuvat tiedot kullekin levylle 

tallennetuista video-ohjelmista, tallenteiden 

pituudesta ja jäljellä olevasta levytilasta.

Tallennetun DVD-levyn tietojen 
tallentaminen levystöön

Tämä tallennin antaa automaattisesti levylle 

numeron ja pitää kirjaa levyn tallenteista ja 

päivityksistä aina, kun lisäät levylle uusia 

tallenteita.

A Valitse { Disc Tray } (Levykelkka) painamalla 

ensin kauko-ohjaimen HDD-BROWSER-

painiketta ja sitten -painiketta.

B Aseta tallentava DVD-levy tallentimeen. 

 Jos { TO LIBRARY } (Levystöön) tulee 

näkyviin, levyä ei ole vielä lisätty levystöön.

LÄHDE

Kovalevy

Levykelkka

Levykirjasto

Video

Audio

Valokuva

+R

SISÄLLYS

[BROWSER]
LEVYSTÖ

C Valitse kauko-ohjaimen Sinistä painiketta 

painamalla { TO LIBRARY } (LEVYSTÖÖN).

  Levylle annettu numero tulee näkyviin, ja 

levykelkka avautuu automaattisesti. 

D Kirjoita levylle annettu numero levyn 

tekstipuolelle ja koteloon, niin löydät levyn 

tarvittaessa helposti. Poistu sitten toiminnosta 

painamalla OK-painiketta.

Tallennetun nimikkeen etsintä

Tämän toiminnon käyttö edellyttää, että levyn 

tiedot on tallennettu levystöön. Oikean levyn 

ei tarvitse olla tallentimessa.

A Paina kauko-ohjaimen HDD-BROWSER-

painiketta.

B Valitse -painiketta painamalla { Disc Library } 

(Levystö) ja valitse sitten { SORTING } 

(Lajittelu) -valikko painamalla -painiketta.

C Valitse jokin lajitteluvaihtoehto painikkeilla 

.

 { Alphabetical } (Aakkosellinen) – 

Näyttää kaikki nimikkeet aakkosjärjestyksessä.

 { Numerical } (Numeerinen) – 

Näyttää kaikki nimikkeet numerojärjestyksessä.

D Paina -painiketta toistuvasti, kunnes 

{ DISCS } (LEVYT)- tai { TITLES } 

(NIMIKKEET) -valikko ja { INFO } -valikko 

tulevat näkyviin. 

001

002

003

My Holiday

My Pictures

Celebrations

+R

[BROWSER]

LEVYT NIMIKKEET

HAE NIMIKELEVY POIS

E Siirry haluamasi nimikkeen kohdalle ja valitse 

vaihtoehto { GET TITLE } (HAE NIMIKE) 

painamalla kauko-ohjaimen Sinistä painiketta.   

 Levyn numeron sisältävä viesti tulee 

näkyviin.

F Aseta kyseinen levy tallentimeen ja aloita 

toisto.

 Jos levystö täyttyy, vapauta muistitilaa uusia 

levyjä varten poistamalla joidenkin levyjen 

tiedot. Valitse levyn numero { DISCS } 

(LEVYT) -valikosta ja valitse sitten vaihtoehto 

{ REMOVE DVD } (LEVY POIS) painamalla 

Punaista painiketta.
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 Toistaminen kovalevyltä

VINKKI: Poistu valikosta painamalla HDD-BROWSER-painiketta.

Peruskäyttö

Kullakin kovalevylle tallennetulla tallenteella on 

oma hakukuva kovalevyn selauksessa.

A Paina kauko-ohjaimen HDD-BROWSER-

painiketta.

 Sisältövalikko tulee näkyviin.

B Paina -painiketta toistuvasti, kunnes 

{ TITLES } (NIMIKKEET) - ja { INFO } -

valikot tulevat näkyviin.

HDD

PYYHI

NIMIKKEET
             

ABC 28.02.2005   13:01:00
EFG 31.03.2005   40:22:00

INFO           

KOPIOI SUOJAA

13:01:00
HQ
28.02.2005

LAPSIL.

 Seuraavassa esitetään { INFO } valikon 

symbolien merkitys.

 – Nimike on edelleen osa Time Shift 

puskurissa olevaa tallennusta.

 – Nimike on lukittu.

 – Nimike on suojattu.

 – Nimike on katsottu.

  – Nimikettä on muokattu.

C Valitse nimike painikkeilla  ja aloita toisto 

painamalla PLAY  -painiketta.

D Toiston aikana voit käyttää lisätoimintoja 

seuraavassa mainituilla painikkeilla. 

. / > 

– Siirtyminen edellisen tai seuraavan osan 

alkuun.

– Alas painettuna käynnistää pikahaun taakse- 

tai eteenpäin. Hakunopeutta (4x, 8x, 32x) voi 

lisätä painamalla painiketta uudelleen.

– Käynnistää hidastetun toiston taukotilassa.

JUMP-BACK/JUMP-FWD
– Siirtyminen taakse- tai eteenpäin kiinteän 

aikajakson verran. Lisätietoja on sivulla 256.

PAUSE Å
– Pysäyttää kuvan.

INFO m
– näyttää nimikkeen tiedot.

STOP 

– Pysäyttää toiston.

Kiintolevyn tietojen 
tarkasteleminen

A Paina HDD-BROWSER-painiketta.

B Valitse kauko-ohjaimen Sinistä painiketta 

painamalla { DISK INFO } (LEVYTIETOJA).

 Tallentimen kiintolevyn kokonaistila ja vapaa 

levytila tallennusta varten näkyvät ruudulla.

 Jos vapaata levytilaa on alle 10 %, poista 

kiintolevyltä joitakin nimikkeitä tai poista niiden 

suojaus. Vapaata tilaa voi olla enintään 90 %.

Vapaata tilaa
Tilaa yhteensä

KIINTOLEVYTIETOJA

Hyödyllinen vinkki:
– Jos kiintolevy on täynnä, voit vapauttaa tilaa 
uusille tallenteille poistamalla vanhimpia, 
suojaamattomia nimikkeitä RECORD-painikkeella.
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Toistaminen kovalevyltä (jatkoa)

Nimikkeiden näyttöjärjestyksen 
määritys

Voit asettaa nimikkeet järjestykseen tiettyjen 

ehtojen mukaisesti ja siten helpottaa 

tallenteiden löytämistä. Järjestys pysyy 

voimassa, kunnes poistut sisältövalikosta.

A Paina kauko-ohjaimen HDD-BROWSER-

painiketta.

 Sisältövalikko tulee näkyviin. 

B Valitse -painiketta painamalla { SORTING } 

(lajittelu) -valikko.

HDD

LAJITTELU           1/6 NIMIKKEET             1/2

ABC 28.02.2005   13:01:00
EFG 31.03.2005   40:22:00

Tallennuspäivä
Aakkosellinen
Poista järjestys
Suojattu
Tyyli 
Toistettu viimeksi

C Valitse painikkeilla  jokin seuraavista 

lajitteluvaihtoehdoista.

{ Recording Date } (Tallennuspäivä)

Nimikkeet näkyvät tallennuspäivämäärän 

mukaisessa järjestyksessä.

{ Alphabetical } (Aakkosjärjestys)

Nimikkeet näkyvät aakkosjärjestyksessä.

{ Delete Order } (Poista järjestys)

Luetteloi nimikkeet poistojärjestyksessä, kun 

kiintolevyllä ei ole tilaa tai levytilaa on liian 

vähän uusille tallennuksille. Nimikkeet on 

poistettava manuaalisesti.

{ Protected } (Suojattu)

Näyttää nimikkeet poistosuojauksen 

mukaisessa järjestyksessä.

{ Genre } (Tyyli)

Näyttää nimikkeet määrittämiesi tyylien 

mukaisessa järjestyksessä.

{ Last Played } (Toistettu viimeksi)

Näyttää nimikkeet toistojärjestyksessä viimeksi 

toistetusta alkaen.

Kovalevyllä olevan nimikkeen 
poistaminen tai suojaaminen

Kovalevyn sisältövalikon alareunassa on useita 

muokkaustoimintoja. Voit käyttää toimintoja 

painamalla niitä vastaavia kauko-ohjaimen 

värillisiä painikkeita. 

A Paina kauko-ohjaimen HDD-BROWSER-

painiketta.

 Sisältövalikko tulee näkyviin. 

HDD

PYYHI

NIMIKKEET
             

ABC 28.02.2005   13:01:00
EFG 31.03.2005   40:22:00

INFO           

KOPIOI SUOJAA

13:01:00
HQ
28.02.2005

LAPSIL.

B Valitse nimike painikkeilla .

C Voit valita valikon alareunassa näkyvät 

toiminnot painamalla kauko-ohjaimen vastaavia 

värillisiä painikkeita. 

{ DELETE } (PYYHI) 

Punainen painike – Poista valittu nimike 

kovalevyltä.

{ COPY } (KOPIOI) 

Vihreä painike – Kopioi valittu nimike 

kovalevyltä tallentavalle DVD-levylle.

{ CHILDLOCK } (Lapsilukko) / 

{ CHLD UNLCK } (Lapsilukko)

Keltainen painike – lukitsee tai poistaa 

lukituksen nimikkeen katselua varten. Lukitun 

levyn tai nimikkeen toistaminen tai lukituksen 

poistaminen edellyttää nelinumeroisen pin-

koodin antamista (lisätietoja on sivulla 254).

{ PROTECT } (Suojaa) /

{ UNPROTECT } (Poista suojaus) 

Sininen painike – suojaa nimikkeen muutoksilta 

tai vahingossa poistamiselta sekä poistaa 

suojauksen käytöstä.

VINKKI: Poistu valikosta painamalla HDD-BROWSER-painiketta.
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Toistettavat levyt

Tällä tallentavalla DVD-soittimella voit toistaa 

ja tallentaa seuraavia levyjä:

Tallentaminen ja toistaminen

DVD±RW (DVD Rewritable) –

levylle voi tallentaa toistuvasti, ja 

sitä voi toistaa vain, jos tallennus 

on tehty videotilassa.

DVD±R (DVD Recordable) –

Kun levy on täynnä tai viimeistelty, 

levylle ei voi enää tallentaa. Levyä 

voi toistaa vain, kun tallennus on 

tehty videotilassa ja kun levy on 

viimeistelty.

DVD+R DL (DVD+R Double 

Layer) -levylle voi tallentaa

vain kerran.; kuten DVD±R-levy.

Vain toisto:
DVD Video 

(Digital Versatile Disc)

CD-äänilevy  
(Compact Disc Digital Audio)

Video CD 
(formaatit 1.0, 1.1, 2.0)

Super Video-CD 

CD-R     

(CD-Recordable) 

Audio/Video-formaatti tai 

MP3-/JPEG-tiedostot.

CD-RW (CD-Rewritable) 

Audio/Video-formaatti tai 

MP3-/JPEG-tiedostot.

Toistaminen DVD-levyltä

VINKKI: Levyn tyyppi ja ominaisuudet tai levyn luonnissa käytetyn tallennus- ja luontiohjelmiston tila voi   

  aiheuttaa sen, ettei joidenkin levyjen toisto onnistu tällä tallentimella.

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

Levyn toiston aloittaminen

A Kytke tallentimeen virta painamalla 

STANDBY-ON 2-painiketta.

B Paina tallentimen etupaneelissa olevaa 

OPEN CLOSE ç-painiketta. 

 Voit avata ja sulkea levykelkan myös pitämällä 

kauko-ohjaimen STOP -painiketta alhaalla. 

C Aseta levy huolellisesti levykelkkaan tekstipuoli 

ylöspäin ja paina sitten OPEN CLOSE ç-

painiketta.

 Aseta kaksipuoliset levyt toistettava puoli 

ylöspäin.

D Kytke televisioon virta ja valitse siitä kanava, 

jolta tallentimesta tuleva kuva näkyy (kuten 

EXT, 0 tai AV).

E Toisto voi alkaa automaattisesti. Jos näin ei ole, 

siirry levyn sisältövalikkoon painamalla 

HDD-BROWSER-painiketta. Korosta 

valikossa { Disc Tray } (Levykelkka) ja valitse 

. Valitse valikosta kappale tai nimike ja valitse 

PLAY .

 Jos television kuvaruutuun avautuvassa 

valintaikkunassa kysytään PIN-koodia, 

tallentimeen asetetun levyn lapsilukko on 

käytössä, ja sinun on syötettävä 

nelinumeroinen PIN-koodi (lisätietoja on 

sivulla 254).

 Lisätietoja toistotoiminnoista on sivuilla 

236~241.

Recordable

ReWritable
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Toistaminen DVD-levyltä (jatkoa)

DVD-videolevyn toistaminen
DVD-levyihin on tavallisesti lisätty levyvalikko. 

Sinun on ehkä tehtävä valinnat (esimerkiksi 

tekstitys tai äänen kieli) levyvalikossa.

A Aseta tallentimeen DVD-levy. 

 Jos levyvalikko tulee näkyviin, syötä valinta 

aakkosnumeerisilla painikkeilla 0-9 tai 

valitse jokin toistovaihtoehto painikkeilla . 

Vahvista valinta painamalla OK-painiketta. 

Sisältövalikon käyttäminen
 Paina kauko-ohjaimen DISC-MENU-

painiketta. 

Edellisen tai seuraavan osan tai 
nimikkeen valitseminen

 Valitse toiston aikana NIMIKE tai OSA 

painamalla kauko-ohjaimen painiketta T/C ja 

paina sitten painikkeita . / >.

B Voit lopettaa toiston painamalla STOP  -

painiketta.

(Super) Video CD -levyn toistaminen
(Super) Video CD -levyillä voi olla PBC 

(Play Back Control) -toiminto. PBC-toiminnon 

avulla voit toistaa Video CD -levyjä 

vuorovaikutteisesti seuraamalla näytön 

valikkoa. 

A Aseta (Super) Video CD -levy tallentimeen. 

 Jos levyvalikko tulee näkyviin, syötä valinta 

aakkosnumeerisilla painikkeilla 0-9 tai 

valitse jokin toistovaihtoehto painikkeilla . 

Vahvista valinta painamalla OK-painiketta. 

 Voit palata edelliseen valikkoon painamalla 

kauko-ohjaimen BACK-painiketta. 

B Voit lopettaa toiston painamalla STOP  -

painiketta.

Tallentavan DVD-levyn toistaminen

A Aseta tallentava DVD-levy tallentimeen.

 Hakukuvanäyttö tulee näkyviin.

NIMIKKEET                    2-2

Static lights
The Pianist
The island of lost dream

Lord of the Rings, The T
Habla Con Ella
The Ring
...

00:22:08

SPP

14:01:03

01:20:00

SPP

21:02:03

00:32:02

SPP

28:06:03

B Valitse toistettava nimike painikkeilla  ja 

paina sitten PLAY  -painiketta. 

C Voit lopettaa toiston painamalla STOP  -

painiketta.

Hyödyllinen vinkki:
– Jos näyttöpaneelissa näkyy viesti EMPTY DISC 
(TYHJÄ LEVY), levyllä ei ole tallenteita.

VINKKI: Levyn tyyppi ja ominaisuudet tai levyn luonnissa käytetyn tallennus- ja luontiohjelmiston tila voi   

  aiheuttaa sen, ettei joidenkin levyjen toisto onnistu tällä tallentimella.
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JPEG-kuvatiedoston toistaminen 
(diaesitys)

Voit näyttää valitun valokuvarullan JPEG-kuvat 

yksitellen tietyin väliajoin. 

A Aseta tallentimeen JPEG-valokuvalevy (CD, 

DVD±RW, DVD±R).

 Sisältövalikko tulee näkyviin. 

 Muussa tapauksessa paina HDD-BROWSER-

painiketta ja valitse valikosta { Disc Tray } 

(Levykelkka).

B Paina -painiketta toistuvasti, kunnes 

{ PHOTO ROLLS } (VALOKUVARULLAT)- 

ja { INFO } -valikot tulevat näkyviin.

CD/VALOKUVA/RULLAT

ALBUMIIN

VALOKUVARULLA          1/1

RULLAT

INFO            

01.01.2005        50 Valokuva

C Aloita diaesityksen toisto painamalla PLAY  

-painiketta tai tuo pikkukuvanäyttö näkyviin 

painamalla OK-painiketta. 

 Voit siirtyä näkyvissä olevan kuvan 

muokkaukseen painamalla kauko-ohjaimen 

EDIT-painiketta. Muokkaa kuvaa käyttämällä 

{ Filter } (Suodatin)- ja { Colour Adjust } 
(Värien säätö) -asetuksia. Voit myös zoomata, 

peilata tai kiertää kuvaa vastaavien värillisten 

painikkeiden avulla.

Valinnat

Työkalurivi

Suodatin

Värinsäätö

ZOOM              PALAUTA          PEILAA           KIERRÄ

Muutoksia ei voi kuitenkaan tallentaa 

kovalevylle eikä tallentavalle DVD-levylle.

MP3-CD-levyn toistaminen
MP3 (MPEG1 Audio Layer-3) -tiedostot ovat 

tehokkaasti pakattuja musiikkitiedostoja. 

Tätä tiedostomuotoa käyttämällä voi tallentaa 

noin kymmenkertaisen määrän tietoja 

(musiikkia, kuvia) yksittäiselle CD-levylle 

tavalliseen CD-levyyn verrattuna. 

A Aseta MP3-levy tallentimeen. 

 Sisältövalikko tulee näkyviin. 

 Muussa tapauksessa paina HDD-BROWSER-

painiketta ja valitse valikosta { Disc Tray } 

(Levykelkka).

B Paina -painiketta toistuvasti, kunnes 

{ ALBUMS } (ALBUMIT)- ja { TRACKS } 

(KAPPALEET) -valikot tulevat näkyviin.

HDD

PYYHI

NIMIKKEET
             

ABC 28.02.2005   13:01:00
EFG 31.03.2005   40:22:00

INFO           

KOPIOI SUOJAA

13:01:00
HQ
28.02.2005

LAPSIL.

C Valitse toistettava albumi ja kappale painikkeilla 

  ja paina sitten PLAY  -painiketta. 

D Voit siirtyä toiston aikana seuraavaan tai 

edelliseen kappaleeseen painamalla painikkeita  

. / >.

E Voit lopettaa toiston painamalla STOP  -

painiketta.

Hyödyllisiä vinkkejä:
– Moni-istuntolevyistä voi toistaa vain 
ensimmäisen istunnon.
– Albumin, kappaleen ja artistin lisätiedot näkyvät 
television kuvaruudussa, jos tiedot on lisätty ID-
tunnisteeseen.
– Jos levyllä on sekä JPEG- että MP3-kuvia, vain 
JPEG-kuvia voi toistaa.
– Tallennin ei tue MP3PRO-äänimuotoa.

Toistaminen DVD-levyltä

VINKKI: Levyn tyyppi ja ominaisuudet tai levyn luonnissa käytetyn tallennus- ja luontiohjelmiston tila voi   

  aiheuttaa sen, ettei joidenkin levyjen toisto onnistu tällä tallentimella.
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 Käytettävissä olevat toistoasetukset näkyvät 

toiston aikana kuvaruudun alareunassa.

Valokuva

[EDIT]: Lopeta.
ZOOM           UUSINTA           HIDASTA           NOPEUTA

{ ZOOM }

Punainen painike – Valitse tämä vaihtoehto, jos 

haluat ottaa zoomaustilan käyttöön. 

Diaesityksen toisto keskeytyy.

– { ZOOM IN } (ZOOM SIS) Sininen painike, 

suurentaa kuvaa.

– { ZOOM OUT } (ZOOM ULOS) Keltainen 

painike, palauttaa kuvan todellisen koon.

– { END } (LOPETA) Punainen painike, 

poistuminen zoomaustilasta ja diaesityksen 

toiston jatkaminen.

{ REPEAT } (UUSINTA)

Vihreä painike – Valitse tämä vaihtoehto, jos 

haluat ottaa uusintatoiston käyttöön tai poistaa 

sen käytöstä.

{ SPEED DOWN } (HIDASTA) / 

{ SPEED UP } (NOPEUTA) 

Keltaiset ja siniset painikkeet. – Valitse tämä 

vaihtoehto, jos haluat muuttaa diakuvien 

vaihtumisaikaa.

– { SLOW } (Hidas): kymmenen sekunnin 

vaihtumisaika
– { MEDIUM } (Keskitaso): viiden sekunnin 

vaihtumisaika

– { FAST } (Nopea): kolmen sekunnin 

vaihtumisaika

D Voit lopettaa toiston painamalla STOP  -

painiketta.

Hyödyllisiä vinkkejä:
– Jos levyllä on sekä JPEG- että MP3-kuvia, vain 
JPEG-kuvia voi toistaa.
– Muut kuin tavalliset levyt, jos JPEG-kuvaa ei 
tallenneta exif-nimellä, senhetkistä pienoiskuvaa ei 
näytetä näytössä. Se korvataan Blue Mountain -
pienoiskuvalla.
– Tällä tallentimella ei voi toistaa kaikkia JPEG-
tiedostotyyppejä.
– Jos levyllä on suuri määrä kappaleita tai kuvia, 
koko levyn sisällön näyttäminen televisiossa voi 
kestää kauan.
– Nimettömän levyn kohdalla näkyy 
TUNTEMATON.
– Jos MP3-raidan nimessä (ID3) tai albumin 
nimessä on erikoismerkkejä, nimi saattaa esiintyä 
virheellisessä muodossa ruudulla, sillä tämä 
tallennin ei tue kyseisiä merkkejä.

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

*.JPEG.

– Laitteella voi toistaa ainoastaan DCF-

standardin mukaisia valokuvia tai esimerkiksi 

TIFF-muotoisia JPEG-kuvia. Laitteella ei voi 

toistaa liikkuvia kuvia, kuten Motion JPEG -

kuvia, lomitettuja JPEG-kuvia, muita kuin JPEG-

muotoisia kuvia tai kuvia, joihin on liitetty 

ääntä (esimerkiksi AVI-tiedostot).

Toistaminen DVD-levyltä (jatkoa)

VINKKI: Levyn tyyppi ja ominaisuudet tai levyn luonnissa käytetyn tallennus- ja luontiohjelmiston tila voi   

  aiheuttaa sen, ettei joidenkin levyjen toisto onnistu tällä tallentimella.
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Muut toisto-ominaisuudet

VINKKI: Voit palata edelliseen valikkokohteeseen painamalla BACK-painiketta. 

Diaesityksen toistolistan 
(albumin) luominen

Voit mukauttaa levyn JPEG-kuvien diaesitystä 

tallentamalla haluamasi kuvat albumiksi.

Tämä tallennin pystyy käyttämään tallentavia 

levyjä, joilla on enintään 100 JPEG-kuvaa 

yhdessä albumissa. Todellinen määrä riippuu 

JPEG-tiedostojen parametreista.

A Kokoa haluamasi valokuvat PHOTO ROLLS 

(VALOKUVARULLISTA) ja lisää ne albumiin 

uuden diaesitystoistolistan luontia varten.

 Lisätietoja on kohdassa Valokuvien 

lisääminen albumiin.

B Muokkaa albumin valokuvia tarvittaessa.

 Lisätietoja on kohdassa Albumin 

muokkaaminen.

C Valitse valokuva-albumi valikossa ja aloita 

diaesityksen toisto painamalla PLAY  -

painiketta.

Tietoja valokuvarullista ja -albumeista
Valokuvarulla on kansio, johon voi tallentaa 

JPEG-kuvia. Valokuvarullan kuvat ovat 

suojattuja. Valokuvarullat ovat tavallisten 

kameroiden fi lmirullien elektronisia vastineita. 

Rullat luodaan automaattisesti digitaalisista 

kameroista. 

Valokuva-albumi sisältää valokuvarullista 

luotuja JPEG-kuvia. Voit poistaa albumin 

poistamatta valokuvarullien kuvia.

SISÄLLYS   

Video

Audio

Valokuva

VALOKUVARULLA
VALOKUVA-ALBUMIT

DVD

LAJITTELU

[BROWSER]

Valokuvien lisääminen albumiin

A Aseta tallentimeen JPEG-valokuvalevy (CD, 

DVD±RW, DVD±R).

 Sisältövalikko tulee näkyviin. 

 Muussa tapauksessa paina HDD-BROWSER-

painiketta ja valitse valikosta { Disc Tray } 

(Levykelkka).

B Paina -painiketta toistuvasti, kunnes 

{ PHOTO ROLLS } (VALOKUVARULLAT)- 

ja { INFO } -valikot tulevat näkyviin.

C Valitse valokuvarullakansio ja tuo 

pikkukuvanäyttö näkyviin painamalla OK-

painiketta. 

Yhteenveto rullat

ALBUMIIN VAL KAIKKI VALITSE KIERRÄ

8
50

D Valitse painikkeilla   valokuva, jonka 

haluat lisätä albumiin. Valitse sitten vaihtoehto 

{ SELECT } (Valitse) painamalla kauko-

ohjaimen Keltaista painiketta.   

 Jos haluat valita Kaikki valokuvat, valitse 

{ SELECT ALL } (Valitse kaikki) painamalla 

vihreää painiketta. 

 Jos haluat kiertää valittua kuvaa myötäpäivään 

90 asteen askelin, valitse { Rotate } (Kierrä) 

painamall Sinistä painiketta.

E Valitse { TO ALBUM }  (Albumiin) painamalla 

kauko-ohjaimen Punaista painiketta.   

 Add to Photo Albums (Lisää kuva-albumiin) 

-valikko tulee näkyviin.

F Luo uusi tai valitse olemassa oleva albumi ja 

lisää sitten valokuva(t) siihen painamalla OK-

painiketta.

 Valitut valokuvat tallennetaan albumiin.
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Muut toisto-ominaisuudet (jatkoa)

Albumin muokkaaminen
Voit muuttaa kuvien järjestystä albumissa ja 

siten luoda diaesityksen, jossa kuvat esitetään 

haluamassasi järjestyksessä. Voit myös poistaa 

kuvia albumista. Kuvien järjestys ja määrä 

VALOKUVARULLAT-toiminnossa ei muutu.

A Aseta tallentimeen JPEG-valokuvalevy (CD, 

DVD±RW, DVD±R).

 Sisältövalikko tulee näkyviin. 

 Muussa tapauksessa paina HDD-BROWSER-

painiketta ja valitse valikosta { Disc Tray } 

(Levykelkka).

B Valitse { SORTING } (lajittelu) -valikko 

painamalla -painiketta ja VALOKUVA-

ALBUMIT painamalla -painiketta.

  

VALOKUVARULLA

VALOKUVA-ALBUMIT

DVD

LAJITTELU

[BROWSER]

Alb0001

Alb0002

Alb0003

Alb0004

VALOKUVA-ALBUMIT

C Siirry { PHOTO ALBUMS } (VALOKUVA-

ALBUMIT) -valikkoon painamalla -painiketta 

ja valitse albumi painikkeilla .

 

Albumin nimen ja päivämäärän 
muuttaminen

 Valitse albumi ja paina kauko-ohjaimen EDIT-

painiketta. Tee tarvittavat muutokset kenttiin 

ja poistu valikosta painamalla OK-painiketta ja 

EDIT-painiketta.

MUOKKAA ALBUMITIETOJA

Anna albumin nimi ja päivä.

MUOKKAA

Työkalurivi

Muuta nimeä

Muuta päivää

Albumin poistaminen
 Valitse albumi ja valitse { DELETE } (POISTA) 

painamalla kauko-ohjaimen Punaista 

painiketta.

D Tuo pikkukuvanäyttö näkyviin painamalla OK-

painiketta. 

Yhteenveto Alb0001

POISTA SIIRRÄ VALITSE KIERRÄ

8
50

E Valitse painikkeilla   valokuva, jonka 

haluat lisätä albumiin. Valitse sitten vaihtoehto 

{ SELECT } (Valitse) painamalla kauko-

ohjaimen Keltaista painiketta.   

F Valitse { MOVE } (SIIRRÄ) painamalla kauko-

ohjaimen Vihreää painiketta. 

 Valikkoon tulee näkyviin navigointiruutu, 

jonka avulla voit valita valokuvien sijainnin.

G Siirrä navigointiruutua valikossa 

painikkeilla   ja paina OK-painiketta 

siinä kohdassa, johon haluat lisätä valokuvat.

Valokuvan kiertäminen
 Valitse valokuva valikossa ja valitse vaihtoehto 

{ ROTATE } (Kierrä) painamalla Sinistä 

painiketta.

Valokuvan poistaminen albumista
 Valitse valokuva valikossa ja valitse { REMOVE } 

(POISTA) painamalla kauko-ohjaimen Punaista 
painiketta.   

VINKKI: Voit palata edelliseen valikkokohteeseen painamalla BACK-painiketta. 
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VINKKI: Tässä kuvatut käyttötoiminnot eivät ehkä ole käytettävissä tietyillä levyillä. 

   Tutustu aina levyn mukana toimitettuihin ohjeisiin.

Toisen nimikkeen, osan tai 
kappaleen valitseminen

Kun levyllä on enemmän kuin yksi kappale, 

nimike tai osa, voit siirtyä toiseen 

kappaleeseen, nimikkeeseen tai osaan 

noudattamalla seuraavia ohjeita. 

Toiston aikana 

 Voit siirtyä seuraavaan nimikkeeseen, osaan tai 

kappaleeseen painamalla painiketta >. 

 Voit palata nykyisen nimikkeen, osan tai 

kappaleen alkuun painamalla painiketta .. 

Voit palata edellisen nimikkeen, osan tai 

kappaleen alkuun painamalla painiketta .

kaksi kertaa.

TAI

 Voit syöttää nimikkeen, osan tai kappaleen 

numeron aakkosnumeerisilla painikkeilla 
0-9. 

TAI

 Voit valita vaihtoehdon T (nimike) tai C (osa) 

painamalla kauko-ohjaimen T/C-painiketta. 

Sitten voit valita nimikkeen tai osan numeron 

painamalla painikkeita . / >.  

Pikasiirto eteen- tai taaksepäin

Voit siirtyä levyllä toiston aikana nopeasti 

taakse- ja eteenpäin ja valita haluamasi 

siirtymisnopeuden. 

A Pidä toiston aikana painiketta . (taaksepäin) 

tai > (eteenpäin) painettuna, kunnes 

kelausnopeuspalkki (-4X tai 4X) näkyy 

television kuvaruudussa.

 Ääni mykistyy.

B Valitse siirtymisnopeus (-4X, -8X, -32X, 4X, 

8X, 32X) painamalla toistuvasti painiketta .  

(taaksepäin) tai > (eteenpäin).

C Voit jatkaa tavallista toistoa painamalla 

PLAY  -painiketta. 

Toiston keskeyttäminen ja 
hidastus

A Voit keskeyttää toiston ja jättää pysäytyskuvan 

näkyviin painamalla toiston aikana PAUSE Å 

-painiketta. 

B Pidä painiketta . (taaksepäin) tai >  

(eteenpäin) alhaalla, kunnes hidastetun toiston 

tilapalkki 

(-1/8X tai 1/8X) näkyy television kuvaruudussa.

 Ääni mykistyy.

C Paina toistuvasti painiketta . ( (taaksepäin) 

tai > (eteenpäin) ja valitse haluamasi 

hidastetun toiston nopeus (-1/8X, -1/4X, 

-1/2X, 1/8X, 1/4X, 1/2X).

D Voit jatkaa tavallista toistoa painamalla 

PLAY  -painiketta. 
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VINKKI: Tässä kuvatut käyttötoiminnot eivät ehkä ole käytettävissä tietyillä levyillä. 

   Tutustu aina levyn mukana toimitettuihin ohjeisiin.

Voit tuoda toiston aikana esiin käytettävissä 

olevat toistoasetukset painamalla kauko-

ohjaimen SYSTEM-painiketta. Voit valita 

haluamasi asetukset painamalla kauko-

ohjaimesta vastaavan värisiä painikkeita..

[PLAY] [EDIT] [OK] = PLAY

SELAUS SATUNNAIS UUSINTA  A-B

Levyn selaus 

(vain CD, VCD, DVD±R/±RW)
Tämän toiminnon avulla voit selata levyä 

katselemalla tai kuuntelemalla levyn kunkin 

kappaleen ensimmäiset 10 sekuntia. 

A Paina toiston aikana kauko-ohjaimen Punaista 
painiketta.

 Tallennin siirtyy seuraavaan kappaleeseen, 

kun edellistä on toistettu 10 sekunnin ajan. 

B Voit jatkaa tavallista toistoa painamalla 

Punaista painiketta uudelleen. 

Satunnaistoisto

(vain CD, MP3)
Valitse satunnaistoistotila, jos haluat 

tallentimen valitsevan ja toistavan levyllä olevia 

kappaleita sattumanvaraisessa järjestyksessä. 

A Paina kauko-ohjaimen Vihreää painiketta.

 Nimikkeen kaikkien osien toisto 

sattumanvaraisessa järjestyksessä alkaa.

B Voit poistaa satunnaistoiston käytöstä 

painamalla Vihreää painiketta uudelleen. 

Uusintatoisto

Uusintatoistovaihtoehdot määräytyvät levyn 

tyypin mukaan.

A Valitse jokin uusintatoistovaihtoehdoista 

painamalla toiston aikana kauko-ohjaimen 

Keltaista painiketta.

 Osan uusinta (vain DVD, DVD±R/±RW)

 Kappaleen/nimikkeen uusinta

 Albumin/soittolistan uusinta (jos 

käytettävissä)

 Koko levyn uusinta (vain video-CD, audio-

CD, DVD±R/±RW).

B Lopeta uusintatoisto painamalla Keltaista 

painiketta toistuvasti, kunnes uusintatoisto ei 

ole enää käytössä, tai painamalla STOP  -

painiketta. 

Tietyn jakson jatkuva toisto 
(A - B)

Voit määrittää nimikkeen, osan tai kappaleen 

tietyn jakson uusintatoistoa varten. Tämä 

edellyttää halutun jakson alku- ja loppukohdan 

merkitsemistä. 

A Paina toiston aikana kauko-ohjaimen Sinistä 

painiketta.

 Tämä ilmaisee, että jakson alkukohta on 

merkitty. 

B Merkitse jakson loppukohta painamalla Sinistä 

painiketta uudelleen. 

 Ohjelmariville tulee visuaalinen ilmaisin.

 Toisto siirtyy merkityn jakson alkuun. 

Jaksoa toistetaan jatkuvasti, kunnes tila 

poistetaan käytöstä.

C Voit poistaa uusintatoiston käytöstä painamalla 

Sinistä painiketta uudelleen.
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Työkalurivin toimintojen 
käyttäminen

A Paina toiston aikana kauko-ohjaimen 

SYSTEM-painiketta. 

 Järjestelmän asetusvalikko tulee näkyviin.

B  Siirry vaihtoehdon { Toolbar } (Työkalurivi) 

kohdalle ja valitse vaihtoehto { Options } 

(Valinnat) painamalla -painiketta.

 Valittavissa olevat vaihtoehdot saattavat 

vaihdella käyttötilanteen ja levytyypin mukaan.

DVD-VIDEO-TITLE 04|CO1

[PLAY] [EDIT] [OK] = PLAY

AUDIO TEKSTITYS UUSINT UUSINT A-B

Valinnat

Työkalurivi

Tekstitys

Audio

Kulma

Zoom

Aikahaku

C Valitse muokattava asetus painikkeilla .

 Ohjeet ja asetusten selitykset ovat 

seuraavilla sivuilla.

 Jos valikon kohta näkyy harmaana, 

ominaisuus ei ole käytettävissä tai sitä ei voi 

muuttaa nykyisessä vaiheessa.

D Poistu valikosta painamalla SYSTEM-

painiketta.

Tekstityskielen muuttaminen
Tätä toimintoa voi käyttää vain DVD-levyissä, 

joissa on useita tekstityskieliä. Voit muuttaa 

tekstityksen kieliasetusta DVD-levyn toiston 

aikana. 

Toimintoon pääsee myös kauko-ohjaimen 

Vihreän painikkeen kautta, kun levy on 

toistotilassa.

A Valitse painikkeella  vaihtoehto 

{ Subtitle } (Tekstitys) ja siirry asetuksen 

valintaan painamalla painiketta . 

B Paina painiketta  toistuvasti, kunnes olet 

valinnut haluamasi kielen, ja vahvista sitten 

valinta painamalla painiketta . 

 Kielten nimet on voitu numeroida tai 

lyhentää, jolloin esimerkiksi En tarkoittaa 

englantia.

Hyödyllinen vinkki:
– Joissakin DVD-levyissä tekstityskielen voi 
muuttaa vain DVD-levyn valikossa. Voit siirtyä 
levyvalikkoon painamalla DISC-MENU-painiketta.

Äänen kieliasetuksen muuttaminen
Tämä toiminto on käytettävissä vain 

monikielisen äänen sisältävissä DVD-levyissä tai 

VCD-levyissä, joissa on monta äänikanavaa.

Toimintoon pääsee myös kauko-ohjaimen 

Punaista painikkeen kautta, kun levy on 

toistotilassa.

A Valitse painikkeella  vaihtoehto { Audio } ja 

siirry asetuksen valintaa painamalla painiketta 

. 

B Paina painiketta  toistuvasti, kunnes äänelle 

haluamasi kieli on valittuna, ja vahvista valinta 

sitten painamalla painiketta . 

 Kielten nimet on voitu numeroida tai 

lyhentää, jolloin esimerkiksi En tarkoittaa 

englantia.

Hyödyllinen vinkki:
– Joissakin DVD-levyissä äänen kieliasetukset voi 
muuttaa vain DVD-levyn valikossa. Voit siirtyä 
levyvalikkoon painamalla DISC-MENU-painiketta.

VINKKI: Tässä kuvatut käyttötoiminnot eivät ehkä ole käytettävissä tietyillä levyillä. 

   Tutustu aina levyn mukana toimitettuihin ohjeisiin.
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Kamerakulmien muuttaminen
Tämä toiminto on käytettävissä vain useista 

kamerakulmista kuvattuja kohtauksia 

sisältävissä DVD-levyissä. Tämän toiminnon 

avulla voit katsella kuvaa eri kulmista. 

A Valitse painikkeella  vaihtoehto { Angle } 

(Kulma) ja siirry asetuksen valintaan painamalla 

painiketta . 

 Valittavissa olevat kamerakulmat tulevat 

näkyviin. 

B Valitse haluamasi kamerakulma painikkeilla 

 ja vahvista valinta painamalla -

painiketta.

Suurentaminen
Tämän toiminnon avulla voit suurentaa ja 

panoroida television kuvaruudussa näkyvää 

kuvaa.

A Valitse vaihtoehto { Zoom } painikkeella  ja 

ota zoomaustila käyttöön painamalla painiketta 

. 

 Kuvaruutuun tulee zoomauksen tilarivi ja 

zoomauskerroin. 

Zoom 2

LOPETA                              ZOOM ULOS         ZOOM SIS

B Lähennä kuvaa zoomaustoiminnon avulla 

painamalla kauko-ohjaimen Sinistä painiketta 

tai loitonna kuvaa painamalla Keltaista 

painiketta. 

C Voit panoroida zoomattua kuvaa painikkeilla 

 .

D Voit poistaa zoomaustilan käytöstä painamalla 

Punaista painiketta.

Aikahaku
Tämän toiminnon avulla voit siirtyä levyllä 

haluamaasi kohtaan.

A Valitse vaihtoehto { Time Search } 

(Aikahaku) painikkeella  ja siirry aikakenttään 

(tunnit : minuutit : sekunnit) painamalla 

painiketta .

B Syötä toiston aloitusaika aakkosnumeerisilla 
painikkeilla 0-9 ja vahvista valinta painamalla 

OK-painiketta.

 Toisto siirtyy syötetyn ajan mukaiseen 

kohtaan.

VINKKI: Tässä kuvatut käyttötoiminnot eivät ehkä ole käytettävissä tietyillä levyillä. 

   Tutustu aina levyn mukana toimitettuihin ohjeisiin.
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Tallenteiden muokkaaminen – kovalevy

VINKKI:  Suojattua nimikettä ei voi muokata. Lisätietoja on sivulla 231. Voit palata edelliseen valikkokohteeseen  

   painamalla BACK-painiketta. Voit poistua valikosta painamalla painiketta EDIT.

Nimikkeen nimen muuttaminen 

Jotkin TV-kanavat lähettävät ohjelman nimen. 

Tällaisissa tapauksissa ohjelman nimi 

tallennetaan automaattisesti kovalevylle 

tallennuksen yhteydessä. Muutoin nimikkeen 

nimeksi tallennetaan vain kanavan numero ja 

tallennuksen päiväys ja ajankohta.

A Paina kauko-ohjaimen HDD-BROWSER-

painiketta ja sitten -painiketta toistuvasti, 

kunnes { TITLES } (NIMIKKEET)- ja { INFO } 

-valikot tulevat näkyviin.

HDD

NIMIKKEET
             

ABC 28.02.2005   13:01:00
EFG 31.03.2005   40:22:00

INFO           

13:01:00
HQ
28.02.2005

B Valitse nimike painamalla painikkeita  ja 

paina kauko-ohjaimen EDIT-painiketta.

 Kovalevyn muokkausvalikko tulee näkyviin. 

HDD

Nimike

TYHJENNÄ

P01 28.03.05 12:04

Tyyli 

Editointi

C Valitse valikossa { Title name } (Nimikkeen 

nimi) ja paina -painiketta.

D Muuta merkkiä tai lukua painikkeilla  tai 

kirjoita merkki aakkosnumeerisilla 
painikkeilla 0-9.

 Voit siirtyä edelliseen tai seuraavaan 

kenttään painikkeilla  . 

 Voit valita käyttöön isot tai pienet kirjaimet 

painamalla kauko-ohjaimen a/A painiketta.

 Voit tyhjentää nimikkeen nimen valitsemalla 

vaihtoehto { CLEAR } (TYHJENNÄ) 

painamalla kauko-ohjaimen Punaista 

painiketta.   

E Vahvista muutokset painamalla OK-painiketta.

Tyylilajin valitseminen

Voit valita luettelosta tyylilajin ja siten 

helpottaa ja nopeuttaa tallennetun nimikkeen 

löytämistä. 

A Paina kauko-ohjaimen HDD-BROWSER-

painiketta ja sitten -painiketta toistuvasti, 

kunnes { TITLES } (NIMIKKEET)- ja { INFO } 

-valikot tulevat näkyviin.

B Valitse nimike painamalla painikkeita  ja 

paina kauko-ohjaimen EDIT-painiketta.

 Kovalevyn muokkausvalikko tulee näkyviin. 

HDD

Urheilu

Nimike

Tyyli 

Editointi

C Valitse valikossa { Genre } (Tyyli) ja paina -

painiketta.

D Valitse tyylilaji painikkeilla  ja vahvista 

valinta painamalla OK-painiketta.
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Tallenteiden muokkaaminen – kovalevy (jatkoa)

Videoiden muokkaaminen

Kun tallennus on valmis, voit muokata 

videosisältöä tällä tallentimella. Voit lisätä 

osamerkkejä ja poistaa niitä tai piilottaa 

tarpeettomia kohtauksia.

Kun toistat tallennusta videonmuokkaustilassa, 

koko tallennus, myös piilotetut kohtaukset 

toistetaan.

A Paina kauko-ohjaimen HDD-BROWSER-

painiketta ja paina sen jälkeen  -painiketta 

toistuvasti, kunnes { TITLES } (NIMIKKEET) 

ja { INFO } -valikot tulevat näkyviin.

B Valitse nimike painamalla painikkeita  ja 

paina kauko-ohjaimen EDIT-painiketta.

 Kovalevyn muokkausvalikko tulee näkyviin. 

HDD

Editointi

Nimike

Tyyli 

Editointi

C Valitse valikossa { Video edit } (Editointi) ja 

paina -painiketta.

 Toisto alkaa automaattisesti.

HDD

[EDIT]: Lopeta.
EI LUKUJA            OSA             JAA               PIILOTA

TAUKO

00:00

00:01:02

Videopalkki:
Videopalkin toistoilmaisin näyttää kohdan, jota 

kulloinkin toistetaan.

D Voit valita valikon alareunassa näkyvät 

toiminnot painamalla kauko-ohjaimen vastaavia 

värillisiä painikkeita. 

{ NO CHAPTER } (EI OSIA)

Punainen painike – Valitse tämä vaihtoehto, 

jos haluat poistaa kaikki valitun nimikkeen 

osamerkit.

{ CHAPTER } (OSA)

Vihreä painike – Valitse tämä vaihtoehto, 

jos haluat siirtyä osan muokkausvalikkoon. 

{ DIVIDE } (JAA)

Keltainen painike – Valitse tämä vaihtoehto, 

jos haluat jakaa tallenteen kahdeksi eri 

nimikkeeksi.

{ HIDE } (PIILOTA) / 

{ STOP HIDE } (PIIL. LOPPU)

Sininen ja vihreä painike – Valitse tämä 

vaihtoehto, jos haluat määrittää kohtauksen 

piilotetuksi.

{ SHOW } (NÄYTÄ) / 

{ STOP SHOW } (LOPETA)

Sininen ja vihreä painike  – Valitse tämä 

vaihtoehto, jos haluat palauttaa piilotetun 

kohtauksen näkyväksi. 

E Poistu painamalla EDIT (MUOKKAA) -

painiketta.

 Alkuperäisen nimikkeen lisäksi näytetään 

muokattu nimike, jonka yhteyteen on merkitty .

Hyödyllinen vinkki: 
– Voit poistaa muokatun nimikkeen poistamatta 
alkuperäistä nimikettä. Huomaa kuitenkin, että jos 
poistat alkuperäisen nimikkeen, myös muokattu 
nimike poistetaan.

VINKKI:  Suojattua nimikettä ei voi muokata. Lisätietoja on sivulla 231. Voit palata edelliseen valikkokohteeseen  

   painamalla BACK-painiketta. Voit poistua valikosta painamalla painiketta EDIT.
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Tallenteiden muokkaaminen – kovalevy (jatkoa)

Tallenteen osien yhdistäminen tai 
jakaminen

Voit luoda osan lisäämällä osamerkin (JAA-

toiminnolla) tai voit poistaa osamerkin 

(YHDISTÄ-toiminnolla). 

A Paina kovalevyllä olevan tallenteen toiston 

aikana kauko-ohjaimen EDIT-painiketta.

B Valitse { CHAPTER } (Osa) painamalla 

kauko-ohjaimen Vihreää painiketta.   

 Osan muokkausvalikko tulee näyttöön. 

HDD TAUKO

[EDIT]: Lopeta.
EI LUKUJA            OSA             JAA               PIILOTA

YHDISTÄ             TAKAISIN        JAETTU

00:00

00:01:02

C Etsi muokattava kohtaus pitämällä kauko-

ohjaimen painikkeita . / > alhaalla tai 

painamalla painikkeita  / . Paina sitten 

PAUSE Å -painiketta.

D Voit valita valikon alareunassa näkyvät 

toiminnot painamalla kauko-ohjaimen vastaavia 

värillisiä painikkeita. 

{ MERGE } (Yhdistä) 

Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat yhdistää 

nykyisen osan sitä edeltävään osaan. 

 Jos yhdistettävät osat ovat piilotettuja, 

myös yhdistetty osa piilotetaan. 

Nimike

Osa 1 Osa 2 Osa 3 Osa 4

Osa 1 Osa 2 Osa 3

(Tässä esimerkissä on valittu osa 2.)

{ BACK } (Takaisin) 

Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat palata 

edelliseen näyttöön.

{ SPLIT } (Jaettu) 

Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat lisätä uuden 

osamerkin nykyiseen toistokohtaan. Tällä 

toiminnolla voit siirtyä helposti haluamaasi 

tallenteen kohtaan tai määrittää piilotettavan 

osan (esimerkiksi mainokset).

Nimike

Osa 1 Osa 2 Osa 3 Osa 4

Osa 
2aOsa 1 Osa 3 Osa 4Osa 

2b

(Tässä esimerkissä on valittu osa 2.)

Hyödyllinen vinkki: 
– Nimikkeeseen ja kovalevylle tallennettavien 
osamerkkien määrä on rajoitettu.

VINKKI:  Suojattua nimikettä ei voi muokata. Lisätietoja on sivulla 231. Voit palata edelliseen valikkokohteeseen  

   painamalla BACK-painiketta. Voit poistua valikosta painamalla painiketta EDIT.
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Tallenteiden muokkaaminen – kovalevy (jatkoa)

Nimikkeiden jakaminen
Voit jakaa nimikkeen vähintään kahdeksi 

nimikkeeksi. Tämän toiminnon avulla voit 

erottaa ja poistaa tallenteesta tarpeettomat 

kohdat, kuten mainokset.

VAROITUS!
jaettua nimikettä ei voi palauttaa 
entiselleen.

A Paina kovalevyllä olevan tallenteen toiston 

aikana kauko-ohjaimen EDIT-painiketta.

HDD

[EDIT]: Lopeta.
EI LUKUJA            OSA             JAA               PIILOTA

TAUKO

00:00

00:01:02

B Etsi muokattava kohtaus pitämällä kauko-

ohjaimen painikkeita . / > alhaalla tai 

painamalla painikkeita  / . Paina sitten 

PAUSE Å-painiketta.

C Valitse { DIVIDE } (JAA) painamalla kauko-

ohjaimen Keltaista painiketta.   

 Nykyisestä toistokohdasta luodaan uusi 

nimike ja uusi hakukuva. 

Nimike 1 Nimike 2

Nimike 3Nimike 1 Nimike 2

(Tässä esimerkissä on valittu nimike 1.)

Tarpeettomien kohtausten 
piilottaminen

Voit halutessasi piilottaa tietyt kohtaukset 

(voit esimerkiksi ohittaa mainokset) tai tuoda 

ne uudelleen näkyviin.

A Paina kovalevyllä olevan tallenteen toiston 

aikana kauko-ohjaimen EDIT-painiketta.

B Etsi muokattava kohtaus pitämällä kauko-

ohjaimen painikkeita . / > alhaalla tai 

painamalla painikkeita  / . Paina sitten 

PAUSE Å -painiketta.

C Valitse { HIDE } (PIILOTA) painamalla kauko-

ohjaimen Sinistä painiketta.   

 Piilotuksen aloitusmerkintä asetetaan 

määrittämääsi kohtaan.

HDD

[EDIT]: Lopeta.
EI LUKUJA            OSA             JAA               PIILOTA

TAUKO

00:00

00:01:02

PIIL.LOPPU                            PERU

D Etsi piilotettavan kohtauksen loppu pitämällä  

>-painiketta alhaalla. Valitse sitten 

{ STOP HIDE } (PIIL. LOPPU) painamalla 

kauko-ohjaimen Vihreää painiketta.   

 Piilotuksen lopetusmerkintä asetetaan 

määrittämääsi kohtaan.

 Piilotettu alue näkyy harmaana. 

 Muussa tapauksessa peruuta toiminto 

painamalla kauko-ohjaimen Sinistä painiketta 

{ CANCEL } (PERU).

E Poistu painamalla EDIT (MUOKKAA) -

painiketta.

VINKKI:  Suojattua nimikettä ei voi muokata. Lisätietoja on sivulla 231. Voit palata edelliseen valikkokohteeseen  

   painamalla BACK-painiketta. Voit poistua valikosta painamalla painiketta EDIT.



246

S
u

o
m

i

Tallenteiden muokkaaminen – kovalevy (jatkoa)

Piilotetun kohtauksen palauttaminen 
näkyviin

A Paina toiston aikana kauko-ohjaimen EDIT-

painiketta.

 Piilotettu osa näkyy videoeditointitilassa. 

HDD

[EDIT]: Lopeta.
EI LUKUJA            OSA             JAA               NÄYTÄ

TAUKO

00:00

00:01:02

LOPETA                                 PERU

B Valitse { SHOW } (Näytä) painamalla kauko-

ohjaimen Sinistä painiketta, joka merkitsee 

näytettävän kohtauksen alun.

C Etsi piilotettavan kohtauksen loppu pitämällä 

>-painiketta alhaalla. Valitse sitten 

{ STOP SHOW } (LOPETA) painamalla 

kauko-ohjaimen Vihreää painiketta.      

 Muussa tapauksessa peruuta toiminto 

painamalla kauko-ohjaimen Sinistä painiketta 

{ CANCEL } (PERU).

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

Kaikkien osamerkkien poistaminen
Tallennin lisää tallennuksen aikana osamerkit 

automaattisesti tietyin aikavälein, jos kyseinen 

toiminto on käytössä (lisätietoja on sivulla 

215). Voit poistaa kaikki osamerkit, kun 

tallennus on päättynyt. 

A Paina kovalevyllä olevan tallenteen toiston 

aikana kauko-ohjaimen EDIT-painiketta.

HDD

[EDIT]: Lopeta.
EI LUKUJA            OSA             JAA               PIILOTA

TAUKO

00:00

00:01:02

B Valitse vaihtoehto { NO CHAPTER } 

(Ei osia) painamalla kauko-ohjaimen Punaista 

painiketta, joka poistaa kaikki osamerkit 

nykyisestä nimikkeestä. 

VINKKI:  Suojattua nimikettä ei voi muokata. Lisätietoja on sivulla 231. Voit palata edelliseen valikkokohteeseen  

   painamalla BACK-painiketta. Voit poistua valikosta painamalla painiketta EDIT.

Piilotetun 

kohtauksen
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Tallenteiden muokkaaminen – tallentava DVD-levy

Tietoja tallentavan DVD-levyn 
muokkauksesta

Tässä tallentimessa on useita 

levynmuokkaustoimintoja. Voit muuttaa 

tallennetun DVD-levyn sisältöä ja asetuksia 

muokkausvalikossa. Viimeisteltyä DVD±R-levyä 

ei voi muokata. Muokattu sisältö ei ehkä ole 

käytettävissä, kun levyä toistetaan jossakin 

toisessa DVD-soittimessa.

Muokkausvalikossa näkyvät toiminnon 

määräytyvät tilanteen ja levytyypin mukaan: 

– levyn nimen muuttaminen 

– DVD-levyn määrittäminen yhteensopivaksi 

(vain DVD±R)

– levyn viimeisteleminen (vain DVD±R)

– nimikkeen nimen muuttaminen

– videoeditointi.

+RW

Levyn nimi

TYHJENNÄ

Yhteensopiva

Viimeistele

Nimike

Editointi

Hakukuvanäyttö

Hakukuvanäytössä näkyvät tallentavalla DVD-

levyllä olevat tallenteet. 

Näytön pitäisi tulla television kuvaruutuun, kun 

asetat tallentimeen tallentavan DVD-levyn tai 

pysäytät toiston. 

NIMIKKEET                    2-2

Static lights
The Pianist
The island of lost dream

Lord of the Rings, The T
Habla Con Ella
The Ring
...

00:22:08

SPP

14:01:03

01:20:00

SPP

21:02:03

00:32:02

SPP

28:06:03

Hakukuvanäytössä näkyvät tallenteen tiedot:

A  nimikkeen hakukuva

B  tallenteen pituus, tallennustila ja 

tallennuspäivämäärä

C  nimikkeen nimi (tai kanavan numero ja 

päivämäärä).

Hyödyllinen vinkki: 
– Jos levyä ei ole tallennettu tällä DVD-
tallentimella, hakukuvanäyttö voi poiketa tässä 
esitetystä. Levyvalikko on mukautettava tämän 
DVD-tallentimen mukaiseen muotoon ennen 
muokkausta. Lisätietoja on sivulla 253.

C

B

A

VINKKI:  Viimeisteltyä DVD±R-levyä ei voi enää muokata, eikä sille voi enää tallentaa. Voit palata edelliseen   

   valikkokohteeseen painamalla BACK-painiketta. Voit poistua valikosta painamalla painiketta EDIT.
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Tallenteiden muokkaaminen – tallentava DVD-levy

Tallenteiden tai nimikkeiden 
poistaminen

Voit poistaa levyltä haluamasi nimikkeen. 

DVD±R-levyltä poistettujen tallenteiden tilalle 

ei voi kuitenkaan enää tallentaa.

A Aseta tallentimeen DVD-levy, jolle on 

tallennettu sisältöä.

 Hakukuvanäyttö tulee näkyviin. 

 Muussa tapauksessa paina HDD-BROWSER-

painiketta ja valitse valikosta { Disc Tray } 
(Levykelkka) ja paina sen jälkeen  -painiketta.

B Valitse nimike valikosta painikkeilla 

NIMIKKEET                    2-2

Static lights
The Pianist
The island of lost dream

Lord of the Rings, The T
Habla Con Ella
The Ring
...

00:22:08

SPP

14:01:03

01:20:00

SPP

21:02:03

00:32:02

SPP

28:06:03

PYYHI                                                              SUOJAA

C Valitse { DELETE } (POISTA) painamalla 

kauko-ohjaimen Punaista painiketta.  

D Varoitusviesti tulee näkyviin. Jatka painamalla 

kauko-ohjaimen OK-painiketta.

 Jos kyseessä on DVD±RW-levy, 

hakukuvanäytössä näkyy poistetun nimikkeen 

tilalla teksti Tyhjä nimike. Tyhjää tilaa voi 

käyttää uusia tallennuksia varten.

 Jos kyseessä on DVD±R-levy, 

hakukuvanäytössä näkyy poistetun nimikkeen 

tilalla teksti Poistettu nimike. Poistettu nimike 

ohitetaan toiston aikana.

 Muutoin keskeytä toimenpide valitsemalla 

valikossa { Cancel } (Peru) ja painamalla OK-

painiketta.

Tallennettujen nimikkeiden 
suojaaminen (DVD+RW)

Voit estää tallenteen tarkoittamattoman 

poiston tai muokkauksen suojaamalla 

DVD+RW-levyn nimikkeen. 

A Aseta tallentimeen DVD±RW-levy, jolle on 

tallennettu sisältöä.

 Hakukuvanäyttö tulee näkyviin. 

 Muussa tapauksessa paina HDD-BROWSER-

painiketta ja valitse valikosta { Disc Tray } 
(Levykelkka) ja paina sen jälkeen  -painiketta.

B Valitse nimike valikosta painikkeilla .

C Valitse { PROTECT } (SUOJAA) painamalla 

kauko-ohjaimen Sinistä painiketta.   

 Kun nimike on suojattu, sinisen painikkeen 

toimintona on { UNPROTECT } (POISTA 

SUOJAUS). Valitsemalla sen voit poistaa 

suojausasetuksen.

PYYHI                                                              SUOJAA SUOJ POIS

VINKKI:  Viimeisteltyä DVD±R-levyä ei voi enää muokata, eikä sille voi enää tallentaa. Voit palata edelliseen   

   valikkokohteeseen painamalla BACK-painiketta. Voit poistua valikosta painamalla painiketta EDIT.
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Tallenteiden muokkaaminen – tallentava DVD-levy

Levyn tai nimikkeen nimen 
muuttaminen 

Tallennin luo levyn ja nimikkeen alkuperäisen 

nimen automaattisesti. Voit muuttaa levyn tai 

nimikkeen nimeä noudattamalla seuraavia ohjeita.

A Aseta tallentimeen DVD-levy, jolle on 

tallennettu sisältöä.

 Hakukuvanäyttö tulee näkyviin. 

B Paina kauko-ohjaimen EDIT-painiketta.

 Muokkausvalikko tulee näkyviin. 

C Valitse valikossa { Disc name } (Levyn nimi) 

tai { Title name } (Nimike) painamalla 

painikkeita . 

D Muuta merkkiä tai lukua painikkeilla  tai 

kirjoita merkki aakkosnumeerisilla 
painikkeilla 0-9.

 Voit siirtyä edelliseen tai seuraavaan 

kenttään painikkeilla  . 

 Voit valita käyttöön isot tai pienet kirjaimet 

painamalla kauko-ohjaimen a/A-painiketta.

E Vahvista muutokset painamalla OK-painiketta. 

Muokatun DVD±RW-levyn 
määrittäminen yhteensopivaksi

Muilla DVD-soittimilla toistettaessa muokattu 

DVD±RW-levy saattaa edelleen näyttää 

alkuperäiset nimikkeet tai piilotetut 

kohtaukset. Tämän toiminnon avulla voit 

määrittää muokatun DVD±RW-levyn muiden 

soittimien kanssa yhteensopivaksi.

A Aseta tallentimeen DVD±RW-levy, jolle on 

tallennettu sisältöä.

 Hakukuvanäyttö tulee näkyviin. 

B Paina kauko-ohjaimen EDIT-painiketta.

 Muokkausvalikko tulee näkyviin. 

C Valitse valikossa { Compatible } 

(Yhteensopiva) painikkeilla  ja vahvista 

valinta painamalla OK-painiketta .

 Jos vaihtoehto ei ole valittavissa, kyseinen 

levy on jo yhteensopiva.

DVD±R-levyn viimeisteleminen 
toistoa varten

DVD±R-levy on viimeisteltävä, ennen kuin sitä 

voi toistaa muissa DVD-soittimissa. Muutoin 

DVD±R-levyä voi toistaa ainoastaan tällä 

tallentimella.    

Kun DVD±R-levy on viimeistelty, sille ei 
voi enää tallentaa eikä sitä voi muokata. 
Varmista, että kaikki tallennukset ja 
muokkaukset ovat valmiit, ennen kuin 
viimeistelet levyn. 
 

A Aseta tallentimeen DVD±R-levy, jolle on 

tallennettu sisältöä.

 Hakukuvanäyttö tulee näkyviin. 

 Muussa tapauksessa paina HDD-BROWSER-

painiketta ja valitse valikosta { Disc Tray } 
(Levykelkka) ja paina sen jälkeen  -painiketta.

B Paina kauko-ohjaimen EDIT-painiketta.

 Muokkausvalikko tulee näkyviin. 

C Valitse valikossa vaihtoehto { Finalise } 

(Viimeistele) painikkeilla  ja vahvista valinta 

painamalla OK-painiketta. 

D Varoitusviesti tulee näkyviin. Jatka painamalla 

kauko-ohjaimen OK-painiketta.

 Viimeistely voi kestää yli 30 minuuttia. 

Aika määräytyy tallenteiden pituuden mukaan. 

 Älä avaa levykelkkaa tai katkaise virtaa, 

koska levy saattaa vioittua.

 Muutoin keskeytä toimenpide valitsemalla 

valikossa { Cancel } (Peru) ja painamalla OK-

painiketta.

VINKKI:  Viimeisteltyä DVD±R-levyä ei voi enää muokata, eikä sille voi enää tallentaa. Voit palata edelliseen   

   valikkokohteeseen painamalla BACK-painiketta. Voit poistua valikosta painamalla painiketta EDIT.
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Videoiden muokkaaminen

Kun tallennus on valmis, voit muokata 

videosisältöä tällä tallentimella. Voit lisätä 

osamerkkejä ja poistaa niitä tai piilottaa 

tarpeettomia kohtauksia.

Nimike

Osa Osa Osa Osa

Osamerkkejä

Kun toistat tallennusta videonmuokkaustilassa, 

koko tallennus, myös piilotetut kohtaukset 

toistetaan.

A Aseta tallentimeen DVD-levy, jolle on 

tallennettu sisältöä.

 Hakukuvanäyttö tulee näkyviin. 

 Muussa tapauksessa paina HDD-BROWSER-

painiketta ja valitse valikosta { Disc Tray } 
(Levykelkka) ja paina sen jälkeen  -painiketta.

B Valitse nimike painikkeilla  ja aloita toisto 

painamalla PLAY  -painiketta.

C Etsi muokattava kohtaus pitämällä kauko-

ohjaimen painikkeita . / > alhaalla tai 

painamalla painikkeita  / . Paina sitten 

PAUSE Å -painiketta.

D Paina toiston aikana kauko-ohjaimen EDIT-

painiketta.

 Videoeditointivalikko tulee näkyviin.

+RW | SHREK | EDIT MODE

[EDIT]: Lopeta.
EI LUKUJA              OSA             NIMIKE         PIILOTA

TAUKO

00:00

00:01:02

E Voit valita valikon alareunassa näkyvät 

toiminnot painamalla kauko-ohjaimen vastaavia 

värillisiä painikkeita. 

{ NO CHAPTER } (EI OSIA)

Punainen painike – Valitse tämä vaihtoehto, jos 

haluat poistaa kaikki valitun nimikkeen 

osamerkit.

{ CHAPTER } (OSA)

Vihreä painike – Valitse tämä vaihtoehto, jos 

haluat siirtyä osan muokkausvalikkoon. 

 

YHDISTÄ             TAKAISIN        JAETTU        PIILOTA         

[EDIT]: Lopeta.
EI LUKUJA              OSA             NIMIKE         PIILOTA

{ MERGE } (Yhdistä)

Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat yhdistää 

nykyisen osan sitä edeltävään osaan.

Huomautus: jos yhdistettävät osat ovat 

piilotettuja, myös yhdistetty osa piilotetaan.

{ BACK } (Takaisin)

Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat palata 

edelliseen näyttöön.

{ SPLIT } (Jaettu) 

Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat lisätä 

uuden osamerkin nykyiseen toistokohtaan. 

Tällä toiminnolla voit siirtyä helposti tiettyyn 

tallenteen kohtaan tai määrittää piilotettavan 

osan.

{ HIDE } (Piilota) / { SHOW } (NÄYTÄ)

Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat piilottaa 

tai näyttää valitun osan. Toiston aikana 

piilotettu osa ohitetaan.

Tallenteiden muokkaaminen – tallentava DVD-levy

VINKKI:  Viimeisteltyä DVD±R-levyä ei voi enää muokata, eikä sille voi enää tallentaa. Voit palata edelliseen   

   valikkokohteeseen painamalla BACK-painiketta. Voit poistua valikosta painamalla painiketta EDIT.
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{ TITLE } (NIMIKE)

Keltainen painike – Valitse tämä vaihtoehto, 

jos haluat siirtyä nimikkeen 

muokkausvalikkoon. 

 

JAA                                        TAKAISIN     HAKUKUVA

[EDIT]: Lopeta.
EI LUKUJA              OSA             NIMIKE         PIILOTA

{ DIVIDE } (Jaa) – vain DVD±RW

Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat luoda 

uuden nimikkeen nykyisestä toistokohdasta. 

Olemassa oleva nimike jaetaan kahdeksi 

nimikkeeksi. 

Varoitus! jaettua nimikettä ei voi palauttaa 

entiselleen.
 

{ BACK } (Takaisin)

Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat palata 

edelliseen näyttöön.
 

{ INDEX PIC } (Hakukuva)

Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat käyttää 

nykyistä kohtausta hakukuvaa.

Huomautus: yleensä nimikkeen 

hakukuvana näytetään tallenteen 

ensimmäinen kuva.

{ HIDE } (Piilota) / { SHOW } (Näytä)  

Sininen painike – valitse tämä, kun haluat 

asettaa piilottamisen aloitusmerkin.

Hyödyllisiä vinkkejä: 
– Kaikki piilotetut osat toistetaan 
videoeditointitilassa.
– Piilotettavan tai näytettävän kohtauksen voi 
valita vain nimikkeen sisällä.
– Nimikkeeseen ja kovalevylle tallennettavien 
osamerkkien määrä on rajoitettu.

Tallenteiden muokkaaminen – tallentava DVD-levy

VINKKI:  Viimeisteltyä DVD±R-levyä ei voi enää muokata, eikä sille voi enää tallentaa. Voit palata edelliseen   

   valikkokohteeseen painamalla BACK-painiketta. Voit poistua valikosta painamalla painiketta EDIT.
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Lisätietoja 
on 
sivulla 253

Lisätietoja 
on 
sivulla 253

Lisätietoja 
on 
sivulla 253

Lisätietoja 
on 
sivulla 254

Lisätietoja 
on 
sivulla 254

Järjestelmävalikon asetukset

Tallentimen asetukset 

A Paina kauko-ohjaimen SYSTEM-painiketta.

 Järjestelmän asetusvalikko tulee näkyviin.

B Valitse { Preferences } (Omat asetukset) 

painamalla -painiketta ja tarkastele 

valittavissa olevia asetuksia painamalla -

painiketta toistuvasti. Siirry sitten haluamaasi 

asetukseen painamalla -painiketta.

Tallennus    DV-lisäas     Ään   Levy  Käyttöoikeus

Omat asetuks

Asennus

C Valitse asetus, jota haluat muuttaa, ja paina -

painiketta. Kun olet muuttanut asetusta, 

vahvista muutos OK-painikkeella ja siirry 

takaisin edelliseen kohtaan.

 Ohjeet ja asetusten selitykset ovat 

seuraavilla sivuilla.

 Jos valikon kohta näkyy harmaana, 

ominaisuus ei ole käytettävissä tai sitä ei voi 

muuttaa nykyisessä vaiheessa.

D Poistu valikosta painamalla SYSTEM-

painiketta.

Huomautus: Lisätietoja { Recording } 
(Tallennus) -asetuksista on sivulla 215.

DV-lisäas

Omat asetuks

Päivä

Aika

Ääni

Omat asetuks

Audiotila

Yökuuntelu

Levy
Omat asetuks

Mukauta valikko

Poista kaikk

Käyttöoikeus

Omat asetuks

Lapsilukko

Käyttöoikeus

Ominaisuudet

Omat asetuks

Autom.jatko
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Järjestelmävalikon asetukset (jatkoa)

Ääni-asetukset (alleviivatut asetukset ovat tehtaan oletusasetuksia)

Sound mode 

(Audiotila)

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

tämän tallentimen AUDIO OUT L/R -liitäntöihin. 

{ Stereo }  – Valitse tämä, jos haluat kuulla stereoäänen 

vasemmasta ja oikeasta äänikanavasta. Käytä tätä 

asetusta, jos tallennin on liitetty televisioon tai 

stereolaitteistoon.

{ Surround }  – Valitse tämä, jos liitetty AV-laite on Dolby Surround 

-yhteensopiva. Dolby Digital- ja MPEG-2-

monikanavasignaalit yhdistetään Dolby Surround -

yhteensopivaksi kaksikanavaiseksi lähtösignaaliksi.

Night mode 

(Yökuuntelu)

 Tässä tilassa äänentoisto optimoidaan hiljaiselle äänenvoimakkuudelle. Kovia 

ääniä hiljennetään ja hiljaisia ääniä voimistetaan kuuluvalle tasolle.

{ On }  – Ottaa yökuuntelutilan käyttöön.

{ Off } (Ei) –  Poistaa yökuuntelutilan käytöstä. Valitse tämä, jos 

haluat nauttia tilaäänentoiston koko dynamiikasta.

Levyasetukset

Adapt menu 

(Mukauta valikko)

 Jos DVD±RW-levy on luotu tietokoneen tai jonkin toisen tallentimen avulla, 

hakukuvanäyttö saattaa näkyä virheellisenä. Tämän toiminnon avulla voit 

muuttaa levyn muodon Philips-tyyppiseksi.

 Kun painat OK-painiketta, toiminnon vahvistusikkuna tulee television 

kuvaruutuun. 

Delete all
(Poista kaikki)

 Valitse tämä, jos haluat poistaa kaikki nimikkeet tallentavalta DVD-levyltä.

 Kun painat OK-painiketta, toiminnon vahvistusta pyytävä tulee television 

kuvaruutuun. 

DV-erikoiset -asetukset

 Voit asettaa päivämäärän ja kellonajan DV-videokameratallennuksen 

päivitystoimintoja varten. Kun asetukset on määritetty, päivämäärä ja 

kellonaika päivittyvät automaattisesti DV-videokameratallennuksen jälkeen.

Date 

(PÄIVÄ)
 { 00 - 00 - 0000 }  – Aseta päivä, kuukausi ja vuosi painikkeilla  ja 

siirry sitten seuraavaan numerokenttään painamalla 

-painiketta. Kun olet valmis, paina OK-painiketta.

Time 

(AIKA)
 { 00 : 00 : 00 }  – Aseta tunnit, minuutit ja sekunnit painikkeilla  

ja siirry sitten seuraavaan numerokenttään 

painamalla -painiketta. Kun olet valmis, paina OK-

painiketta.
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Käyttöasetukset (alleviivatut asetukset ovat tehtaan oletusasetuksia)

Näyttö kehottaa antamaan nelinumeroisen PIN-koodin. 

–  Syötä haluamasi nelinumeroinen luku ensimmäisellä kerralla kauko-ohjaimen 

aakkosnumeerisilla painikkeilla 0-9. 

–  Jos unohdat nelinumeroisen PIN-koodin, näppäile luku 1504. Syötä sitten 

haluamasi nelinumeroinen luku ja vahvista PIN-koodi syöttämällä sama luku 

uudelleen.

Childlock
(Lapsilukko) 

 Tällä toiminnolla voit estää lapsia katselemasta sopimattomia levyjä tai 

kiintolevylle tallennettua sisältöä. Kun tämä toiminto on käytössä, toiminto 

näkyy { CHILDLOCK } (Lapsilukko) -kuvakkeena värillisten vaihtoehtojen 

alareunassa valitessasi nimikkeitä sisältövalikosta. Voit ottaa lapsilukon käyttöön 

tai pois käytöstä painamalla kauko-ohjaimen Keltaista painiketta. 
 

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

 { On } (Käytössä) – Ottaa lapsilukko-ominaisuuden käyttöön. 

   Lukittujen levyjen tai kiintolevylle tallennettujen 

nimikkeiden käyttäminen edellyttää kuusinumeroisen 

salasanan antamista.

 { Off } (Ei) – Kaikkia levyjä voi toistaa.

Change PIN 
(Muuta tunnus)

 Kirjoita uusi nelinumeroinen PIN-koodi aakkosnumeerisilla painikkeilla 
0-9. Vahvista syöttämäsi koodi kirjoittamalla se uudelleen. 

 Jos haluat peruuttaa tekemäsi muutoksen, valitse valikossa vaihtoehto { Cancel } 
(Peruuta) painamalla -painiketta ja paina kauko-ohjaimen OK-painiketta.

Toimintoasetukset (alleviivatut asetukset ovat tehtaan oletusasetuksia)

 Auto resume 

(Autom.jatko)

 Tällä toiminnolla voit jatkaa levyn toistoa sen edellisestä keskeytyskohdasta. 

Tämä vaikuttaa 20 viimeksi toistettuun DVD- ja Video CD -levyyn.

 { Off } (Ei)  – Levyn toisto aloitetaan aina alusta.   

{ On } – Ottaa automaattisen jatkamistilan käyttöön.

  Kun toisto lopetetaan, näkyviin tulee sisältövalikko.   

Voit palata toistoon valitsemalla nimikkeen valikosta 

ja painamalla OK-painiketta.

Huomautus: Painikkeen PLAY  painallus peruuttaa jatkamistilan ja aloittaa 

toiston levyn alusta.

####

Anna haluamasi PIN-koodi.
Koodia tarvitaan lukittuja toimintoja käytettäessä.

PIN-koodi

Peru

254

Järjestelmävalikon asetukset (jatkoa)
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Lisätietoja 

on 

sivulla 256

Lisätietoja 

on 

sivulla 257

Lisätietoja 

on 

sivulla 

258~259

Lisätietoja 

on 

sivulla 260

Lisätietoja 

on 

sivulla 261

Lisätietoja 

on 

sivulla 261

Tallentimen Asennus

Ennen aloittamista
Merkitse tilapäisesti kovalevylle tallennetusta 

sisällöstä (Time Shift -puskurista) se sisältö, 

jonka haluat tallentaa kovalevylle. Lisätietoja on 

sivulla 213. Muutoin kaikki sisältö poistetaan, 

kun siirryt { Setup } (Asennus) -toimintoon.

A Paina kauko-ohjaimen SYSTEM-painiketta.

 Järjestelmän asetusvalikko tulee näkyviin.

B Valitse { Set up } (Asennus) painamalla ensin 

-painiketta toistuvasti ja painamalla sitten -

painiketta.

 Varoitusviesti tulee näkyviin. Jatka 

painamalla OK-painiketta tai keskeytä toiminto 

valitsemalla valikossa { No } (Ei).

 Toisto keskeytyy.

Järjestelmä
  

Aika-päivä    Analog. kan.
  

Videolähtö

Asennus

C Tarkastele valittavissa olevia asetuksia 

painamalla -painiketta toistuvasti. Siirry sitten 

haluamaasi asetukseen painamalla -

painiketta.

 Ohjeet ja asetusten selitykset ovat 

seuraavilla sivuilla.

 Jos valikon kohta näkyy harmaana, 

ominaisuus ei ole käytettävissä tai sitä ei voi 

muuttaa nykyisessä vaiheessa.

D Poistu valikosta painamalla SYSTEM-

painiketta.

Järjestelmä

Asennus

Ekotila

Toin. ohjain

Ruutunäyttö

Off

Off

Täysi

Näyttö Voimakas

Aika - päivä

Asennus
 

Kelloasetus

Aika

Päivä

Analog. kan.
Asennus

Autom.haku

Follow TV

Lajittele

Suosikit

Videolähtö

Asennus

TV-kuvasuhde 

Mustantaso

Vaakasuunta

Progressive  

Videolähtö

Audiolähtö

Asennus

Digilähtö

HDMI

Kieli

Asennus

Valikko

Audio

Tekstitys

Järjestelmävalikon asetukset (jatkoa)
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Järjestelmäasetukset (alleviivatut asetukset ovat tehtaan oletusasetuksia)

Eco mode
(Ekotila)

 Tämä on virtaa säästävä tila.

{ On } (Käytössä) – Kun tallennin asetetaan valmiustilaan, näyttöpaneeli 

sammuu virran säästämiseksi.

  Huomautus: kun tämä tila on valittuna, 

automaattista satelliittitallennusta ei voi suorittaa.

{ Off } (Ei käytössä) –  Tallentimen näyttöpaneeliin tulee kello, kun siirrät 

laitteen valmiustilaan.

Second RC 

(Toinen ohjain)

 { On } (Käytössä)     –  Mahdollistaa tämän tallentimen ohjauksen toisella   

 kauko-ohjaimella (ei toimiteta tallentimen mukana).

{ Off } (Ei käytössä)  –  Estää tämän tallentimen ohjauksen toisella kauko-

ohjaimella.

OSD
(Ruutunäyttö)

 Valitsee ruudulla näytettävien tietojen tason. 

{ Full } (Täynnä)  – Käytön aikana näytetään aina kaikki tiedot.

{ Reduced } (Supistettu)– Ohjetekstiä ja väripainikkeiden riviä ei näytetä 

näytössä.

{ Normal } (Normaali) – Ohjetekstiä ei näytetä näytössä. 

Display
(Näyttö)

 Tallentimen näyttöpaneelin kirkkauden valinta. 

{ Bright } (Kirkas)  – Normaali kirkkaus.

{ Dimmed } (Himmennetty) – Himmeä näyttö.
{ Off } (Ei)  – Poistaa näytön käytöstä. 

Jump forward 
(Hyppää eteen)

 Aseta aika, jonka verran tallennin siirtyy eteenpäin, kun painat kauko-ohjaimen 

JUMP-FWD-painiketta. Vahvista asetus painamalla OK-painiketta. 

Enimmäisasetus on 59 minuuttia ja 59 sekuntia.

Jump back 

(Hyppää taaks)

 Aseta aika, jonka verran tallennin siirtyy taaksepäin, kun painat kauko-ohjaimen 

JUMP-BACK-painiketta. Vahvista asetus painamalla OK-painiketta. 

Enimmäisasetus on 59 minuuttia ja 59 sekuntia.

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

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

 vuorovaikutteisesti, kun seuraat näytön valikkoa. 

{ Off } (Ei)  – VCD- tai SVCD-levy ohittaa hakemistovalikon ja 

toistaa suoraan alusta.

{ On }  – Hakemistovalikko (jos käytettävissä) tulee näkyviin 

televisioruudulle, kun asetat VCD- tai SVCD-levyn 

laitteeseen.

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

Version Info 
(Versiotiedot)

 Tämä on vain tiedoksi tarkoitettu näyttö, joka sisältää tallentimeen asennetun 

laiteohjelman versiotiedot. Näitä tietoja saatetaan tarvita tulevien online-

laiteohjelmapäivitysten hankintaan. 
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Järjestelmävalikon asetukset (jatkoa)
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Aika - ja Päivä -asetukset (alleviivatut asetukset ovat tehtaan oletusasetuksia)
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Järjestelmävalikon asetukset (jatkoa)

Clock preset 
(Kelloasetus)

 Ajan ja päiväyksen voi asettaa automaattisesti tallennuslaitteeseen, jos 

tallennettu TV-kanava lähettää aikasignaalin. 

{ Auto }  – Tallennin valitsee automaattisesti ensimmäisen

(Automaattinen)  saatavilla olevan kanavan, joka lähettää aika-/

päivämäärätietoa.

{ XXX }  –  Valitsee aika-/päivämäärätiedon lähetyksessä 

(esiasetusnumero)  käytettävän TV-kanavan.

{ Off } (Ei)  – Valitse tämä ennen kellonajan ja päivämäärän 

manuaalista määrittämistä.

 Jos aika tai päiväys ovat väärin, ne on asetettava manuaalisesti tässä.

Time 
(Aika)

 { 00 : 00 }  – Aseta tunnit ja minuutit painikkeilla  ja siirry 

sitten seuraavaan numerokenttään painamalla  

painiketta. Kun olet valmis, paina OK-painiketta.

Date 

(Päivä)
 { 31-01-2005 } – Aseta päivä, kuukausi ja vuosi painikkeilla  ja  

  siirry sitten seuraavaan numerokenttään painamalla  

  -painiketta. Kun olet valmis, paina OK-painiketta.
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Analogisten kanavien asetukset

Analog. kan.
Asennus

Autom.haku

Follow TV

Lajittele

Suosikit

 Tämä tallennin hakee ja tallentaa vastaanotettavissa olevat analogiset TV-

kanavat perusasennuksen aikana. Haluat ehkä kuitenkin suorittaa haun 

myöhemmin, jos saataville tulee uusia kanavia tai suoritat tallentimen 

asennuksen uudelleen.

A Paina kauko-ohjaimen SYSTEM-painiketta. Valitse valikossa { Set up } 

(Asennus) ja valitse -painiketta toistuvasti painamalla { Analogue Ch. } 
(Analog. kan.).

B Valitse seuraavat asetukset valikossa painamalla -painiketta toistuvasti ja 

siirry asetusvaihtoehtojen valintaan painamalla -painiketta.

Auto search 

(Autom.haku)

 Käynnistä automaattinen TV-kanavien haku painamalla kauko-ohjaimen OK-

painiketta. Haku korvaa kaikki aiemmin tallennetut analogiset TV-kanavat. Haku 

saattaa kestää useita minuutteja.

Follow TV 
(Kopioi televisiosta)

 Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos tämä tallennin on liitetty televisioon 

EXT1 TO TV-I/O -SCART-liitännän kautta. Toiminnon avulla voit muuttaa 

tallentimeen tallennettujen TV-kanavien järjestyksen TV-vastaanottimen 

kanavien järjestyksen mukaiseksi.
1) Vahvista television kuvaruudussa näkyvä viesti painamalla OK-painiketta. 

TV 01 tulee näyttöpaneeliin. Valitse television kauko-ohjaimella 

televisiosta kanava numero {1} ja paina sitten tallentimen kauko-ohjaimen 

OK-painiketta.

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

vastaanottimeen, tallennin tallentaa kanavan kanavaksi P01. 

Näyttöpaneeliin tulee teksti TV 02.

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

näkyviin.

2) Valitse television kauko-ohjaimella televisiosta kanava numero {2} ja 

paina sitten tallentimen kauko-ohjaimen OK-painiketta. 

Toista yllä mainitut vaiheet, kunnes olet määrittänyt kaikki TV-kanavat.

 Huomautus: Voit keskeyttää Follow TV (Noudata TV:n järjestystä) -

toiminnon painamalla BACK-painiketta.

Sort
(Lajittele) 

 Voit muuttaa TV-kanavien lajittelujärjestystä. Tämän asetuksen avulla voit 

järjestää TV-kanavat uudelleen.

001  ARD

002  TELET

003  ORF2 ---

004  TELET 

004  TELET

005  CHAN

006  RTL4

007  SBS6

ORF2ORF2

004  CHAN

005  RTL4

006  ORF2

007  SBS6

1) Valitse siirrettävä TV-kanava painikkeilla  ja vahvista valinta painamalla 

OK-painiketta. 

2) Siirrä TV-kanava haluamaasi paikkaan painikkeilla  ja sijoita se valittuun 

kohtaan painamalla OK-painiketta.

Favourites 

(Suosikit)
 Painamalla OK-painiketta voit määrittää suosikkitelevisiokanavia, jotka voit 

valita nopeasti kauko-ohjaimen kanavanvalintapainikkeilla.

  – TV-kanavat voi valita kauko-ohjaimen painikkeilla 

CHANNEL +-.

  –  TV-kanavat saa käyttöön vain painamalla kauko-

ohjaimessa kanavaa vastaavaa numeropainiketta.

Suosikit

CH01
CH02  NBC
CH03
CH04
CH05
CH06  MTV
CH07

Järjestelmävalikon asetukset (jatkoa)
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Analogiset kanava-asetukset – Manuaalinen haku

 Kaikki vastaanotettavissa olevat TV-kanavat eivät ehkä ole löytyneet ja 

tallentuneet perusasennuksen aikana. Puuttuvat tai salatut TV-kanavat on tällöin 

haettava ja tallennettava manuaalisesti. 

 A Paina kauko-ohjaimen SYSTEM-painiketta. Valitse valikossa { Set up } 

(Asennus) ja valitse -painiketta toistuvasti painamalla { Analogue Ch. } 
(Analog. kan.).

 B Valitse seuraavat asetukset valikossa painamalla -painiketta toistuvasti ja 

siirry asetusvaihtoehtojen valintaan painamalla -painiketta.

Entry mode
(Syöttötila)

 Valitse kanavapaikkaan tai taajuuteen perustuva manuaalinen haku { Channel, 
S. Channel (erikoiskanava), MHz (taajuus) } (Kanava, Erik-KAN. MHz).

 Huomautus: S. Channel (Erik-KAN) tarkoittaa tiettyjä hyperalueen kanavia.

Entry
(Syöttö)

 – Syötä taajuus tai kanavanumero aakkosnumeerisilla painikkeilla 0-9 ja 

paina OK-painiketta. Valitse sitten Vihreää painiketta painamalla 

{ STORE } (TALLENNA).

      TAI
     – Kun olet löytänyt oikean taajuuden tai kanavan, valitse kauko-ohjaimen 

Sinistä painiketta painamalla { SEARCH } (HAKU). Valitse sitten 

Vihreää painiketta painamalla { STORE } (TALLENNA).

Preset
(Pikavalinta)

 Syötä aakkosnumeerisilla painikkeilla 0-9 tallennettavan kanavan 

muistipaikan numero (esimerkiksi 01) ja paina OK-painiketta. Valitse sitten 

Vihreää painiketta painamalla { STORE } (TALLENNA).

Preset name 

(Pikaval nimi)

 Syötä pikavalintanimi aakkosnumeerisilla painikkeilla 0-9 ja paina OK-

painiketta. Valitse sitten Vihreää painiketta painamalla { STORE } 

(TALLENNA).Pikavalinnan nimen enimmäispituus on neljä merkkiä.

Decoder
(Dekooderi) 

 Jos valittu TV-kanava lähettää salattua TV-signaalia, joita voi katsoa vain 

EXT2 AUX-I/O -liitäntään kytketyn dekooderin avulla, liitetty dekooderi on 

aktivoitava. 

{ On } (On) – Valitse tämä, jos haluat määrittää liitetyn dekooderin 

tälle TV-kanavalle.

{ Off } (Ei)  – Katkaisee dekooderin virran.

TV system
(TV-järj)

 Määritä asetukset siten, että saat mahdollisimman häiriöttömän kuvan ja äänen. 

Katso lisätietoja TV-järjestelmäoppaan viimeiseltä sivulta.

NICAM  NICAM on digitaalinen äänenvälitysjärjestelmä. Sillä voidaan välittää joko yksi 

stereokanava tai kaksi erillistä monokanavaa.

{ On } (On)  – Parantaa TV-kanavan äänenlaatua.

{ Off } (Ei)  – Valitse tämä, jos äänenlaatu on huono ja äänessä on 

säröä.

Finetune 

(Hienosäätö)

 Valitse tämä, jos vastaanotto-olosuhteet ovat huonot ja haluat hienosäätää TV-

kanavia manuaalisesti. Säädä taajuutta painikkeilla   ja vahvista valinta 

painamalla OK-painiketta.

Syöttötila

Analog. kan.

Asennus

MHz  

Syöttö

Pikavalinta

Pikaval nimi

167.5 MHz

P 04

RTL4

Dekooderi

TV-järj

NICAM

Hienosäätö

HAKUTALLENNA

PAL-BG

Ei            On

Ei            On

Järjestelmävalikon asetukset (jatkoa)
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Videolähtö-asetukset (alleviivatut asetukset ovat tehtaan oletusasetuksia)

TV shape 

(TV-kuvasuhde)

 Voit muuttaa kuvasuhteen television kuvasuhteen mukaiseksi.

{ 4:3 Letterbox }  – Tämä asetus ottaa käyttöön laajakuvan, jonka ylä- ja 

alapuolella on musta palkki.

{ 4:3 Panscan } – Tämä asetus ottaa käyttöön normaalikorkuisen 

kuvan, jonka sivuilta jää osa näkymättömiin.

{ 16:9 } – Tämä asetus ottaa käyttöön aidon laajakuvan 

(kuvasuhde 16:9).

Black level
(Mustantaso)

 Tämä asetus muokkaa NTSC-levyn värejä.

{ Normal } (Normaali)  – Normaali värikontrasti.

{ Enhance } (Parannettu) – Parantaa NTSC-yhteensopivan DVD-levyn 

  värikontrastia tehostetaan ja kirkastaa kuvaa.

Horizontal 
(Vaakasuunta)

 Voit säätää TV-kuvan paikkaa vaakasuuntaisesti painikkeilla  . 

Vahvista asetus painamalla OK-painiketta.

Video output 
(Videolähtö)

 Valitsee videolähtösignaalin, joka sopii tallentimen ja television liittämisessä 

käytetyille liitännöille.

{ RGB•CVBS }  – Valitse tämä, jos käytössä on RGB- tai CVBS-liitäntä.

{ S-Video }  – Valitse tämä, jos käytössä on S-Video-liitäntä.

{ Automatic }  – Lähtösignaali on vastaanotetun videosignaalin 

 (Automaattinen)  mukainen.

Progressive  Varmista ennen progressiivisen kuvan käyttöönottoa, että televisio pystyy 

käyttämään progressiivista signaalia (television on kyettävä progressiivisen eli 

lomittelemattoman kuvan näyttöön) ja että tallennin on liitetty televisioon Y Pb 

Pr -liitäntöjen kautta (lisätietoja on sivulla 197).

{ On }  – Ottaa progressiivisen kuvan käyttöön.

{ Off } (Ei) – Poistaa progressiivisen kuvan käytöstä.

Huomautus: Progressiivinen videolähtö ei ole käytössä, jos HDMI-lähtö on 

käytössä.

Vain HDMI-liitännän videoasetukset

HDMI  Tämä ominaisuus on käytettävissä vain HDMI-liitännässä (katso sivu 197).

{ Auto }  –  Kytkee HDMI-lähdön käyttöön. Videolähdön 

(Automaattinen)  kuvatarkkuus noudattaa automaattisesti 

vastaanotettua videosignaalia.

{ On } (Käytössä) –  Kytkee HDMI-lähdön käyttöön. Videolähdön 

kuvatarkkuus noudattaa kohdan { Video upscaling } 

(Videokuvan parannus) asetusta.

Video upscaling 

(Videokuvan parannus)

 Määritä videon kuvatarkkuus liitetyn television/laitteen mukaan (480p, 576p, 

720p, 1080i). ‘i’ tarkoittaa lomitusta ja ‘p’ tarkoittaa progressiivista.

Huomautus: Tämä asetus ei ole mahdollinen, jos HDMI-asetuksena on { Auto } 

(Automaattinen). Videokuvan parantaminen aiheuttaa normaalisti 

televisioruudun pimenemisen muutamaksi sekunniksi, koska televisio ottaa 

uuden asetuksen käyttöön. Kuvatarkkuudet, joita televisio ei tue, näkyvät 

harmaina.

HDMI output
(HDMI-lähtö)

 Tämä asetus määrittää videolähdön värimuodon. 

{ RGB }  –  Tuottaa kirkkaammat värit ja syvemmän mustan.

{ YPbPr }  –  Tuottaa erittäin tarkat värisävyt. Tämä on 

vakioasetus HDMI-yhteensopivissa laitteissa.

Järjestelmävalikon asetukset (jatkoa)
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Audiolähtö -asetukset (alleviivatut asetukset ovat tehtaan oletusasetuksia)

Digital output 
(Digilähtö)

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

tämän tallentimen COAXIAL OUT -liitäntöihin. 

{ All } (Kaikki)  – Valitse tämä, jos liitetyssä laitteessa on sisäinen 

monikanavadekooderi, joka tukee jotakin 

monikanavaista äänimuotoa (Dolby Digital, MPEG-

2).

{ PCM }  – Valitse tämä, jos liitetty laite ei voi purkaa 

monikanavaääntä. Dolby Digital- ja MPEG-2-

monikanavasignaalit muunnetaan PCM (Pulse Code 

Modulation) -signaaliksi.

{ Off } (Ei)  – Valitse tämä, jos haluat poistaa digitaalisen 

äänilähdön käytöstä. Tätä asetusta kannattaa käyttää 

esimerkiksi, kun liität tallentimen televisioon tai 

stereolaitteistoon AUDIO OUT -liitännän kautta.

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

näyttölaitteen tallentimen HDMI OUT -liitäntään. 

{ Auto }  – Valitse tämä, jos haluat nauttia monikanavaisesta 

(Automaattinen)  äänestä HDMI-liitännän välityksellä. 

{ Disable }  – Valitse tämä, jos liitetty laite ei pysty lähettämään 

(Pois käytöstä)  ääntä HDMI-liitännän välityksellä tai HDMI-liitäntä ei 

tue toiston äänimuotoa (esimerkiksi projektori, 

SACD).

Huomautus: Varmista, että tallentimen ja television tai äänen toistoon 

tarkoitetun näyttölaitteen välillä on vaihtoehtoinen ääniliitäntä (katso sivu 198).

Hyödyllinen vinkki:
–  SACD-levyjä tai kopiosuojattuja DVD-Audio CPPM (Content Protection for 
Playable Media) -lähteitä ei voi kuunnella HDMI-liitännän välityksellä.

Kieli -asetukset

Menu 

(Valikko)
 Tallentimen valikoiden kieli. Tämä asetus määritetään ensiasennuksen 

yhteydessä.

Audio 

(Puhekieli)
 Haluamasi äänen kieli DVD-toistoa varten.

Subtitle 

(Tekstitys)
 Haluamasi tekstityskieli DVD-toistoa varten.

Hyödyllisiä vinkkejä:
– Jos valittu äänen tai tekstityksen kieliasetus ei ole käytettävissä levyllä, käyttöön 

otetaan levyn oletusasetus.  
–  Joissakin DVD-levyissä tekstityksen tai äänen kielen voi vaihtaa vain DVD-

levyvalikossa.  

Järjestelmävalikon asetukset (jatkoa)



262

S
u

o
m

i

Laiteohjelman päivitys

Uusimman laiteohjelman 
asentaminen

Philips julkaisee säännöllisesti 

ohjelmistopäivityksiä, joiden avulla voimme 

parantaa käyttäjäkokemustasi.

TÄRKEÄÄ!
Virransyöttö ei saa keskeytyä päivityksen 

aikana!

Hyppää eteen

Järjestelmä

Asennus
 

mm : ss

Hyppää taaks

Versiotiedot

mm : ss

A Tallentimen versiotiedot saa näkyviin 

painamalla kauko-ohjaimen SYSTEM-

painiketta ja valitsemalla valikossa { Set up } 

(Asennus) > { System } (Järjestelmä) > 

{ Version Info } (Versiotiedot).

 Kirjoita ohjelmiston versiotiedot muistiin.

B Siirry Philipsin Web-sivustoon osoitteeseen 

www.philips.com/support ja tarkista, onko uusi 

laiteohjelmapäivitys saatavilla. Lataa 

laiteohjelma CD-levylle.

C Avaa levykelkka painamalla tallentimen 

etupaneelissa olevaa OPEN CLOSE ç -

painiketta.

D Aseta CD-levy asemaan ja paina sitten 

OPEN CLOSE ç -painiketta uudelleen.

 Laiteohjelma asennetaan tallentimeen 

automaattisesti.
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Yleistä

Progressive Scan -toiminnon 
ottaminen käyttöön

(vain progressiivista kuvaa näyttävät televisiot)
Progressiivisessa (lomittelemattomassa) 

kuvassa näytetään sekunnissa kaksinkertainen 

määrä ruutuja verrattuna lomiteltuun kuvaan 

(tavallinen TV-järjestelmä). Progressive Scan -

toimintoa käytettäessä juovia on lähes 

kaksinkertainen määrä, joten kuva on 

korkealaatuinen ja tarkka.

Ennen aloittamista
– Varmista, että olet liittänyt tämän 

tallentimen Progressiive Scan -televisioon Y Pb 

Pr -liitäntöjen kautta (lisätietoja on sivulla 197).

– Varmista, että olet suorittanut 

perusasennuksen ja asetusten määrityksen.

A Kytke televisioon virta ja valitse siitä kanava, 

jolta tallentimesta tuleva kuva näkyy (kuten 

EXT, 0 tai AV).

B Kytke tallentimeen virta ja paina kauko-

ohjaimen SYSTEM-painiketta.

 Järjestelmän asetusvalikko tulee näkyviin.

C Valitse ensin { Set up } (Asennus) painamalla 

-painiketta ja sitten { Video output } 
(Videolähtö) painamalla -painiketta.

Varoitusviesti tulee näkyviin. Jatka 

painamalla OK-painiketta.

Videolähtö

Asennus

TV-kuvasuhde 

Mustantaso

Vaakasuunta

Progressive  

Videolähtö

On

D Korosta { Progressive } painamalla -

painiketta ja siirry toimintoon painamalla -

painiketta. Valitse valikosta -painiketta 

painamalla vaihtoehto { On } (Käytössä).

E Noudata televisioruudussa näkyviä ohjeita ja 

vahvista valinnat painamalla OK-painiketta. 

 Noudata televisioruudussa näkyviä ohjeita 

ja paina OK-painiketta.

 Muussa tapauksessa valitse { Cancel } 
(Peruuta) ja palaa edelliseen valikkoon 

painamalla OK-painiketta. 

F Poistu valikosta painamalla SYSTEM-
painiketta.

 Jos kuvaa ei näy:
A Irrota tallentimen ~MAINS-liitännästä lähtevä 

verkkovirtajohto pistorasiasta.

B Pidä tallentimen . -painiketta alhaalla ja 

kytke ~MAINS-liitännästä lähtevä 

verkkovirtajohto takaisin pistorasiaan.

Hyödyllinen vinkki:
– Kaikki progressiivista kuvaa näyttävät televisiot 
ja teräväpiirtoiset televisiot eivät ole täysin 
yhteensopivia tämän laitteen kanssa, mikä näkyy 
luonnottomana kuvana toistettaessa DVD VIDEO -
levyä progressiivista kuvaa käyttäen. Poista tällöin 
Progressive Scan -toiminto pois käytöstä sekä 
tallentimessa että televisiossa.
– Jos HDMI-videolähtö on käytössä, 
progressiivinen lähtösignaali muuttuu lomittuvaksi.

Tekijänoikeuksia koskeva 
huomautus

Luvattomien kopioiden tekeminen 

kopiosuojatusta materiaalista, kuten 

tietokoneohjelmista, tiedostoista, lähetyksistä 

ja äänitallenteista, voi loukata tekijänoikeuksia 

ja täyttää rikoksen tunnusmerkit. Tätä laitetta 

ei saa käyttää edellä mainittuun tarkoitukseen
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Usein kysytyt kysymykset 

Minkälaista levyä minun kannattaa 
käyttää tallentamiseen?
Tallennus on mahdollista vain DVD±R-, 

DVD±RW- ja DVD±R DL -levyille. DVD±R/

±RW ovat tällä hetkellä markkinoiden 

yhteensopivimmat tallentavat DVD-formaatit. 

Ne toimivat täydellisesti useimmissa nykyisissä 

DVD-videoissa ja tietokoneiden DVD-ROM-

asemissa.

Mikä on DVD±R- ja DVD±RW-levyjen 
kapasiteetti?
4,7 Gt, mikä vastaa kuutta tavallista CD-levyä. 

Yhdelle levylle voi tallentaa vain tunnin 

korkealaatuista tallennusta (DVD-standardi) ja 

noin kahdeksan tuntia heikkolaatuisinta 

tallennusta (VHS-standardi). Tallennustila 

osoittaa, miten monta tuntia yhdelle levylle voi 

tallentaa.

Miten DVD±R ja DVD±RW eroavat 
toisistaan?
DVD±R on tallentava ja DVD±RW 

tyhjennettävä ja uudelleenkirjoittava. Samalle 

DVD±R-levylle voi tallentaa useita istuntoja, 

mutta levyn täytyttyä sille ei voi tallentaa 

uudelleen. Samalle DVD±RW-levylle sen sijaan 

voi tallentaa satoja kertoja uudelleen. Samalle 

DVD±RW-levylle voi tallentaa useita kertoja 

uudelleen.

Mikä DV IN -liitäntä on?
Myös i.LINKiksi kutsutun DV:n avulla DV-

videokameran voi kytkeä yhdellä DV-kaapelilla 

tämän tallentavan DVD-soittimen ääni-, video-, 

data- ja hallintasignaalituloon ja -lähtöön.

– Tämä tallennin on yhteensopiva ainoastaan 

DV (DVC-SD) -videokameroiden kanssa. Sen 

sijaan digitaaliset satelliittivirittimet ja Digital 

VHS -videonauhurit eivät ole yhteensopivia 

tämän tallentimen kanssa.

– Tähän tallentimeen voi liittää vain yhden 

DV-videokameran kerrallaan.

– Tätä tallenninta ei voi ohjata ulkoisista DV 

IN -liitäntään liitetyistä laitteista.

– Tässä tallentimessa olevaa sisältöä ei voi 

tallentaa DV IN -liitännän kautta DV-

videokameraan.

Voinko kopioida VHS-nauhaa tai 
DVD-levyjä ulkoisesta soittimesta?
Kyllä, mutta VHS-nauhat tai DVD-levyt eivät 

saa olla kopiosuojattuja.

Mitä nimikkeillä ja osilla tarkoitetaan?
DVD-levyllä on nimikkeitä ja osia, jotka 

vastaavat kirjan nimikkeitä ja osia. Nimike on 

yleensä kokonainen elokuva, joka on jaettu 

osiin tai yksittäisiin kohtauksiin.

Nimike

Osa Osa Osa Osa

Osamerkkejä

Ohjelmat nauhoitetaan yhtenä nimikkeenä, ja 

ne voivat tallennusasetuksista riippuen koostua 

yhdestä osasta tai useista yhteen nimikkeeseen 

sisältyvistä osista. 

Miten nimikkeiden ja osien asetukset 
määritetään?
Tallennin luo automaattisesti uuden nimikkeen, 

kun uusi tallennus aloitetaan. Voit lisätä näihin 

tallennuksiin osia manuaalisesti tai 

automaattisesti tietyin välein.

Mitä levyn “viimeistely” tarkoittaa?
Levyn viimeistely lukitsee levyn, jottei sille voi 

enää tallentaa. Tätä tarvitaan vain DVD±R-

levyissä. Tällöin levy toimii käytännössä kaikissa 

DVD-soittimissa. Jos haluat sulkea levyn 

viimeistelemättä sitä, lopeta tallennus ja poista 

levy. Tälle levylle voi siis edelleen tallentaa, jos 

siinä on tilaa.
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Usein kysytyt kysymykset 

Millainen tallennuslaatu on?
Tallentavassa DVD-soittimessa on muutamia 

laatutasoja ‘HQ’-laadusta (1 tunnin 

korkealaatuinen tallennus) ‘SEP’-laatuun (8 

tunnin VHS-laatuinen tallennus). 

47
95
119
143
191
287
400

250

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

11 tunnin 05 minuuttia
14 tunnin 45 minuuttia

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

on nopea digitaalinen liitäntä, joka lähettää 

pakkaamatonta HD-videokuvaa ja digitaalista, 

monikanavaista ääntä. Se tuottaa täydellistä 

kuvaa ja laadukasta ääntä täysin ilman kohinaa. 

HDMI on täysin DVI-yhteensopiva.

HDMI-standardi edellyttää, että jos HDMI- tai 

DVI-tuotteet liitetään ilman HDCP (High-

bandwidth Digital Content Protection) -

suojausta, kuvaa tai ääntä ei tule. 

Mitä on videokuvan parannus?
Videokuvan parannuksella voit lisätä DVD-

videosignaalin tarkkuutta SD (Standard 

Defi nition) -tarkkuudesta HD (High Defi nition) 

-tarkkuuteen. High Defi nition -lähtöön 

syötetään tietoa vain HDMI-liitännän 

välityksellä.

Tällä tallentimella voit parantaa kuvaa 

tarkkuuteen 720p ja 1080i. Varmista ennen 

asetuksen muuttamista, että televisio tukee 

videotarkkuutta tai -standardia.
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Vianmääritys

 Ongelma (yleiset) Ratkaisu

Laitteessa ei ole virtaa.

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

Tallentimen painikkeet eivät 
toimi.  

Kauko-ohjain ei toimi.

Ei kuvaa.

VAROITUS
Älä missään tapauksessa yritä korjata laitetta itse, sillä se mitätöi takuun. Älä avaa 
laitetta, sillä se voi aiheuttaa sähköiskun.

Tutustu vikatilanteessa seuraaviin neuvoihin, ennen kuin viet laitteen korjattavaksi. Jos 
näistä vinkeistä ei ole apua, ota yhteys Philipsin tukipalveluun tai jälleenmyyjään.
Il sistema non viene alimentato.

–  Kytke tallentimeen virta painamalla etupaneelin STANDBY-ON-

painiketta.

–  Varmista, että pistorasiaan tulee virtaa.

– Tätä tallenninta ei voi käyttää ennen ensiasennuksen suorittamista. 

Lisätietoja on kohdassa Vaihe 3: Asennus ja asetusten määritys.

– Tallentimessa on tekninen ongelma. Irrota tallennin virtalähteestä 30 

sekunnin ajaksi ja kytke se sitten uudelleen virtalähteeseen. Jos 

tallennin ei vieläkään toimi, palauta siihen tehtaan oletusasetukset 

seuraavasti:

1) Irrota tallennin virtalähteestä. 

2) Pidä laitteen etupuolella olevaa STANDBY-ON-painiketta 

painettuna, kun liität virtajohdon uudelleen pistorasiaan.

3) Vapauta STANDBY-ON-painike, kun kuvaruudulla näkyy teksti 

STARTING (Käynnistetään). 

4) Odota, kunnes tallentimen ominaisuuksien esittely alkaa 

kuvaruudulla ja paina sitten tallentimen STANDBY-ON-painiketta 

uudelleen. Kaikki muistiin tallennetut tiedot (ohjelmat, aika-

asetukset) poistetaan. Ensimmäinen perusasennusvalikko tulee 

näkyviin televisioruutuun.

– Osoita kauko-ohjaimella suoraan tallentimen etupaneelissa olevaa 

kauko-ohjainsignaalin tunnistinta kohti (älä osoita televisiota). Jos 

tallennuslaite vastaanottaa kauko-ohjaimen signaalin, näytössä näkyy 

kuvake D .

– Varmista, ettei tämän tallentimen ja kauko-ohjaimen välissä ei ole 

esteitä.

– Vaihda paristot, jos ne ovat heikot.

– Kytke televisioon virta ja valitse siitä videotulokanava, jotka 

tallentimesta tuleva kuva näkyy. Voit valita televisiosta kanavan 1 ja 

siirtyä sitten kanavaluettelossa alaspäin, kunnes TV-ohjelma tulee 

näkyviin. 

–  Tarkista tallentimen ja television välinen videoliitäntä. 

–  Tallentimen videolähtösignaalin asetus ei ehkä vastaa 

videoliitäntätapaa. Voit palauttaa tallentimen normaalin toiminnan 

seuraavasti:

1) Irrota tallentimen ~MAINS-liitännästä lähtevä verkkovirtajohto 

pistorasiasta.

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

liitännästä lähtevä verkkovirtajohto takaisin pistorasiaan.
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 Ongelma (yleiset) Ratkaisu

Vianmääritys (jatkoa)

Ääntä ei kuulu.

Tallentimesta ei tule TV-
signaalia.

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

Teksti NO SIGNAL 
(Ei signaalia) tulee näkyviin.

Televisioruudun alareunassa 
näkyy X.

Näkyviin tulee teksti 
“Insert recordable disc” 
(Anna tallentava levy).

Näkyviin tulee teksti 
“Collision” (Ristiriita).

– Tarkista tallentimen ääniliitäntä. Lisätietoja on kohdassa Tallentimen 

perusliitännät – Äänikaapeleiden liittäminen.

– Määritä analogisen lähdön tai digitaalisen lähdön asetukset oikein 

tallentimeen liitetyn laitteen ominaisuuksien mukaisesti. Lisätietoja on 

luvussa Järjestelmävalikon asetukset - Audiolähtö-asetukset.

– Tarkista antenni tai kaapelitelevision signaali. 

– Viritä TV-kanava. Lisätietoja on luvussa Järjestelmävalikon asetukset - 

Analogiset kanavat -asetukset - Autom.haku.

– Tämä teksti voi tulla näyttöön, jos asetat tallentimeen 

viimeistelemättömän levyn. Viimeistelemättömät DVD±R-levyt ovat 

erittäin herkkiä sormenjäljille, pölylle ja lialle. Tämä voi aiheuttaa 

ongelmia tallennuksen aikana. Tee seuraavat toimenpiteet, jotta voit 

käyttää levyä uudelleen:

1)  Varmista, että levyn pinta on puhdas.

2)  Avaa levykelkka painamalla tallentimen OPEN/CLOSE-painiketta. 

3)  Aseta levykelkkaan levy, mutta älä sulje levykelkkaa. 

4)  Paina kauko-ohjaimen painike {5} alas, kunnes levykelkka sulkeutuu. 

Tallennin aloittaa korjaustoimenpiteet. 

5)  Jos levyn korjaus onnistuu, hakukuvanäyttö tulee kuvaruutuun. 

– Tarkista, että kaapeli on liitetty pitävästi.

– Jos tallenne on kopioitu videonauhurista, muuta videonauhurin 

nauhanseuranta-asetusta.

– Tallennuslaite ei ehkä tunnista videotulosignaalia, jos signaali on 

huonolaatuinen tai se ei ole standardien mukainen.

– Nykyinen kanava ei vastaanota antennisignaalia tai ulkoisesta 

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

– Tarkista antenniliitäntä.

– Tarkista yhteys ja kytke liitettyyn laitteeseen virta.

– Tallentimeen ei ole asetettu levyä, tai tallentimeen asetetulle levylle ei 

voi tallentaa. Aseta tallentimeen tallentava DVD-levy (DVD+R, 

DVD+RW tai DVD+R Dual Layer).

– Ajastintallennus menee päällekkäin toisen ajastintallennuksen kanssa.

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

myös käynnistetään ensin. 

– Muuta jommankumman ajastuksen tietoja.

– Poista toinen ajastus.
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 Ongelma (toisto) Ratkaisu

Vianmääritys (jatkoa)

Levyn toisto ei onnistu.

Kuva on toistettaessa 
vääristynyt tai mustavalkoinen.

Television vastaanottamassa 
kuvassa tai äänessä on 
häiriöitä.

Tallentimeen liitetystä hifi -
vahvistimesta kuuluva ääni on 
säröytynyt.

Tallentimella tallennettua 
DVD-levyä ei voi toistaa 
toisella DVD-soittimella.

– Aseta levy tallentimeen tekstipuoli ylöspäin. 

– Lapsilukko on käytössä. Lisätietoja on luvussa Järjestelmävalikon 

asetukset - Käyttöoikeus-asetukset - Lapsilukko.

– Väärä aluekoodi. Tällä tallentimella voi toistaa DVD-levyjä, jotka on 

koodattu tukemaan aluetta 2 tai kaikkia alueita (ALL).

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

on luvussa Toistaminen levyltä – Toistettavat levyt.

– Varmista, ettei levy ole naarmuuntunut tai taipunut. Puhdista levy tai 

vaihda se uuteen.

– Tarkista, onko vika levyssä yrittämällä toistaa jotakin toista levyä.

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

– Puhdista levy, jos se on likainen.

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

kyseessä ole laitteen toimintahäiriö.

– Tarkista antenni tai kaapelitelevision signaali. 

– Hienoviritä TV-kanavaa. Lisätietoja on luvussa Järjestelmävalikon 

asetukset - Analogiset kanavat -asetukset - Hienosäätö.

– Älä liitä tallentimesta mitään johtoa vahvistimen Phono-tuloon. 

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

tallentimeen COAXIAL- tai OPTICAL-DIGITAL AUDIO OUTPUT -

liitännän kautta. Jos hifi -järjestelmä tai vahvistin ei ole DTS-

yhteensopiva, ääni saattaa vääristyä.

– Jos tallenne on liian lyhyt, DVD-soitin ei ehkä tunnista sitä. 

Noudata seuraavia suositeltuja vähimmäistallennusaikoja. Tallennustila: 

{HQ} – 5 minuuttia, {SP} – 10 minuuttia, {SPP} – 13 minuuttia, 

{LP} – 15 minuuttia, {EP} – 20 minuuttia, {SLP} – 30 minuuttia, 

{SEP} – 30 minuuttia.

– Jotkin DVD-soittimet eivät toista DVD±RW-levyjä. Voit ratkaista 

tämän ongelman käyttämällä seuraavaa erityistoimintoa:

1)  Avaa levykelkka painamalla tallentimen OPEN/CLOSE-painiketta. 

2)  Aseta levykelkkaan levy, mutta älä sulje levykelkkaa. 

3)  Pidä kauko-ohjaimen numeropainiketta {2} alhaalla, kunnes kelkka 

sulkeutuu. Tallennin muokkaa levyä.

4)  Jos tämä toiminto ei auta, toista toiminto pitämällä kauko-

ohjaimen painiketta {3} painettuna.

5)  Voit palauttaa levyn alkuperäiseen tilaansa pitämällä 

numeropainiketta {1} alhaalla.
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 Ongelma (tallennus) Ratkaisu

Vianmääritys (jatkoa)

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

Laite on tallentanut väärää 
televisiokanavaa, kun tallennus 
ohjelmoitiin SHOWVIEW/ 
VIDEO Plus+-järjestelmän 
avulla.

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

Tallennettu kuva on 
toistettaessa epäselvä ja sen 
kirkkaus vaihtelee.

Tällä tallentimella ei voi 
tallentaa DVD+RW-/-RW-
levyille. Vaikka se olisi 
alustettu PC-asemassa.

– Haluamaasi TV-kanavaa ei ole viritetty tallentimen muistiin, tai olet 

valinnut väärän kanavan numeron. Tarkista tallennetut TV-kanavat.

–  Ajastintallennus on ajastettava uudelleen kelloajan muuttamisen 

jälkeen.

–  Tällä tallentimella ei voi kopioida kopiosuojattua aineistoa (DVD-levyjä 

tai videonauhoja) tallentavalle DVD-levylle. Jos kopiointia yritetään, 

näyttöön tulee teksti COPY PROT (Kopiosuojattu).

–  VPS-toiminto on käytössä, mutta VPS/PDC-aika on väärä. Syötä oikea 

VPS/PDC-aika. 

1)  Syötä halutun TV-kanavan SHOWVIEW/ VIDEO Plus+-

ohjelmanumero.

2)  Vahvista valinta painamalla OK-painiketta.

3)  Tarkista {Ch.} (Kanava) -syöttökentässä näkyvä kanavan numero. 

Jos numero ei vastaa halutun televisiokanavan numeroa, valitse 

kyseinen kenttä ja muuta kanavanumeroa.

4)  Vahvista valinta painamalla OK-painiketta.

– Voit viimeistellä levyn seuraavalla tavalla:

 1) Avaa levykelkka painamalla tallentimen OPEN/CLOSE-painiketta. 

 2) Aseta levykelkkaan levy, mutta älä sulje levykelkkaa. 

 3) Pidä kauko-ohjaimen painiketta {4} alhaalla, kunnes levykelkka 

sulkeutuu. Näyttöpaneeliin tulee teksti FINALISING (Viimeistellään).

 4) Jos viimeistely on onnistunut, hakukuvanäyttö tulee näkyviin.

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

videokasetteja. Vaikka kuva näyttäisi televisiossa hyvältä, tallennus 

DVD-levylle saattaa silti epäonnistua. 

 Näitä häiriöitä ei voi välttää kopiosuojattuja DVD-levyjä tai 

videokasetteja kopioitaessa.

– Tallentavalla DVD-levyllä ei ole tarpeeksi tilaa tallennusta varten. 

Vaihda uusi levy.

– DVD+RW-/-RW-levyt on alustettava uudelleen.

1) Avaa levykelkka painamalla tallentimen OPEN/CLOSE-painiketta.

2) Aseta levykelkkaan levy, mutta älä sulje levykelkkaa.

3) Paina kauko-ohjaimen painiketta {0}, kunnes levykelkka sulkeutuu.

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

levykelkasta. 
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 Ongelma (HDMI) Ratkaisu

Vianmääritys (jatkoa)

Äänilähtö ei onnistu HDMI-
liitännän avulla.

Videolähtö ei onnistu HDMI-
liitännän avulla.

EPG (GUIDE Plus+) -tietoja ei 
ole saatavana.

–  HDMI-lähdöstä ei kuulu ääntä, jos vain lähdelaite on DVI/HDCP-

yhteensopiva.

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

liitännällä.

–  Kun tallennin on kytketty HDMI-liitännän avulla televisioon, 

digitaalinen äänilähtö tai tilaäänilähtö ei onnistu koaksiaalisen tai 

optisen liitännän avulla television äänitoiminnoista riippuen. Paina 

kaukosäätimen SETUP (asennus) -painiketta, valitse Audio Output 

(äänilähtö) -asetukset ja valitse HDMI-asetukseksi { Disable } (poista 

käytöstä).

–  Varmista, että olet ottanut tämän tallentimen käyttöön HDMI-tulona 

käytettävän laitteen asetuksissa. Katso HDMI-asetus.

– HDMI-yhteys voidaan muodostaa vain HDMI-yhteensopiviin laitteisiin, 

joissa on HDCP (High Bandwidth Digital Content Protection). Jos 

haluat muodostaa yhteyden DVI-liitäntään (jossa on HDCP), tarvitset 

erillisen sovittimen (DVI - HDMI).

–  Varmista, että tämän tallentimen tarkkuus vastaa laitetta, johon olet 

muodostanut yhteyden HDMI-liitännällä. Katso HDMI-asetus.

–  Tarkista, ettei HDMI-kaapeli ole vioittunut. Jos HDMI-yhteyden kautta 

ei tule signaalia, järjestelmän asetusvalikon vaihtoehdot { Video 

Upscaling } (Videokuvan parannus) ja { HDMI output } (HDMI-lähtö) 

näkyvät harmaina. Vaihda tilalle uusi HDMI-kaapeli.

–  Jos televisio ei ole HDCP-yhteensopiva, tästä kertova varoitusviesti 

näkyy vain analogisessa videolähdössä.

–  Kun laite on kytketty televisioon yhtä aikaa HDMI- ja 

komponenttivideoliitännällä, videolähtö komponenttivideoliitännän 

kautta ei onnistu. Irrota HDMI-kaapeli.

–  Kytke tallennin valmiustilaan vähintään 24 tunnin ajaksi. Tällöin TV-

ohjelmatiedot voidaan ladata. Jos tallennin on kytketty kaapeli- tai 

satelliittivastaanottimeen, varmista, että pääkanava on valittuna noiden 

24 tunnin ajan.

–  Varmista, että ajastintallennusta ei ole ohjelmoitu, sillä se keskeyttää 

elektronisen ohjelmaoppaan (EPG) lataamisen. 
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Teknisiä tietoja
 Levytyypit
• Tallennus: DVD+R, DVD+R Double layer, 

DVD+RW

• Toisto: DVD-Video, MP3-CD, CD-R/CD-RW, 

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

RW, Picture CD, MP3-CD, Audio CD

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

• A/D-muunnin: 9-bittinen, 27 MHz

• Kuvanparannus: Progressive Scan, 

Pixel Plus Link

 Ääni
• D/A-muunnin: 24-bittinen, 96 kHz

• A/D-muunnin: 24-bittinen, 96 kHz

 Videotallennus
• Tallennusjärjestelmä: PAL

• Pakkausmuodot: MPEG2, MPEG1

• Äänen pakkaus: Dolby Digital 2.0

 Videotoisto
• Pakkausmuodot: MPEG2, MPEG1

• Videolevyjen toistojärjestelmä: PAL, NTSC

 Äänen toisto
• Pakkausmuodot: Dolby Digital, MP3, MPEG2 

Multi-channel, MPEG1, PCM

• MP3-bittinopeudet: 32 - 256 kbps ja VBR

 Tallennusvälineet
• Kovalevyn kapasiteetti: 250 Gt

• Kovalevytallennuksen erikoistoiminnot: Time 

Shift -puskuri, pikauusinta

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

• Antenniliitäntä: 75 ohmin koaksiaali (IEC75)

 

Liitännät
• Takapaneelin liitännät

– RF-antennitulo

– RF-TV-lähtö

– SCART 1 (CVBS, S-video-/RGB-lähtö)

– SCART 2 (CVBS, S-video-/RGB-tulo)

– Komponenttivideolähtö, progressiivinen

– S-videolähtö

– Videolähtö (CVBS)

– Äänilähtö, vasen/oikea

– Digitaalinen äänilähtö (koaksiaali)

– Optinen lähtö

– G-Link (TV Guide -liitäntä)

– HDMI out

– Verkkovirtaliitäntä

• Etupaneelin liitännät

– DV-tulo (i.LINK)

– S-videotulo

– Videotulo

– Äänitulo, vasen/oikea

 Käyttömukavuus
• Ohjelmointi- ja ajastintoiminnot: 

– Automaattinen satelliittitallennus

– Ma - pe/viikoittain toistuva ohjelma

– Manuaalinen ajastus

– Tallennus yhdellä painikkeella

– Tallennuksen VPS / PDC-ohjaus

– SHOWVIEW/ VIDEO Plus+

– Ulkoisen vastaanottimen infrapunaohjaus

• Ohjelmoitavia tapahtumia: 25

• Levystötoiminto: enintään 9000 nimikettä ja 

999 levyä

• Katselunesto: lapsilukko

• Kello: Smart-kello

• Digitaalinen sisällönhallinta: digitaalinen 

valokuvien hallinta

• Helppo asennus: Follow TV, automaattinen 

asennus

• Elektroninen ohjelmaopas: GUIDE Plus+

 Virta
• Käyttöjännite: 200 - 240 V, 50 Hz

• Virrankulutus: 35 W

• Virrankulutus valmiustilassa: 3 W

 Kotelo
• Mitat (l x k x s): 435 x 76 x 335 mm

• Nettopaino: 5 kg

Muotoilu ja tiedot voivat muuttua ilman 

erillistä ilmoitusta.
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Näyttöpaneelin symbolit ja viestit

Tallentimen näytössä voi näkyä seuraavia 

symboleita tai viestejä:

 00:00

Monitoiminäyttö/tekstirivi

– nimikkeen tai kappaleen numero

– nimikkeen tai kappaleen kokonaisaika, 

kulunut aika tai jäljellä oleva aika

– levyn tai nimikkeen nimi

– virhe- tai varoitusviestit

– levyyn liittyvät lisätiedot

– TV-kanavan numero tai videolähde

– kello (näkyy valmiustilassa)

– TV-kanavan nimi.

 ¡
Viritin on valittu ulkoiseksi lähteeksi.

  

Käytössä oleva lähdetila on kameratila.

  

Levy on aktiivinen toiston lähde.

  

Käytössä oleva lähdetila on kiintolevy

 TV 

Modulaattori ei ole käytössä. Antennisignaali 

(RF-signaali) on kytkettynä televisioon vain, 

kun modulaattori ei ole käytössä.

  D
Tallentimen kauko-ohjaimen komento on 

vastaanotettu.

 X TIMER

Ajastintallennus on aktiivinen tai ohjelmoitu.

 ! SAT

Tallennin on valmis satelliittitallennukseen.

 BLOCKED (ESTETTY)

Levykelkkaa ei voi avata tai sulkea jonkin 

fyysisen esteen takia.

 CLOSING (SULJETAAN)

Levykelkka sulkeutuu.

 COMPATIBLE (YHTEENSOPIVA)

Tallennin tekee levyyn muutoksia, jotka 

tekevät levystä DVD-yhteensopivan.

 COPY PROT (KOPIOSUOJATTU)

Kopioitava DVD-levy tai videonauha on 

kopiosuojattu.

 CREATE MENU (LUODAAN VALIKKO)

Uuden levyn ensimmäinen tallennus on 

onnistunut, ja soitin luo valikkorakennetta.

 DISC ERR (LEVYVIRHE)

 Virhe kirjoitettaessa nimikettä. Jos virheitä 

ilmenee usein, puhdista levy tai käytä toista levyä.

 DISC FULL (LEVY TÄYNNÄ)

Levy on täynnä. Uusille tallenteille ei ole tilaa.

 DISC UPDATE (LEVYN PÄIVITYS)

– Levy päivitetään, kun sen muokkaus on valmis.

– Koko levy tyhjennetään.

 DISC WARN (LEVYVAROITUS)

Virhe kirjoitettaessa nimikettä. Tallennusta 

jatketaan, mutta virhe ohitetaan.

 EMPTY DISC (TYHJÄ LEVY)

 Laitteeseen asetettu levy on uusi tai sitä ei ole 

tyhjennetty kokonaan (levyllä ei ole tallenteita).

 EMPTY TITLE (TYHJÄ NIMIKE)

Tyhjä nimike on valittu.

 EPG DOWNLOAD

Television ohjelmatietojen lataaminen käynnissä.

 FINALISE (VIIMEISTELY)

DVD±R-levyä viimeistellään. Soittimen 

tilanneilmaisimessa näkyy viimeistelytoiminnon 

edistyminen.

 INFO DVD (DVD-TIEDOT)

Tallentimeen asetetun DVD-levyn tiedot 

näkyvät television kuvaruudussa.
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Näyttöpaneelin symbolit ja viestit (jatkoa)

 INSTALL (ASENNUS)

Automaattisen kanavahaun jälkeen television 

kuvaruutuun tulee ajan ja päivän 

määritysvalikko.

 IS THE TV ON (ONKO TELEVISIOON 

KYTKETTY VIRTA)

 Tallennin on ensiasennustilassa. Kytke televisioon 

virta ja katso lisätietoja käyttöoppaan kohdasta 

Asennus ja asetusten määritys.

 MAX CHAP (ENIMMÄISMÄÄRÄ OSIA)

 Nimike- tai levykohtaisten osien enimmäismäärä 

on saavutettu. Nimikkeen osien enimmäismäärä 

on 99. Levyn osien enimmäismäärä on 255.

 MAX TITLE (ENIMMÄISMÄÄRÄ 

NIMIKKEITÄ)

 Levyn nimikkeiden enimmäismäärä on saavutettu. 

Levyllä voi olla enintään 49 nimikettä.

 MENU UPDATE (VALIKON PÄIVITYS)

Levyn sisältöä päivitetään onnistuneen 

tallennuksen jälkeen. 

 NO DISC (EI LEVYÄ)

 Tallentimeen ei ole asetettu levyä. Jos 

tallentimeen on asetettu levy ja tämä viesti tulee 

näyttöön, tallennin ei ehkä pysty lukemaan levyä.

 NO SIGNAL (EI SIGNAALIA)

 Signaalia ei ole, tai signaalin voimakkuus on 

heikko.

 NTSC DISC (NTSC-LEVY)

 Tallentimeen on asetettu NTSC-tallenteita 

sisältävä levy, jolle yritettiin tallentaa PAL-signaalia. 

Aseta tallentimeen uusi levy tai levy, joka sisältää 

PAL-tallenteita.

 OPENING (AVATAAN)

 Levykelkkaa avataan.

 PAL DISC (PAL-LEVY)

 Tallentimeen on asetettu PAL-tallenteita sisältävä 

levy, jolle yritettiin tallentaa NTSC-signaalia. Aseta 

tallentimeen uusi levy tai levy, joka sisältää NTSC-

tallenteita.

 PHILIPS

 Tallentimeen on kytketty virta.

 PHOTO MMM/NNN (VALOKUVA)

 Nykyisen valokuvan numero (valokuvatilassa). 

MMM ilmaisee nykyisen valokuvan numeron, 

NNN ilmaisee albumin valokuvien 

kokonaismäärän. Jos määrä on suurempi kuin 999, 

näytössä näkyy luku 999.

 POST FORMAT (JÄLKIMUOTOILU)

 Valikkorakenne on luotu ja levyä valmistellaan.

 PROTECTED (SUOJATTU)

 Nimike on kopiosuojattu, eikä sen sisältöä voi 

tallentaa.

 PROGRESIVE SCAN

Videolähtö on Progressive Scan -tilassa.

 READING (LUETAAN)

Tallennin tunnistaa levyä.

 RECORDING  (TALLENNETAAN)

Ohjelmaa tallennetaan parhaillaan.

 STANDBY (VALMIUSTILA)

Tallentimesta on katkaistu virta.

 SYS MENU (JÄRJESTELMÄVALIKKO)

 Kuvaruutunäyttö on käytössä.

 VCD 

Tallentimeen on asetettu VCD-levy.

 BUSY

Odota, että tämä viesti katoaa näytöstä. 

Tallennin käsittelee vielä toimintoa.
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Analoginen: Ääni, jota ei ole muutettu 

lukumuotoon. Analoginen ääni vaihtelee, kun taas 

digitaalisella äänellä on aina tiettyjä numeerisia 

arvoja.  Tällaiset liitännät lähettävät ääntä 

vasemman ja oikean kanavan kautta.

Kuvasuhde: Näytetyn kuvan korkeuden ja 

leveyden suhde. Perinteisen television kuvan 

leveyden ja korkeuden välinen suhde on 4:3. 

Laajakuvatelevisiossa tämä suhde on 16:9.

Ääniliitännät (Audio Out): Järjestelmän takana 

olevat punaiset ja valkoiset liitännät, joiden kautta 

ääntä välitetään toisiin järjestelmiin (esimerkiksi 

televisioon tai stereolaitteeseen).

Osa: DVD-levyllä nimikettä pienemmät elokuva- 

tai musiikkiosat. Nimike koostuu useista osista. 

Kullekin osalle on määritetty osanumero, jonka 

avulla osat voidaan valita.

Digitaalinen: Ääni, joka on muutettu 

lukumuotoon. Digitaalinen ääni on käytettävissä 

DIGITAL AUDIO OUT COAXIAL- ja OPTICAL-

liitäntöjen avulla. 

Nämä liitännät välittävät monikanavaista ääntä. 

Analogiset liitännät lähettävät vain kaksi kanavaa.

Levyvalikko: Kuvaruutuvalikko, josta voi valita 

esimerkiksi DVD-levylle tallennettuja kuvia, ääniä, 

tekstitysasetuksia ja kuvakulmia.

Dolby Digital: Dolby Laboratories -yhtiön 

kehittämä Surround-äänijärjestelmä, jossa ääni 

muodostetaan korkeintaan kuuden digitaalisen 

äänikanavan avulla (etuvasen ja -oikea, takavasen ja 

-oikea, keskikaiutin ja subwoofer).

Finalise (Viimeistely): Prosessi, joka mahdollistaa 

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

levyjä toistavissa soittimissa. Tällä tallentimella voi 

viimeistellä DVD±R-levyjä. Kun levy on 

viimeistelty, sille ei voi enää tallentaa eikä sitä voi 

editoida. Sitä voi vain toistaa.

Hakemistonäyttö: Näyttö, jossa näkyy 

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

Kutakin tallennusta kuvaa hakemistokuva.

HDD (Kovalevy): Esimerkiksi tietokoneissa 

käytettävä massamuistilaite. Levyt ovat ohuita, 

pyöreitä ja jäykkiä, ja niissä on ohut magnetoituva 

pinnoite. Magneettiset kirjoituspäät tallentavat 

dataa nopeasti pyöriville levyille. Nopea 

pyöriminen mahdollistaa suuren datamäärän 

nopean tallentamisen ja lukemisen.

JPEG: Erittäin yleinen digitaalinen kuvamuoto. 

Kuvatietojen pakkausmenetelmä, jonka on 

kehittänyt Joint Photographic Expert Group. JPEG-

kuvien kuvanlaatu on hyvä, vaikka kuvat on pakattu 

tehokkaasti.

MP3: Äänen pakkaamiseen tarkoitettu 

tiedostomuoto. MP3 on lyhenne sanoista Motion 

Picture Experts Group 1 (tai MPEG-1) Audio 

Layer 3. MP3-muotoa käytettäessä 

CD-R- tai CD-RW-levylle voidaan lisätä 10 kertaa 

enemmän tietoa kuin tavallisesti.

MPEG: Lyhenne sanoista Motion Picture Experts 

Group. Digitaalisen äänen ja kuvan pakkaamisen 

tarkoitettujen pakkausjärjestelmien kokoelma.

PBC: Playback Control (toiston ohjaus). Viittaa 

Video-CD-levylle tai SVCD-levylle toiston hallintaa 

varten tallennettuun signaaliin. PBC-ominaisuutta 

tukevan CD- tai SVCD-levyn valikkoruutujen avulla 

voit käyttää vuorovaikutteisia toisto- ja 

hakuominaisuuksia.

PCM: Lyhenne sanoista Pulse Code Modulation. 

Digitaalinen äänen koodausjärjestelmä.

Progressive Scan -toiminto: Progressiivisessa 

kuvassa näytetään sekunnin aikana kaksinkertainen 

määrä ruutuja tavalliseen TV-kuvaan verrattuna  

Tämä parantaa kuvan tarkkuutta ja laatua. 

Aluekoodi: Järjestelmä, joka mahdollistaa levyjen 

toistaminen vain niille määritetyn alueen sisällä. 

Tämän DVD-soittimen avulla voidaan toistaa vain 

levyjä, joiden aluekoodi on soittimen kanssa 

yhteensopiva. Soittimen aluekoodi on merkitty 

tuotteeseen. Jotkin levyt ovat yhteensopivia 

useiden alueiden kanssa (tai kaikkien alueiden, 

jolloin levyjen alueeksi on merkitty ALL).

S-Video: Tarkan kuvan tuottava liitäntä, jossa 

kirkkaus- ja väritiedot lähetetään erillisinä 

signaaleina. S-Video-liitännän käyttäminen 

edellyttää, että televisiovastaanottimessa on 

S-Video-tuloliitäntä.

Nimike: DVD-levyn elokuvan tai 

musiikkiohjelman pitkä jakso. Kullekin nimikkeelle 

on määritetty nimikenumero, jonka avulla 

nimikkeitä voi valita.

Videolähdön liitäntä (VIDEO OUT): DVD-

järjestelmän takana oleva keltainen liitän, jonka 

avulla DVD-videokuvaa välitetään televisioon.

Sanasto
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TV System Guide

COUNTRY VHF UHF DVD REGIONS
AFGHANISTAN PAL/SECAM B  5

ALBANIA PAL B PAL G  2
ALGERIA PAL B PAL G  5
ANGOLA PAL I  5

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

AUSTRIA PAL B PAL G  2
AZORES PAL B

BAHAMAS NTSC M  4
BAHRAIN PAL B PAL G  2

BANGLADESH PAL B  5
BARBADOS NTSC M  4

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

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

BULGARIA  2
BURKINA FASO SECAM K1  5

BURMA NTSC M
BURUNDI SECAM K1  5

CAMBODIA NTSC M  3
CAMEROON PAL B PAL G  5

CANADA NTSC M NTSC M  1
CANARY ISLANDS PAL B  2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GREENLAND NTSC/PAL B  2
GUADELOUPE SECAM K1

GUAM NTSC M  1
GUATEMALA NTSC M NTSC M  4 

GUINEA PAL K  5
GUYANA (FRENCH) SECAM K1  4

HONDURAS NTSC M NTSC M  4

PAL B PAL G



277

TV System Guide (continued)

COUNTRY VHF UHF DVD REGIONS
LIBYA SECAM B SECAM G  5

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

MADEIRA PAL B
MALAGASY SECAM K1

MALAWI PAL B PAL G  5
MALAYSIA PAL B  3

MALI SECAM K1  5
MALTA PAL B PAL H  2

MARTINIQUE SECAM K1
MAURITANIA SECAM B  5
MAURITIUS SECAM B  5

MEXICO NTSC M NTSC M  4
MONACO SECAM L  2

MONGOLIA SECAM D  5
MOROCCO SECAM B  5

MOZAMBIQUE PAL B  5
NAMIBIA PAL I  5
NEPAL PAL B

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

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

NICARAGUA NTSC M NTSC M  4
NIGER SECAM K1  5

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

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

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

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

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

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

RWANDA SECAM K1  5
SABAH/SAWARA PAL B

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

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

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

SINGAPORE PAL B PAL G
SLOVAK REPUBLIC PAL PAL  2

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

SPAIN PAL B PAL G  2
SRI LANKA PAL B  5

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

SWAZILAND PAL B PAL G
SWEDEN PAL B PAL G  2

SWITZERLAND PAL B PAL G  2
SYRIA SECAM B  2
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