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LASER
Tüüp

Pooljuht laser ................InGaAIP (DVD)

.................................AIGaAs (CD)

Lainepikkus ....................658 nm (DVD)

.................................90 nm (CD)

Väljundi võimsus............30 mW (DVD+RW kirjutaja)

.................................1.0 mW (DVD lugeja)

.................................1.0 mW (CD lugeja)

Kiire ulatus ....................84 kraadi (DVD)

.................................61 kraadi (CD)

INFORMATSIOON

ETTEVAATUST!

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

Vana toote hävitamine

Teie toode on disainitud ja toodetud
kõrgkvaliteetsetest materjalidest ja
komponentidest, mida saab ümber
töödelda ja taaskasutada.

Kui Teie tootele on kinnitatud selline ristiga
märgitud prügikasti sümbol, siis see tähendab, et
toode rahuldab Euroopa direktiivi 2002/96/EC
põhitingimusi.

Palun tehke endale teatavaks kohalikud
elektriliste- ja elektrooniliste toodete
käitlemissüsteemid.

Palun ärge visake kasutatud toodet tavalise
olmeprügi hulka. Küsige oma edasimüüja käest
informatsiooni, kuidas tootest ohutult vabaneda.
Vale jäätmekäitlus kahjustab nii keskkonda kui
inimtervist.

Kasutajale:

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

Mudeli number: HDD/DVD Recorder
(salvestaja)

Seerianumber: ________________

HDR3500

Tulenevalt erinevate plaaditootjate poolt toodetud
plaadiformaatide mittekooskõlale võib Teie DVD
süsteem/mängija/salvestaja nõuda mängitavuse
täiustamist või uuendamist. DVD tehnoloogia
edasiarenemisega muutuvad need täiustamised
tavaliseks ja lihtsalt läbiviidavaks. Suunduge
netilehele www.philips.com/support tarkvara
uuendamiseks.

KASUTAJAD PEAKSID MEELES PIDAMA, ET KÕIK
KÕRGRESOLUTSIOONIGA (HD) TELEVIISORID EI
OLE TÄIELIKULT ÜHILDUVAD SELLE TOOTEGA
NING VÕIVAD TELEPILDIS PÕHJUSTADA
HÄIREID. 525 VÕI 625 TÄISKAADRILAOTUSE
PROLEEMIDE PUHUL ON SOOVITATAV, ET
KASUTAJA LÜLITAB ÜHENDUSE TAVAERALDUSE
(SD) PEALE. KUI TEKIB KÜSIMUSI MEIE
TELEVIISORITE ÜHENDAMISEL SELLE MUDELI
525P JA 625P DVD MÄNGIJAGA, PALUN
KONTAKTEERUGE MEIE KLIENDITEENINDUSEGA.
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INFORMATSIOON

Toodetud Dolby Laboratories'e litsentsi alusel.
Märgid “Dolby” ja kahekordne D on Dolby
Laboratories'e kaubamärgid.

See seade on vastavuses Euroopa Ühenduse
raadiosageduse nõuetega.

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

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

See seade on vastavuses
järgnevate direktiivide nõuetega::
2006/95/EC + 2004/108/EC

DivX Ultra Certified tooted: DivX, DivX Ultra
Certified ning nendega seostatud logod on DivX,
Inc. kaubamärgid ning neid kasutatakse litsentside
alusel.

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

ESIMESE

KLASSI

LASERTOODE

Olge vastutustundlik,
austage autoriõiguseid!
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Analoog:

Külgede suhtarv:

Peatükk:

Digitaalheli:

Plaadimenüü:

DivX:

Dolby Digital:

Sisukorra pildivaade:

JPEG:

MP3:

MPEG:

Multikanal:

Taasesituse kontroll (PBC):

PCM (Pulse Code Modulation):

Piirkonnakood:

S-Video:

Surround:

Pealkiri:

VIDEO OUT pesa:

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

Kuvatava pildi vertikaal- ja
horisontaalpikkuste suhe. Tavalistel televiisoritel on
horisontaal-vertikaalsuhtarv 4:3 ja
laiekraanteleviisoritel 16:9.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Motion Picture Experts Group.
Kokkupakkimissüsteem digitaalsele heli ja
videomaterjalile.

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

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

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

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

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

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

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

Kollane pesa, mis edastab DVD
süsteemi videosignaali televiisorisse.

AUDIO OUT pesad:

TERMINOLOOGIA
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Järgmised sümbolid / kirjad võivad ilmuda
salvestaja ekraanipaneelile:

00:00:00
Multifunktsionaalne ekraani / tekstiriba

TIMER
Taimerprogrammeering on seatud või aktiivne.

FULL
Plaat on täis. Uute salvestiste jaoks pole ruumi.

READING
Salvestaja loeb plaati.

NO DISC
Plaati ei ole sisestatud. Kui plaat on sisestatud,
siis on võimalik, et plaati ei ole võimalik lugeda.

OPEN
Plaadiliugur avaneb või on avatud.

HELLO
DVD mängija on sisse lülitatud.

REG ERR
Sisestatud DVD plaat on vales piirkonnakoodis
kui salvestaja.

STOP
Kui taasesitamine / salvestamine on peatatud.

BUSY
DVD mängija kirjutab plaadile.

UNKNOWN
Salvestaja on leidnud vea sisestatud plaadi
mängimisel.

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

0

0

0

0

0

0

Pealkirja / pala number
Pealkirja / pala kogu-, kulunud ja

järelejäänud aeg
Plaadi kohta käiv lisainformatsioon
Telekanali number või videoallikas
Kellaaeg (seda kuvatakse ootereþiimis)
Teleprogrammi pealkiri

EKRAANIL KUVATAVAD SÜMBOLID/TEATED SISUKORD
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ETTEVAATUST!

Sobiva asukoha leidmine

Ventilatsioon

Vältige kõrget temperatuuri, niiskust, vett ja
tolmu

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

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

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

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

Asetage süsteem piisava ventilatsiooniruumiga
kohta, et vältida kuumuse akumuleerumist.
Jätke vähemalt 10 cm (4”) vaba ruumi seadme
kohale ja taha ning 5 cm (2”) seadmest
paremale ja vasakule, et vältida
ülekuumenemist.

Vältige seadme kokkupuutumist veega ning
veepritsmetega.

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

Ärge liigutage salvestajat ega tekitage seadmele
vibratsiooni kui seade toimetab.

Ärge eemaldage voolujuhet seinakontaktist
enne kui olete seadme lülitanud välja või
puhkereþiimi.

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

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

Selleks, et vältida kõvaketta kahjustamist ja tähtsate
andmete kaotamist:

Soovitatav on arhiveerida tähtsad andmed
tagavarakoopiana salvestatava DVD plaadi peale.

H

Paigaldamine

Plaatide puhastamine

Kõvaketta (HDD) puhastamine
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TOOTE TEHNILISED ANDMED

Pilt / Ekraan

Heli

Video salvestamine

Video taasesitamine

Heli taasesitamine

Seisva pildi taasesitamine

Salvestamisallikad

Tuuner / vastuvõtt / edastamine

Ühendused

Võimalused

Võimsus

Seade

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

Külgservade suhtarv: 4:3, 16:9

D/A konverter: 10 bit, 54 MHz

A/D konverter: 10 bit, 27 MHz

D/A konverter: 24 bit, 192 kHz

A/D konverter: 24 bit, 96 kHz

Müra tase signaalis: 102 dB

Ülekoste sagedus (1kHz): 105 dB

Dünaamiline vahemik (1kHz): 90dB

Salvestussüsteem: PAL

Kokkupakkimisformaadid: MPEG2

HQ (high quality - kõrge kvaliteet)

SP (standard play - harilik kvaliteet)

LP (long play - pikk taasesitamine)

EP (extended play - pikendatud taasesitamine)

SLP (super long play - eriti pikk taasesitamine )

Heli kokkupakkimine: Dolby Digital, PCM

Taasesitamiseks sobivad plaadid: CD, CD-R/-
RW, DVD, DVD-Video, SVCD, Video CD,
DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R DL.

Kokkupakkimisformaadid: MPEG2, MPEG1,
DivX

Videoplaadi: PAL, NTSC

Taasesitamiseks sobivad plaadid: CD, CD-R/-
RW, MP3-CD, MP3-DVD

Kokkupakkimisformaadid: Dolby Digital, MP3,
MPEG2 multikanaliline, PCM

MP3 bitimäärad: 32~256 kbps ja VBR (muutuv
bitimäär).

Plaadiformaadid: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW,
Picture CD, DVD-R DL

Pildi kokkupakkimisformaat: JPEG

Pildi parandamine: Pööramine, suurendamine

Salvestamiseks sobivad andmekandjad:

DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R DL.

TV süsteem: PAL, SECAM

Antennisisend: 75 oomi, koaksiaalne (IEC75)

Tagumised ühendused:

SCART (2x)

S-Video Out

Video (CVBS) Out

Komponentvideo (Y Pb Pr)Out

Audio L/ROut

Digitaalne audioväljund  (koaksiaalne)

RF antennisisend

RF TV out

Voolujuhe

Eesmised ühendused:

i.LINK DV in (IEEE 1394 4-otsikuline)

Videosisend (CAM)

Audio L/R In

USB In

Programmeerimine / taimer: iga päev, iga nädal
/ programmi kordus / käsitsi seadistatav taimer
/ salvestamine ühe klahvivajutusega

Programmeeringute koguarv: 8

Vooluvõimsus: 220 - 240 V; 50 Hz

Voolutarbivus: 28 W (tüüpiline)

Voolutarbivus puhkere iimis: < 3W

Mõõtmed (l x k x d) : 435 x 43.5 x 330 mm

Kaal : 3.5 kg

Tehnilised andmed võivad ilma ette teatamata
muutuda.

þ
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PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

PROBLEEM (salvestamine) LAHENDUS

Selle salvestajaga salvestatud
DVD±R/±RW plaati ei ole
võimalik teistes DVD mängijates
taasesitada

0

0

Kui salvestus on liiga lühike, võib juhtuda, et DVD mängija ei suuda
seda tuvastada. Palun jälgige järgmisi “minimaalseid salvestise
pikkusi”. Salvestamise reþiim: {HQ}- 5 min, {SP}- 10 min, {LP}- 15
min, {EP}- 20 min, {SLP}- 30 min.

DVD±R plaat tuleb lõpetada. Lugege lähemalt peatükist
“Seadistusmenüü - plaadi seaded - lõpetamine”.

TV vastuvõtul on häired pildis ja
helis

0

0

Kontrollige antenni või TV kaabli ühendusi.

Täppishäälestage telekanal. Lugege lähemalt peatükist
“Seadistusmenüü valikud - Telekanalite (Tuner) seaded“.

Ekraanil kuvatakse “UNKNOWN
DISC”

0

0

0

0

Sõnum võidakse kuvada, kui sisestate plaadi, mis on kohanud ühte
järgnevatest probleemidest:

Viga salvestamise ajal: Pealkiri võib olla puudu.
Viga pealkirja / sisukorra pildi muutmisel: originaalpealkiri /

sisukorra pilt võib olla nähtav.
Viga plaadi lõpetamisel või plaat ei ole lõpetatud.

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

0

0

See juhtub, kui Te üritate kopeerida DVD plaati või videokassetti, mis
on kopeerimise vastu kaitstud. Kuigi pilt televiisoriekraanil on korras,
siis salvestus on DVD plaadil vigane. See häire on vältimatu
kopeerimise vastu kaitstud DVD plaatide või videokassettide puhul

DVD plaadil on limiteeritud salvestamise eluaeg, palun asendage
plaat.

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

0

0

0

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

Te peate taimeri uuesti seadistama peale kellaaja seadistamist.

Taimeri salvestamise järjekorras võite näha ühte järgnevat teadet
veerus:

Seadistatud salvestamise aeg kattub teise seadistatud
salvestamise ajaga.

Peate tühistama seadistatud salvestamise aja peale
kellaaja seadistamist.

{Status}

{Overlap}

{Failed} Seadistatud salvestamise ajal võis olla voolukatkestus.

{Overdue}

{To HDD} Seadistatud salvestamine tehti kõvakettale. DVD plaat
võib olla kahjustatud või salvestamiseks pole piisavalt
ruumi.
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Sissejuhatus Kaasasolevad tarvikud

Piirkonnakoodid

Märkus kopeerimiskaitse kohta

Taaskasutamine

See DVD/HDD salvestaja muudab viisi, kuidas Te
vaatate televiisorit. Teil on täielik kontroll TV
programmide üle kuna salvestaja salvestab Teie
vaadatud TV programmid Time Shift Buffer'isse
(ajutine salvestusmälu). Teil on võimalik ajutiselt
peatada” programmi või korrata ükskõik millist
stseeni.

Salvestamine on kerge ja Teil on võimalik salvestada
videosid kuni 180 tundi SPL (Super Long Play)
salvestamise reþiimis.

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

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

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

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

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

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

See kasutusjuhend on trükitud keskkonnasäästlikule
paberile. Selles elektroonilises seadmes on palju
osi, mida on võimalik taastöödelda. Kui Te hävitate
oma vana seadet, viige see palun
jäätmekäsitluskeskusesse. Pakkematerjalide, vanade
patareide ning vanade seadete hävitamisel järgige
palun kohalikke keskkonnanõudeid.

”

Kaugjuhtimispult ja patareid

RF antennikaabel

Kiire alustamise juhend

Esimene samm:
Peamised salvestaja ühendused

Teine samm:
Valikulised ühendused teiste seadmete jaoks

Kolmas samm:
Peamised installeerimised ja seadistamine

Kasulikud nõuanded:
0

0

0

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

0

0

0

ALL
Region 2



Lisafunktsioonid

Live TV ajutine peatamine

Satelliittelevisiooni salvestamine

i.Link

Teil on võimalik ajutiselt peatada live TV programmi
vajutades klahvile PLAY/PAUSE. Taasesitamist saab
jätkata vajutades uuesti klahvile PLAY/PAUSE.

Teil on võimalik salvestada TV programmi oma
satelliitvastuvõtjast või mõnest muust ühendatud
seadmest. Veenduge, et seade on ühendatud EXT2
TO VCR/SAT pesaga.

i.Link, tuntud ka nimega “FireWire” või “IEEE1394”,
on mõeldud kaamera digitaalseks ühendamiseks, et
teha kaameras olevatest videodest kõrgkvaliteedilisi
koopiad. Ühenduspesa asub DVD salvestaja
esipaneelil.
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PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

PROBLEEM (üldine) LAHENDUS

DVD salvestaja ei võta vastu
telesignaali

0

0

Kontrollige antenni- või telekaabli ühendusi.

Seadistage telekanal. Lugege lähemalt peatükist “Süsteemimenüü
valikud - Telekanalite (Tuner) seaded“.

DVD salvestaja automaatse
otsingu poolt seadistatud
telekanal on hägune või
moonutatud

0

0

0

Kontrollige DVD salvestaja ja televiisori vahelist videoühendust.

Te saate täppishäälestada telekanali signaali. Lugege peatükki
"Seadistusmenüü valikud - Telekanalite (Tuner) seaded".

Vajutage klahvile CH +/-, et otsida sama telekanalit, millel võib olla
parem pilt.

Plaadiliugurit ei ole võimalik
avada

0

0

Väljuge ekraanimenüüdest.

Vajutage klahvile STOP, et lõpetada taasesitus või salvestamine,
seejärel vajutage klahvile OPEN/CLOSE.

Plaati ei ole võimalik
taasesitada

0

0

0

0

0

Veenduge, et plaat asuks plaadilugejas kirjaga ülespoole.

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

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

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

Kontrollige plaadi korrasolekut sisestades plaadilugejasse teise plaadi.

Ühendatud hi-fi võimendi
edastab moonutatud helisid

0

0

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

Kui Te üritate taasesitada DTS CD plaati, peate Te selle salvestaja
COAXIAL pessa ühendama Hi-Fi süsteemi või võimendi.

DivX filme pole võimalik
taasesitada

0

0

Veenduge, et DivX fail oleks dekodeeritud reþiimis 'Home Theatre'
DivX enkooderi abil.

Veenduge, et DivX fail oleks terviklik.

Pildi kvaliteet on halb või
ekraanipilt on must-valge

0

0

0

Plaat ei sobi TV värvisüsteemi standardiga (PAL/NTSC).

Plaat on määrdunud, puhastage plaat.

Vähesed pildihäired on loomulikud.
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PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

HOIATUS!

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

Vea tekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid enne, kui viite seadme parandusse. Kui Te ei ole
võimeline lahendama tekkinud probleemi neid nõuandeid järgides, konsulteerige edasimüüjaga.

PROBLEEM (üldine) LAHENDUS

Puudub vool

Kaugjuhtimispult ei tööta

0

0

Kontrollige, et AC voolujuhe oleks korralikult vooluvõrku ühendatud.

Vajutage DVD mängija esipaneelil asuvat STANDBY ON klahvi mängija
sisselülitamiseks.

0

0

0

0

Suunake kaugjuhtimispult seadme kaugsensorile salvestaja esiküljel
(mitte televiisori suunas).

Eemaldage takistused DVD salvestaja ja kaugjuhtimispuldi vahel.

Asendage kaugjuhtimispuldis vanad patareid uutega.

Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile TUNER, et valida sisendallikas.

Puudub pilt 0

0

0

Lülitage televiisor sisse ja seadistage õigele Video In kanalile.
Vahetage kanaleid, kuni Te näete DVD plaadi ekraanipilti. Vaadake
lisainformatsiooni saamiseks oma televiisori kasutusjuhendit

Kontrollige videoühendust televiisori ja DVD salvestaja vahel.

Teie salvestaja võib olla progressiivse skaneerimise reþiimis, kuid Teie
televiisor ei toeta seda funktsiooni. Järgige neid samme:

1. Ühendage komplektis olev AV kaabel (punane/valge/kollane) DVD
salvestaja tagapaneelil oleva CVBS OUT pesa ja televiisori Video In
ja Audio In pesadega.

2. Lülitage televiisor sisse ja kasutage kaugjuhtimispulti, et valida
televiisoris videosisend kanal (nt. AV, EXT 1, EXT 2).

3. Lülitage DVD salvestaja sisse ja oodake kuni televiisoris kuvatakse
salvestaja pilt. Kasutades seadistusmenüüd, lülitage progressiivse
skaneerimise funktsioon välja. Vaadake peatükki “Seadistusmenüü
valikud - video seaded - videoväljund”.

Heli ei kostu 0

0

Kontrollige heliühendusi (punane ja valge). Lugege lähemalt peatükist
“1. samm: Salvestaja esmased ühendused - Helikaablite
ühendamine“.

Seadistage digitaalne väljund õigesti vastavalt ühendatud seadmele.
Lugege lähemalt peatükist “Süsteemimenüü valikud - Heliseaded
(Audio) - Digitaalne väljund “.

1. STANDBY-ON

2. Plaadiliugur

3. OPEN/CLOSE

4. Süsteemi ekraan

5. Värvilised indikaatorid

6. PLAY/PAUSE

7. RECORD

8. CAM (VIDEO-L-AUDIO-R)

9. USB

10. DV IN

B

p

]

H

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lülitab salvestaja sisse.

Lülitab salvestaja puhkereþiimi.

Avab / sulgeb plaadiliuguri.

Näitab informatsiooni salvestaja oleku ja
tegevuste kohta.

DVD plaadile salvestamise ajal süttib punane
LED indikaator.

Kõvakettale salvestamise ajal süttib oran LED

indikaator.

Peatab ajutiselt või taastab TV programmi
otseülekande.

Taasesitamise või salvestamise alustamine /
katkestamine.

Alustab taasesitamist valitud telekanalilt või
videosisendallikast.

Vajutage sellele klahvile korduvalt, et
seadistada salvestusaeg 30 minutiliste
sammudena.

Sisendid ühendatud komposiitvideo ja analoog
kaamerast, DVD mängijast või videomakist
tulevatele audio sisendkaablitele.
Vajutage klahvile kaugjuhtimispuldil
selleks, et vaadata sisendallikat.

Sisendpesa USB mäluseadme, USB mälukaardi
või digitaalse videokaamera jaoks.
Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile , et
vaadata USB sisumenüüd.

Sisend digitaalsete videokaamerate
ühendamisek iLink kaabli abil (tuntud ka nime
all Firewire või IEEE1394 kaabel).
Vajutage korduvalt klahvile
kaugjuhtimispuldil, et vaadata sisendallikat.

ž

Tõmmake pesa kaas, mis on tähistatud
tähisega paremas nurgas, alla.

See seade toetab ainult digitaalsete
videokaamerate brände ja mudeleid, mis
toetavad USB Mass Storage klassi standardit.

OPEN

Märkus:

Q

CAM

USB

CAM

Pesad klapi taga
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1.

2. OPEN/CLOSE

3. TUNER

4. DISPLAY

5. PREV / NEXT

6. RECORD

7. PLAY/PAUSE

8. SETUP

9. :

:

10. OK

11. HDD LIST

12. REPEAR 1/ALL

13. SUBTITLE
B

p

^ _

H

p

qQ

\[

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lülitab DVD salvestaja sisse.

Lülitab DVD salvestaja puhkereþiimi.

Avab/sulgeb plaadiliuguri.

Telekanali ja live TV programmi vaatamise
reþiimi sisse lülitamine.

Ekraanimenüü kuvamine või varjamine.

Eelmise või järgmise peatüki / loo valimine.

Vajutage ja hoidke all, et otsida kiiresti
edasi/tagasi. Telekanalite reþiimis (tuner)
taasesitab uuesti või liigub järgmise stseeni
juurde.

Alustab taasesitamist valitud telekanalilt või
videosisendallikast.

Vajutage sellele klahvile korduvalt, et
seadistada salvestusaeg 30 minutiliste
sammudena.

Peatab ajutiselt või taastab live TV programmi
või videosisendi allikast salvestamise.

Alustab / katkestab taasesituse või
salvestamise.

Sisse / välja seadistamismenüüst.

Nooleklahvid vasakule ja paremale liikumiseks.

Vajutage klahvile Time Shift reþiimis ja hoidke,
et liikuda tagasi algusesse või liikuda edasi
Time Shift Buffer'i “LIVE” reþiimi.

Nooleklahvid üles ja alla liikumiseks.

Telekanalite reþiimis valib järgmise/eelmise TV
kanali või välise allika (EXT2).

Salvestab / kinnitab sisestuse või valiku.

Lülitub HDD pealkirjade menüüsse ja kuvab
HDD salvestiste nimekirja.

Erinevate kordamise reþiimide valimine.

DVD subtiitrite keele valimine.
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KORDUMA KIPPUMA KÜSIMUSED

Millist plaati peaksin salvestamiseks
kasutama?

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

Mis on DV pesa?

Kas ma saan kopeerida mõnel teisel seadmel
taasesitatavat VHS videokassetti või DVD
plaati?

Mida tähendavad pealkirjad ja peatükid?

Kuidas pealkirju seadistada?

Mida tähendab plaadi 'lõpetamine'?

Kui kvaliteetne on salvestus?

Salvestada on võimalik ainult DVD±R, DVD±R DL ja
DVD±RW plaatide peale. Need sobivad
taasesitamiseks enamikel DVD-mängijatel ning
DVD-ROM draivides arvutites.

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

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

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

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

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

Iga kord, kui Te alustate uut salvestist, loob DVD
salvestaja automaatselt uue pealkirja.

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

Teil on võimalik valida erinevate kvaliteeditasemete
vahel: alates “HQ” 1 tunni re iimist (High Quality -
kõrge kvaliteet) kuni “SLP” 6 tunni re iimini (SLP -
Super Long Play).

0

0

0

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

Korraga on võimalik ühendada ainult üks DV
videokaamera.

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

þ
þ

Pealkiri

Peatükk

Peatükkide tähised

Peatükk Peatükk Peatükk

Pealkiri

Peatükk

Salvestuse kvaliteet
Pikim võimalik salvestusaeg kõvakettal
või DVD plaadil (tundides)
Kõvaketas
(160 GB)

DVD±R /
DVD±RW

DVD+R Double
Layer

HQ

SP

LP

EP

SLP

(kõrge kvaliteet)
(harilik kvaliteet)
(pikk taasesitamine)

(eriti pikk taasesitamine)
(pikendatud taasesitamine)

30
57
86
115
180

1
2
3
4
6

1 h 55 min
3 h 40 min
5 h 30 min
7 h 20 min
11 h 5 min
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Progressiivse skaneerimise
seadistamine
(ainult progressiivse skaneerimise funktsiooniga
televiisorite jaoks)

Kasulikud nõuanded:

Progressivnse skaneerimine kuvab kaks korda
rohkem kaadreid sekundis kui ülereaskaneering
(tavaliste televiisorite funktsioon). Progressiivne
skaneerimine võimaldab kõrgemat pildi
resolutsiooni ja kvaliteeti kuna kuvatakse kaks korda
rohkem ridu.

Lülitage televiisor õigele kanalile.

Lülitage salvestaja sisse ja vajutage
kaugjuhtimispuldil klahvile .

Kuvatakse seadistusmenüü.

Kasutage klahve , et valida ja
vajutage klahvile .

Kasutage klahve , et valida
ja vajutage klahvile .

Lugege televiisoril kuvatud juhendeid ja
kinnitage toimingut vajutades klahvile .

Seadistamine on lõppenud ja Teil on
võimalik nautida kõrgekvaliteedilist pilti.

Vastasel juhul valige ja vajutage
klahvile , et liikuda tagasi eelmisesse
menüüsse.

Menüüst väljumiseks vajutage klahvile .

Enne alustamist...

0

0

Veenduge, et salvestaja on ühendatud
progressiivse skaneeringu funktsiooniga
televiisoriga kasutades Y Pb Pr ühendust.

Veenduge, et olete lõpetanud esmase
paigaldamise.

1.

2.
SETUP

3. {Video}

4. {YUV P-Scan}
OK

5.
OK

{Cancel}
OK

6. SETUP

Ô

Ô

Ô

\[

Q

\[

0 Mõned progressiivse skaneeringu
funktsiooniga televiisorid ei ühti selle
salvestajaga ja DVD-plaadi taasesitamisel tekib
ebaloomulik pilt. Kui see juhtub, lülitage
mõlemal seadmel progressiivse skaneerimise
funktsioon välja.

14. Numbriklahvid

15. TIMER

16. STOP

17. DISC MENU

18. BACK

19. ZOOM

20. CLEAR

21. AUDIO

22. CAM

23. USB

P

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Soovitud peatüki / loo järjekorranumbri
valimine taasesitamiseks.

Eelseadistatud telekanali valimine salvestaja
mälust.

Siseneb / väljub taimerisalvestuste menüüst.

Taasesitamise / salvestamises lõpetamine.

Plaadimenüüsse sisenemine ja plaadi
sisumenüü kuvamine.

Eelmisele menüütasandile liikumine.

Suurendab TV ekraanil olevat pilti taasesituse
ajal.

Kustutab sisestatud pealkirja, kui olete pealkirja
toimetamise menüüs.

Kustutab taimeri sisestamise välja.

Kustutab Time Shift Bufferis märgistatud osad.

Valib heli keele või helikanali.

Lülitub ühendatud kaamera reþiimi, mis on
ühendatud esipaneelil asuvate CAM või DV IN
pesadega.

Lülitub USB reþiimi ja kuvab USB sisemenüü.
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Kaugjuhtimispuldi kasutamine

1.

2.

3.

4.

Avage patareikarbi kaas.

Asetage patareipessa kaks AAA või R03
patareid, jälgides, et need vastaksid märgitud
polaarsustele (+  -).

Sulgege patareikarbi kaas.

Suunake kaugjuhtimispult seadme esipaneelil
asuva infrapunasensori (iR) suunas ning valige
soovitud funktsioon.

ETTEVAATUST!

0

0

0

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

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

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

12 61

SÜSTEEMIMENÜÜ VALIKUD

Süsteemi (System) seaded (vaikimisi seaded on allajoonitud)

Valige menüü keel ekraanil kuvamiseks.Menu Language (menüü
keel)

Seadme kuupäeva ja kellaaja seadistamine. Kasutage klahve , et muuta
numbrit ja kasutage klahve , et valida teine sisendväli. Kinnitamiseks
vajutage klahvile .

– Kuupäeva ja kellaaja manuaalne seadistamine.

– Kuupäeva ja kellaaja automaatse seadistamise sisse- ja
välja lülitamine. Kui funktsioon on aktiveeritud,
seadistatakse kuupäev ja kellaaeg esimese kanali järgi,
mis kannab üle kuupäeva ja kellaaja informatsiooni.

\[
qQ

OK

{Manual}

{Auto}

Clock Setting (kellaaja
seaded)

Ekraanisäästja väldib kahjustusi televiisoriekraanile, mis võivad tekkida, kui ühte
ekraanipilti kuvatakse liiga kaua.

– Kui taasmängimine on lõppenud või seisatud rohkem
kui 15 minutit, lülitub sisse TV ekraanisäästja re iim.

– Ekraanisäästja funktsioon lülitatakse välja.

{On}
þ

{Off}

Screen Saver
(ekraanisäästja)

Kõikide märgitud/märgistamata salvestiste kustutamine kõvakettalt. See
funktsioon ei ole salvestamise ajal saadaval.

Format HDD (kõvaketta
vormindamine)

Taastatakse kõik salvestaja seaded, välja arvatud programmeritud taimer.

Vajutage klahvile , et taastada vaikimisi seaded.

Kuvatakse hoiatusteade. Jätkamiseks valige menüüst või
katkestamiseks . Valiku kinnitamiseks vajutage klahvile .

1. OK

2. {OK}
{Cancel} OK

Pärast vaikimisi seadete taastamist suunatakse Teid tagasi algsesse
seadistusse.

Restore Default
(vaikimisi seadistuse
taastamine)
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SÜSTEEMIMENÜÜ VALIKUD

Video seaded (vaikimisi seaded on allajoonitud)

Siin saate valida videoväljundi, mis sobib kõige paremini salvestaja ja televiisori
vahelise videoühenduse jaoks.

– SCART ühenduse jaoks.

– Komponentvideo ühenduse jaoks.

– Komponentvideo ühendus TV progressiivse
skaneerimise reþiimi jaoks. (Kasutage
kaugjuhtimispulti, et valida õige kanal. Vaadake oma
televiisori kasutusjuhendit, et valida õige video sisend).

S-Video ja komposiitvideoühenduste (CVBS) korral ei ole teil vaja seda
seadistust muuta.

{SCART RBB}

{YUV Interlace}

{YUV P-Scan}

Märkus:

Video Output
(videoväljund)

1. SAMM: SALVESTAJA ESMASED ÜHENDUSED

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

lugege
võimalikest ühendustest lähemalt peatükist “2.
samm: Valikulised ühendused”.

Ühendage olemasolev antenni- /
kaabeltelevisiooni signaal (või kaabliplokist /
satelliitvastuvõtjalt {tähistatud: RF OUT või TO
TV}) DVD salvestaja pessa.

Kasutage RF antennikaablit ning ühendage DVD
salvestaja pesa televiisori antenni
sisendpesaga (VHF/UHF RF IN).

H Videomaki ja/või kaabliploki /
satelliitvastuvõtja ühendamiseks

1.

ANTENNA-IN

2.
TV-OUT

Kasulik nõuanne:
0 Sõltuvalt sellest, kuidas Te olete ühendanud

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

13
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1. SAMM: SALVESTAJA ESMASED ÜHENDUSED

Videokaablite ühendamine
See ühendus võimaldab Teil vaadata DVD plaadi
taasesitamist. Vastavalt oma televiisori seadetele,
kasutage ainult järgnevatest video
ühendusvõimalustest:

Kasutage Scart kaablit (ei kuulu komplekti), et
ühendada salvestaja väljund
vastavasse Scart sisendisse oma televiisoril.

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

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

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

ühte

0

0

Standard TV jaoks, vaadake võimalust 1, 2 või
3.

Progressiivse skaneeringuga TV jaoks, vaadake
valikut 4.

Kasulik nõuanne:

Kasulik nõuanne:

0

0

Kui kasutate Y Pb Pr, S-VIDEO või CVBS pesa,
et ühendada televiisoriga, on vajalik ka audio
ühendus. Vaadake peatükki “Helikaablite
ühendamine”.

Kasutage EXT TO VCR/SAT  pesa lisaseadmete
puhul.

H

H

H

EXT 1 TO TV

S-VIDEO OUT

CVBS
OUT

Variant 1: Scart väljundi kaudu

Variant 2: S-Video väljundi kaudu

Variant 3: Video (CVBS) väljundi kaudu

Variant 1

Variant 2

Variant 3
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SÜSTEEMIMENÜÜ VALIKUD

Heliseaded (Audio) seaded (vaikimisi seaded on allajoonitud)

Valige see meetod, kui Te taasesitate  DVDd, mis on salvestatud Dolby Digital
formaadis.

– Valige see re iim kui salvestaja on ühendatud Dolby Pro
Logic Decoder'iga.

– Valige see reþiim, mis tekitab heli ainult kahest
eesmisest kõlarist.

{LT/RT} þ

{Stereo}

Downmix

See seadistus on vajalik ainult siis, kui Te kasutate salvestaja koaksiaalväljundit,
et ühendada teise audio/video seadmega.

– Valige see reþiim kui ühendatud seade ei suuda
dekodeerida multikanalist heli. Süsteem muudab Dolby
Digital ja MPEG-2 multikanalise signaali PCM (Pulse
Code Modulation) formaati.

– Helisignaalid väljastatakse vastavalt helivoolule plaadilt.

{PCM}

{Automatic}

Digital Output
(digitaalne väljund)

See reþiim optimiseerib heli taasesitamise madalal helitugevusel. Kõrged helid
pehmendatakse ja madalad muudetakse kuulatavale helitasemele.

– Lülitatakse sisse ööre iim.

– Lülitatakse välja ööre iim. Valige see re iim, et nautida
täieliku dünaamise ulatusega surround heli.

{On} þ

þ þ{Off}

Night Mode (ööreþiim)
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SÜSTEEMIMENÜÜ VALIKUD

Taasesitamise (Playback) seaded (vaikimisi seaded on allajoonitud)

Kuvab ekraanile DivX® VOD (Video On Demand) registratsioonikoodi, mille abil
on Teil võimalik rentida ja osta videomaterjali läbi DivX® VOD teenuse.
Lisainformatsiooni saamiseks külastage veebilehekülge www.divx.com/vod.

Registratsioonikoodi kuvamiseks vajutage klahvile .

Vajutage klahvile , et minna tagasi eelmisesse menüüsse.

Selle registratsioonikoodi abil on Teil võimalik rentida ja osta videomaterjali
läbi DivX® VOD teenuse veebileheküljel www.divx.com/vod. Järgige juhiseid
ja salvestage videofail oma arvutist CD-R/RW või DVD plaadile. Seejärel
saate seda taasesitada selle salvestaja abil.

Kõiki DivX® VOD teenindusest allalaetud videosid võib taasesitada
ainult antud salvestajas.

1. OK

2. BACK

3.

Märkus:

DivX (R) VOD DRM

Valige kirjastiil, mis on toetatud salvestaja DivX subtiitrite seade poolt.

– Kuvab Roman (Romaani) subtiitrite kirjastiili standard
nimekirja, mis on varustatud salvestaja poolt.

– Kuvab Central European (Kesk-Euroopa) kirjastiilid.

– Kuvab Cyrillic (Kirillitsa) kirjastiilid.

– Kuvab Greek (Kreeka) kirjastiilid.

{Standard}

{Cyrillic}

{Greek}

{Central Eur.}

DivX Subtitle Font (DivX
subtiitrite kirjastiil)
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1. SAMM: SALVESTAJA ESMASED ÜHENDUSED

Variant 4: Komponentvideo väljundi kaudu
/ ühendamine progressiivse
skaneerimisega televiisoriga

Progressiivse skaneerimise videokvaliteet on
saadaval ainult siis, kui kasutate Y Pb Pr ühendust
ja progresiivse skaneerimisega televiisorit. See
pakub Teile ülimat pildikvaliteeti, kui vaatate DVD
filme.

Kasutage komponentvideo kaablit (punane /
sinine / roheline - ei kuulu komplekti), et
ühendada salvestaja väljund
vastavatesse videosisendisse oma televiisoril
(või tähistatud Y Pb/Cb Pr/Cr või YUV).

Ühendage audiokaabel (punane/valge - ei kuulu
komplekti) salvestajal asuvate
pesade ja televiisori sisendpesaga.

Tehke lisa video ühendus oma salvestaja ja
televiisori vahel kasutades Scart, S-Video või
CVBS väljundit.

Lülitage oma televiisor sisse ja lülitage õigele
video ühenduse kanalile.

Kui paigaldamine ja seadistamine on
sooritatud, muutke salvestaja videoväljundi
seadistust järgnevalt:

1) Vajutage klahvile .

2) Liikuge
. Vajutage , et valikut kinnitada.

Progressiivse skaneerimise väljundi
aktiveerimiseks vaadake peatükki “Muu
informatsioon - progressiivse skaneerimise
seadistamine”.

Lülitage televiisor komposiit video ühenduse
jaoks õigele kanalile. (Vaadake lisainfo
saamiseks televiisori kasutusjuhendit).

1.

Y PB PR

2.
AUDIO L/R

Y Pb Pr (YUV) ühenduse võimaldamiseks peate
seadistama salvestaja videoväljundi õigesti.

1.

2.

3.

SETUP

{Video} > {Video Output} > {YUV P-
Scan} OK

4.

TÄHTIS!

H

Variant 4
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Helikaablite ühendamine
See ühendus võimaldab Teil selle seade kaudu
kuulata heli. Seda ühendust ei ole vaja sooritada, kui
olete televiisori ühendanud Scart kaabli abil.

Stereohelisüsteemi nautimiseks on salvestajat
võimalik ühendada kahekanalilisesse
stereosüsteemiga või vastuvõtjaga.

Kasutage helikaablit (punane/valge - ei kuulu
komplekti), et ühendada seadme
väljundid vastavatesse samasugustesse
lisaseadmete sisenditesse.

Multikanalilise ruumheli nautimiseks on Teil
võimalik ühendada seade AV võimendiga /
vastuvõtjaga.

Kasutage koaksiaalset kaablit (ei kuulu
komplekti) ja ühendage salvestaja

väljund vastavasse digitaalsesse
sisendisse (või märgitud COAXIAL IN või
DIGITAL IN) oma võimendil / vastuvõtjal.

H

H

AUDIO-L/R

COAXIAL
DIGITAL OUT

Kasulik nõuanne:
0 Enne seadme kasutamist seadistage

heliväljundi seaded. Vastasel juhul võib heli
puududa või kostuda vali müra. Vaadake
peatükki Süsteemimenüü valikud -  Heliseaded
- Digitaalne väljund“.

Variant 1: Helikaabli kaudu

Variant 2: Koaksiaalse kaabli kaudu

“

1. SAMM: SALVESTAJA ESMASED ÜHENDUSED

Variant 1 Variant 2

AV stiprintuvas /
imtuvas
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SÜSTEEMIMENÜÜ VALIKUD

Taasesitamise (Playback) seaded (vaikimisi seaded on allajoonitud)

Valige sobiv audio keel DVD plaadi taasmängimiseks.Audio Language (audio
keel)

Valige sobiv subtiitrite keel DVD plaadi taasmängimiseks.

Märkused:

0

0

Kui valitud audio/subtiitrite keel ei ole plaadil saadaval, kasutatakse selle
asemel plaadi vaikimisi seadet.

Mõne DVD plaadi puhul on subtiitrite/audio keelt võimalik muuta ainult läbi
DVD plaadimenüü.

Subtitle Language
(subtiitrite keel)

Seadistage külgservade suhtarv vastavalt ühendatud televiisori tüübile.

– Valige see, et kuvada täies pikkuses ekraanipilt, mis on
mõlemalt küljelt lõigatud.

– Valige see, et saavutada laiekraan-telepilt.
Televiisoriekraani pildi üla- ja alaserva kuvatakse
tumedad piiravad ribad.

– Valige see, kui Teil on laiekraan-televiisor (küljepikkuste
suhtarv 16:9).

{4:3 PS}

{4:3 LB}

{16:9}

TV Shape (ekraanipildi
kuju)

Selle funktsiooniga saate jätkata eelmise plaadi taasmängimist pooleliolevast
paigast. See kehtib ainult juhul, kui salvestaja on lülitatud puhkere iimi või plaat

on salvestajast välja võetud. (See valik on saadaval ainult DVD/VCD plaatide
puhul).

– Lülitage sisse “resume” re iim. Salvestaja jätkab
eelmise plaadi taasmängimist pooleliolevast paigast.

– Kui Te sisestate või taasesitate plaati alustatakse alati
taasesitamist algusest.

Klahvi PREV/FRV vajutamine plaadi taasesitamise jätkamise alustamise
ajal katkestab antud reþiimi ja alustab taasesitamist plaadi algusest.

ž

{Off}

Märkus:

þ

{On}

Resume (jätkamine)
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SÜSTEEMIMENÜÜ VALIKUD

Plaadi (Disc) seaded (jätkub)

DVD plaadi ümbernimetamine.

Funktsiooni valimiseks vajutage klahvile .

Kasutage klahve , et märgistada klaviatuuril
tähemärk/number/sümbol ja vajutage valimiseks klahvile .

Kui olete lõpetanud, valige (lõpetamine) ja vajutage klahvile .

Maksimaalne sisendi arv on 11 märki.

1. OK

2.
OK

3. {Finish} OK

Märkus:

qQ\[

Disc Label (plaadi
etikett)

Plaadi informatsiooni kuvamine. Menüüst väljumiseks vajutage klahvile .

– Plaadi nimetus.

– Plaadil olevate pealkirjade koguarv. Üldiselt on
maksimaalne pealkirjade arv 99.

– Plaadi tüüp.

– Plaadi olek (salvestatav, tühi, lõpetatud või täis).

– Kasutatud ruumi mahutavus ja kogu ruumi mahutavus
plaadil.

– Kuvab plaadil oleva vaba ruumi mahutavuse.

SETUP

{Label}

{Title no.}

{Media}

{Status}

{Space}

{Remainder}

Disc Info (plaadi info)
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Kaabelploki või satelliitvastuvõtja
ühendamine

Valik 1

Valik 2 (vaadake ülaltoodud joonist)

Kui Teie kaabliplokil / satelliitvastuvõtjal on ainult
väljund antenni jaoks (RF OUT või TO TV),

Kui Teie kaabliplokil / satelliitvastuvõtjal on
SCART väljund

1.

2.
EXT1 TO TV

3.
EXT2 TO VCR

siis
lugege lõplikest ühendustest lähemalt peatükist “1.
samm: Salvestaja esmased ühendused -
Antennikaablite ühendamine“.

Ärge muutke olemasolevat antenniühendust
televiisori ja kaabliploki / satelliitvastuvõtja
vahel.

Kasutage Scart kaablit (ei kuulu komplekti) ja
ühendage DVD salvestaja väljund
vastavasse Scart sisendisse oma televiisoril.

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

Kasulik nõuanne:
0 Kui Te kasutate COMPONENT VIDEO (Y Pb Pr)

ühendust, ühendage väline
kaabliplokk/satelliitvastuvõtja kasutades EXT2
TO VCR/SAT pesasid.

Kaabliploki / satelliitvastuvõtja
tagakülg (näide)

2. SAMM: VALIKULISED ÜHENDUSED
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2. SAMM: VALIKULISED ÜHENDUSED

VCR videomaki või mõne muu
sarnase seadme ühendamine
See ühendus võimaldab Teil salvestada
videokassetilt kõvakettale. Videomakki on võimalik
kasutada taasesitamiseks isegi, kui salvestaja on
välja lülitatud.

Uus salvestaja saab asendada videomakki,
arvestades Teie kõikide salvestusvajadustega.
Lihtsalt ühendage lahti kõik ühendused Teie
videomaki küljest.

Ühendage olemasolev antennikaabel (see võib
olla seinast või kaabliplokist) DVD salvestaja

pessa.

Kasutage RF antennikaablit ning ühendage
salvestaja pesa televiisori antenni
sisendpesaga (või tähistatud kui ANT,
ANTENNA IN, RF IN).

Kasutage Scart kaablit (ei kuulu komplekti) ja
ühendage salvestaja väljund
vastavasse Scart sisendisse oma televiisoril.

4. Kasutage teist Scart kaablit (ei kuulu komplekti)
ja ühendage DVD salvestaja
väljund vastavasse Scart väljundisse (või
tähistatud TV OUT või TO TV) oma videomakil.

Märkus:

1.

ANTENNA-IN

2.
TV-OUT

3.
EXT1 TO TV

EXT2 TO VCR/SAT

Kasulikud nõuanded:
0

0

Enamik kaubanduslikke videokassette ja DVD
plaate on kopeerimiskaitsega ning seetõttu
mittesalvestuvad.
Ühendage salvestaja otse televiisoriga. Kui
vahel on videomakk või mõni lisaseade, siis
pildikvaliteet võib olla halvem salvestajasse
sisseehitatud kopeerimiskaitse tõttu.

Videomaki tagakülg
(näide)
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SÜSTEEMIMENÜÜ VALIKUD

Plaadi (Disc) seaded

Kindlate DVD±RW plaatide puhul on enne salvestajaga salvestamist vajalik
vormindamine.

Funktsiooni valimiseks vajutage klahvile .

Kuvatakse kinnitamisteade. Jätkamiseks valige menüüst või
katkestamiseks . Järgnevalt vajutage , et valikut kinnitada.

Kui plaat on vormindatud, kaotatakse kogu plaadil olev info.

1. OK

2. {OK}
{Cancel} {OK}

Märkused:

Format (vormindamine)

See funktsioon võimaldab Teil lõpetada DVD±R plaati, et taasesitada plaati
mõnes teises DVD-mängijas.

Funktsiooni valimiseks vajutage klahvile .

Kui DVD±R plaat on lõpetatud, siis ei ole võimalik sinna rohkem
salvestada ega seda muuta. See on võimalik ainult lõpetamata DVD±R plaadi
puhul.

1. OK

Märkus:

2. {OK}
{Cancel} {OK}

Kuvatakse kinnitamisteade. Jätkamiseks valige menüüst või
katkestamiseks . Järgnevalt vajutage , et valikut kinnitada.

Finalise (lõpetamine)

DVD+RW plaadile salvestatud informatsiooni on võimalik kaitsta juhusliku
kustutamise või muutmise vastu.

Kui antud plaat on lukustatud, muudetakse suvand staatusesse
lukustamata . Funktsiooni saab kasutada ka teiste DVD salvestajate
DVD±R/±RW plaatide avamiseks.

1. OK

2. {OK}
{Cancel} {OK}

Funktsiooni valimiseks vajutage klahvile .

Kuvatakse kinnitamisteade. Jätkamiseks valige menüüst või
katkestamiseks . Järgnevalt vajutage , et valikut kinnitada.

Märkused:
{Unlock}

Lock (plaadi
lukustamine)

Muudetud DVD±RW plaadilt võib kuvada originaal pealkirju või peidetud stseene
kui seda taasesitatakse mõnes teises salvestajas. See funktsioon võimaldab
teisel salvestajal muudetud DVD±RW plaati teha sobivaks, et taasesitada seda
teistes salvestajates.

Kui funktsiooni ei ole teatud plaadi puhul võimalik
valida, tähendab see, et plaat on juba sobivaks muudetud.

1. OK

2. {OK}
{Cancel} {OK}

Funktsiooni valimiseks vajutage klahvile .

Kuvatakse kinnitamisteade. Jätkamiseks valige menüüst või
katkestamiseks . Järgnevalt vajutage , et valikut kinnitada.

Märkused: {Compatible}

Make Compatible
(plaadi sobivaks
muutmine)
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SÜSTEEMIMENÜÜ VALIKUD

Telekanalite (Tuner) seaded

{Manual Setting} OK

{PR}

{Seek (MHz)}

{CH}

{Fine}

{Standard}

– Vajutage klahvile , et siseneda manuaalsesse
seadistamisse. Kasutage klahve, et muuta
seadistust ja klahve, et liikuda eelmise/järgmise
valiku vahel.

Kasutage klahve, et otsida õige raadiosagedus.

Kasutage klahve, et valida TV kanal.

Käsitsi kanalite häälestamine. Kasutage klahve, et
suurendada/vähendada sagedust 0.06-0.07 MHz võrra.

Kasutage klahve, et valida TV standard süsteem,
mis põhjustab vähest pildi ja heli moondust.

\[
qQ

\[

\[

\[

\[

– Eelnevalt programmeeritud kanali number, mille olete
hetkel valinud.

–

–

–

–

Asukohamaa valimine telekanalite automaatseks häälestamiseks.Country Setting
(Asukohamaa)

Kõikide programeeritud TV kanalite uuesti seadistamine salvestajas. Valige antud
funktsioon ja vajutage klahvile kaugjuhtimispuldil, et alustada automaatset
kanalite otsimist. See protsess võib võtta mitu minutit.

OK
Auto Scan
(Automaatne
skanneerimine)
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2. SAMM: VALIKULISED ÜHENDUSED

Kaabliploki / satelliitvastuvõtja
tagakülg (näide)

Videomaki tagakülg
(näide)

VCR videomaki ja
kaabelploki/satelliitvastuvõtja
ühendamine
1.

ANTENNA-IN

2.
TV-OUT

3.
EXT1 TO TV

4.
EXT2 TO VCR/SAT

5.Ühendage antennikaabel salvestaja antenni
sisendpesast kaabliploki /
satelliitvastuvõtjaga.

Kasutage RF antennikaablit, et ühendada
salvestaja pesa antenni
sisendpesaga Teie televiisoril (tavaliselt
tähistatud ANT, ANTENNA IN, RF IN).

Kasutage Scart kaablit (ei kuulu komplekti) ja
ühendage DVD salvestaja väljund
vastavasse Scart sisendisse oma televiisoril.

Kasutage teist Scart kaablit (ei kuulu komplekti)
ja ühendage DVD salvestaja
väljund vastavasse Scart väljundisse (või
tähistatud TV OUT või TO TV) oma videomakil.

Kasutage kolmandat Scart kaablit (ei kuulu
komplekti) ja ühendage videomaki Scart
väljund (tavaliselt tähistatud TV IN või TO
DECODER) vastavasse Scart väljundisse
(tavaliselt tähistatud TV OUT või TO TV) oma
kaabliplokil / satelliitvastuvõtjal.
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2. SAMM: VALIKULISED ÜHENDUSED

Videokaamera ühendamine
eesmistesse pesadesse
Te saate kasutada eesmisi pesasid, et kopeerida
videokaamera salvestusi. Need pesad asuvad klapi
taga paremal ja pakuvad mugava ühenduse
videokaamera jaoks.

Kasutage seda ühendust, kui teil on Digital Video
või Digital 8 videokaamera. DV pesad vastavad
i.LINK standardile.

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

Selle sisendpesa valimiseks vajutage kaks
korda kaugjuhtimispuldil klahvile ja valige
'DV'.

Kasutage VIDEO ühendust, kui Teie videokaameral
on vaid üks videoväljund (Composite Video, CVBS).

Ühendage videokaabli abil (ei kuulu komplekti)
salvestaja esipaneelil asuv pesa
vastavasse S-VHS või Video väljundpessa
videokaameral.

Kasutage helikaableid (valged / punased otsad -
kaabel ei kuulu komplekti) ja ühendage
salvestaja esiküljel asuvad väljundid
vastavatesse sisenditesse oma videokaameral.

Selle sisendpesa valimiseks vajutage korduvalt
kaugjuhtimispuldil klahvile ja valige
“CAM”.

Vaadake peatükki “Salvestamine väliselt
seadmelt”, et saada rohkem juhendeid, kuidas
salvestada antud seadmetelt.

H

DV IN

CAM

1.
CAM

2.

AUDIO L/R

CAM

Kasulikud nõuanded:
0

0

DV IN sisendit ei ole võimalik kasutada arvuti
ühendamiseks.
DV IN sisendite kaudu ei ole võimalik
salvestada materjali DVD salvestajast
videokaamerale.

Variant 1: DV IN pesa kasutamine

Variant 2: Video In pesa kasutamine

VÕI

Valik 1
Valik 2
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Telekanalite (Tuner) seaded

See funktsioon võimaldab Teil seadistada telekanalit vastavalt oma eelistustele.

Valige see ning vajutage klahvile , et siseneda programmimenüüsse.

Tähistage klahvide abil muutmiseks vajalik kanal.

Vajutage klahvi, et liikuda vajalikule valikule vasakul.

Kasutage klahve, et valida üks muutmise valikutest:

Vajutage klahvile , et liigutada märgistatud kanalit
üles eelmisele numbrile programmi nimekirjas.

Vajutage klahvile , et liigutada märgistatud kanalit
alla järgmisele numbrile programmi nimekirjas.

NICAM on digitaalne heliedastussüsteem. See on
võimeline edastama ühte stereokanalit või kahte eri
monokanalit. (sees) Parandatakse telekanali
helikvaliteeti. (väljas)Valige see, kui vastuvõtt on
vilets ja heli edastatakse häiretega.

Te peate aktiveerima EXT2 TO VCR/SAT pessa
ühendatud dekoodri, kui valitud telekanalit edastatakse
kodeeritud telesignaalide abil. Vajutage klahvile , et
lülitda dekooderit sisse ja välja.

Vajutage klahvile , et liikuda ümbernimetamise
lahtrisse. Kasutage klahve, et märgistada
märk/number/sümbol klaviatuuri menüüs ja valimiseks
vajutage klahvile . Kui olete lõpetanud, liikuge
menüüs funktsioonile (lõpp) ja vajutage
klahvile .

Maksimaalne sisendi arv on 5 märki.

Võite kasutada järgmisi klahve ekraani klaviatuuril, et
muuta sisendit. Märgistage klahvidega vajalik lahter ja
vajutage klahvile

OK

1.

2.

3.

{Move Up} OK

{Move Down} OK

{NICAM}

{On}
{Off}

{Decoder}

OK

{Rename} OK

OK
{Finish}

OK

Märkus:

OK

\[

q

\[

qQ\[

–

–

–

–

–

.

Manage Presets

ABC

Abc

Symbol

Space

Backspace

Cancel

Finish

suurte tähtede sisestamine.

väikeste tähetede sisestamine.

sümboli sisestamine.

tühiku sisestamine kahe tähemärgi
vahele.

kursorist vasakule jääva tähemärgi
kustutamine.

kõkide muudatuste katkestamine ja
menüüst lahkumine.

muudatuste kinnitamine.
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Seadistusmenüüsse (Setup Menu)
sisenemine
See süsteemimenüü pakub palju erinevaid valikuid,
et kohandada salvestaja vastavalt Teie eelistustele.

Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile .
Televiisoriekraanile kuvatakse

seadistusmenüü.

Tähistage klahvide abil soovitud
funktsioon ja vajutage selle valikute kuvamiseks
klahvile .

Tähistage klahvide abil funktsioon, mille
seadeid soovite muuta, ja vajutage
kinnitamiseks klahvile .

Järgnevatel lehekülgedel on toodud nende
menüüvalikute juhised ja seletused.

Menüüst väljumiseks vajutage klahvile .

Lugege lähemalt peatükist “Telekanalite (Tuner)
seaded“.

Lugege lähemalt peatükist “Plaadi (Disc)
seaded “.

Lugege lähemalt peatükist “Taasesitamise
(Playback) seaded“.

Lugege lähemalt peatükist “Salvestusseaded
(Recording)”.

Lugege lähemalt peatükist “Heliseaded“.

Lugege lähemalt peatükist “Video seaded “.

Lugege lähemalt peatükist “Süsteemi (System)
seaded“.

1. SETUP

2.

3.

OK

4. SETUP

Ô

Ô

\[

Q

\[

SÜSTEEMIMENÜÜ VALIKUD
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Installeerimismenüü ilmub kõige esimesel korral,
kui Te salvestaja sisse lülitate. Need seaded aitavad
Teil seadistada salvestaja peamised funktsioonid
kergesti, sealhulgas TV kanalite paigaldamise ja
keeleseaded.

Tehke installeerimine enne, kui alustate
taasesitamist või salvestamist.

Lülitage televiisor sisse.

Vajutage mängija sisse lülitamiseks seadme
peal asuvale klahvile .

Teie televiisor peaks kuvama nüüd algse
installeerimise ekraan - ekraan.

Vastasel juhul on Teil vaja valida õige TV
sisendkanal. (Vaadake oma televiisori
kasutusjuhendist, kuidas määrata õige
videosisend Teie televiisori jaoks).

Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile , et
jätkata.

Kuvatakse keelevaliku menüü.
Keelevalikud on erinevad ja sõltuvad Teie

riigist või regioonist. See ei pruugi vastata
illustratsioonidele, mis on näidatud
kasutusjuhendis.

Valige salvestaja ekraanimenüü keel ja vajutage
.
Kuvatakse asukohamaa valiku menüü.

Valige oma asukohamaa, et paigaldada TV
kanalid automaatselt. Seejärel vajutage .

Kuvatakse automaatse otsingu menüü.

Veenduge, et olete edukalt teinud kõik
vajalikud ühendused salvestaja ja televiisroi,
satelliitvastuvõtja/kaablipoksi vahel ning et
seadmed oleks sisse lülitatud.

Enne alustamist...

1.

2.
STANDBY-ON

{Welcome}

3. OK

4.
OK

5.
OK

Märkus:

B
Ô

Ô

Ô

Ô

Ô

Ô



6.

7.

OK
10

8.

9.

{Move Up}
{Move Down}

OK

{NICAM}
OK

Märkus:

{On}
{Off}

{Rename}
OK

OK

{Finish}
OK

10.
OK

11.

numbriklahve 0-
9

12. OK

13. OK

Algab automaatne telekanalite otsimine.
See protsess võib võtta mitu minutit. Kui

see on lõppenud, kuvatakse telekanalite
nimekiri.

Selles menüüs on Teil võimalik muuta
salvestatud kanalite järjekorda või kanal ümber
nimetada.

Kui Te ei soovi salvestatud kanaleid muuta,
vajutage kaugjuhtimispuldil , et jätkata.
Vaadake sammu .

Märgistage kanal, mida soovite muuta, ja
vajutage klahvile , et liikuda menüüst vasakul
asuvale tegumireale.

Kasutage klahve , et valida soovitud
muudatus.

Märgistage menüüs valik (liigu üles)
või (liigu alla) ja vajutage
korduvalt klahvile , et liigutada kanalit
soovitud numbri alla.

Märgistage menüüs valik ja vajutage
klahvile , et lülitada NICAM re iim sisse või
välja.

NICAM on digitaalse heli
ülekandereþiim. See võib üle kanda, kas ühte
stereo kanalit või kahte eraldiolevat mono
kanalit. Valige , et parandada heli ülekannet
või kui vastuvõtt on halb.

Märgistage menüüs valik ja vajutage
klahvile , et kuvada ekraanil klaviatuur.
Maksimaalselt saab sisestada 5 tähemärki.

Märkus: Kasutage klahve , et
navigeerida klaviatuuril ning vajutage , et
valida tähemärk/number/sümbol. Lõpetamiseks
liikuge menüüs valikuni ja vajutage
klahvile .

Vajutage klahvile , et liikuda tegumirealt
paremale, ja seejärel vajutage klahvile , et
liikuda järgmise seadistamise punkti juurde.

Kuvatakse kellaaja sisestamise menüü.

Kasutage klahve , et muuta numbreid ja
kasutage klahve , et valida mõni teine
sisestamise väli.

Teil on võimalik sisestada numbrid ka
kasutades kaugjuhtimispuldil
.

Vajutage kinnitamiseks klahvile .
Kuvatakse viimane installeerimise menüü.

Vajutage kinnitamiseks ja väljuge menüüst.

Ô

Ô

Ô

H

H

H

H

H

q

\[

qQ\[

Q

\[

qQ

þ

Kanalite sorteerimine

NICAM re iimi seadistamine

Kanali ümber nimetamine

DVD salvestaja on nüüd kasutamiseks valmis.

þ

Kasulik nõuanne:
0 Telekanalite uuesti paigaldamiseks,

muutmiseks või kohandamiseks , vaadake
peatükki “Seadistusmenüü valikud -
Telekanalite {Tuner} seaded”.
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Pealkirjade sorteerimine ja otsimine Stiili loomine

Teil on võimalik otsida HDD pealkirja vastavalt
stiilile, mille enne olete määranud.

Kasutage klahve, et valida
(sorteerimine) ja vajutage klahvile .

Valige ja kasutage klahve , et teha
valik.

Kinnitamiseks vajutage klahvile .

Valige ja kasutage klahve , et
teha valik.

Kinnitamiseks vajutage klahvile .
Kuvatakse ainult valitud stiilis HDD

pealkirjad.

Teil on võimalik luua oma stiil.

Kasutage klahve, et valida
(sorteerimine) ja vajutage klahvile .

Kasutage klahve, et valida
(stiili loomine) ja vajutage klahvile .

Valige nimetamata stiil ja vajutage klahvile .
Kuvatakse klaviatuur.

Kasutage klahve, et valida
klaviatuuril tähemärk/number/sümbol ja
vajutage selle valimiseks klahvile .

Sisestada on võimalik kuni 8 tähemärki.

Tei onl võimalik kasutada järgnevaid klahve, et
teha sisestusi. Valimiseks tähistage vastav
klahv ning vajutage klahvile .

Lõpetamiseks valige menüüs
(lõpetamine) ja vajutage klahvile .

Informatsioon on nüüd uuendatud.

1. HDD LIST DISC MENU

2.
OK

1. HDD LIST DISC MENU

2.
OK

ABC

Abc

Symbol

Space

Backspace

Cancel

Finish

Vajutage klahvile või .

Kasutage klahve, et valida soovitud
pealkiri ja vajutage klahvile .

Kuvatakse valikute menüü.

Vajutage klahvile või .

Kasutage klahve, et valida soovitud
pealkiri ja vajutage klahvile .

Kuvatakse valikute menüü.

suurte tähtede sisestamine.

väikeste tähetede sisestamine.

sümboli sisestamine.

tühiku sisestamine kahe
tähemärgi vahele.

kursorist vasakule jääva
tähemärgi kustutamine.

kõkide muudatuste
katkestamine ja menüüst
lahkumine.

muudatuste kinnitamine.

\[qQ

\[

\[

\[

\[qQ

\[

\[

\[qQ

Ô

Ô

3. {Sort Format}
OK

{Sort}

OK

{Set Genre}

OK

3. {Sort Format}
OK

4. {Create Genre}
OK

5. OK

6.

OK

OK

7. {Finish}
OK

HDD pealkirjade kuvamine soovitud
järjekorras:

HDD pealkirjade kuvamine stiili järgi:

H

H

H

H

H

Ô

Ô

Ô

Ô

SALVESTUSTE TOIMETAMINE
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Pealkirjast osa kustutamine (ainult
HDD ja DVD±RW)

HDD pealkirjade haldamine

See funktsioon võimaldab Teil kustutada
soovimatud stseenid salvestisest (nt. reklaamid). Te
peate määrama selle stseeni alguspunkti (punkt A)
ja lõpp-punkti (punkt B).

Kuvatakse toimetamise menüü.

Valige (lõigu A-B kustutamine) ja
vajutage klahvile .

Pealkirja ekraanipilt katkestatakse vaikimisi.

Taasesitamise jätkamiseks vajutage klahvile
.

Vajutage ja hoidke all klahve või .

Vajutage klahvile , et peatada taasesitamine
ja vajutage seejärel korduvalt klahvile või .

Valige (punkti A määramine) ja
vajutage klahvile , et määrata alguspunkt.

Valige (punkti B määramine) ja
vajutage klahvile , et määrata lõpp-punkt.

Lõigu A-B kustutamiseks valige ja vajutage
klahvile .

Toimetamise menüüs valige
(kustutamise tühistamine) ja vajutage klahvile

.

See salvestaja pakub võimalust hallata ja otsida
HDD salvestisi. Teil on võimalik määrata HDD
pealkirjale oma stiil ja leida seda pealkirja hiljem
stiili järgi otsides üles. Lisaks sellele on Teil
võimalik ka luua uusi stiile vastavalt Teie soovile.

Teil on võimalik määrata igale HDD pealkirjale oma
stiil. Hiljem on kergem HDD pealkirja otsida stiili
järgi.

Kasutage klahve, et valida
(stiili valimine) ja vajutage klahvile .

Kuvatakse stiiliseadete menüü.

Kasutage klahve , et valida soovitud stiil
ja vajutage klahvile .

1. HDD LIST DISC MENU

2.
OK

3. {Edit}
OK

1. HDD LIST DISC MENU

2.
OK

Vajutage klahvile või .

Kasutage klahve, et valida soovitud
pealkiri ja vajutage klahvile .

Kuvatakse valikute menüü.

Kasutage klahve, et valida
(toimetamine) ja vajutage klahvile .

Vajutage klahvile või .

Kasutage klahve, et valida soovitud
pealkiri ja vajutage klahvile .

Kuvatakse valikute menüü.

\[qQ

\[

^ _

]
q Q

\[qQ

\[

\[

Ô

Ô

Ô

Ô

Ô

4. {A-B Erase}
OK

5.

6. {Set Point A}
OK

7. {Set Point B}
OK

8. {OK}
OK

{Undo Erase}

OK

3. {Set Genre}
OK

4.
OK

]

Kiire edasi/tagasi otsingu teostamiseks:

Kindla koha leidmiseks:

Kustutatud stseenide taastamiseks

H

H

H

(ainult DVD±RW plaatide puhul):

Stiili määramine

SALVESTUSTE TOIMETAMINE

Informatsioon Time Shift Bufferi
kohta - ajutine säilitamine
kõvakettale

Live TV vaatamine

A.

B.

C.

Kui Te vajutate kaugjuhtimispuldil klahvile ,
hakkab seade salvestama TV programme, mida Te
vaatate. Seda ajutist salvestamist nimetatakse “Time
Shift Buffer” ja võimalik on salvestada kuni 6 tundi
saateid.

Time Shift Bufferit on võimalik tühjendada
järgnevalt:

Time Shift videoriba kuvab Time Shift Bufferisse
salvestatud teleprogrammide staatuse ja salvestatud
aja.

TV programmi alguse aeg.

Time Shift Bufferi staatus:
– Live TV programmi ülekanne.

VÕI – TV programmi vaatamise aeg.

Hetke kellaaeg.

Lülitage televiisor välja. Kui vaja, lülitage
televiisor õigele sisendkanalile, et vaadata
salvestaja taasesitamist.

Vajutage klahvile , et lülitada
salvestaja sisse.

Te peaksite nägema TV programmi
televiisoris. Kui mitte, vajutage klahvile .

Vajutage klahvile , et valida soovitud
telekanal.

Time Shift Bufferis salvestatakse
automaatselt TV programm, mis kanalile
salvestaja on lülitatud. See võimaldab Teil
ajutiselt peatada live TV ja taastada
taasesitamine ükskõik, mis ajal.

Time Shift Buffer videoriba kuvamiseks või
peitmiseks, vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile

.

TUNER

{LIVE}
{HH:MM}

1.

2. STANDBY-ON

TUNER

3. CH +/-

DISPLAY

Märkus:

0

0

Vajutage kaks korda klahvile , et lülituda
DV IN reþiimi. VÕI,

Lülitage salvestaja puhkereþiimi.

CAM

B

Ô

Ô

H

23

TELEVIISORI PROGRAMMIDE SEADISTAMINE



Salvestamiseks kindla osa märgistamine

Teil on vaja märgistada osa Time Shift Bufferis,
mida soovite salvestada kõvakettale.

Kasutage või klahve, et leida
stseen.

Vajutage üks kord klahvile .
Time Shift videoribal ilmub punane märge.

Vajutage klahvile .

Kasutage klahve, et leida
stseeni lõpp.

Vajutage klahvile .
Kõvakettale salvestatakse uus pealkiri.

Salvestatud pealkirja taasesitamiseks vaadake
peatükki “Kõvakettal (HDD) oleva salvestise
taasesitamine”

Tuner re iimis.

Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile , et
Live TV ajutiselt peatada.

Taasesitamise taastamiseks vajutage uuesti
klahvile .

Live TV programmi vaatamise juurde tagasi
liikumiseks vajutage klahvile .

Tuner re iimis,

Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile või
, et uuesti taasesitada live TV programmi.

Stseen liigub iga klahvivajutusega ajas
tagasi.

Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile või
, et uuesti edasi liikuda.

Stseen liigub iga klahvivajutusega ajas
edasi.

Live TV programmi vaatamise juurde tagasi
liikumiseks vajutage klahvile .

Stseeni leidmine pealkirjast:

Salvestamise alguse märkimine:

Märgitud salvestise katkestamine:

Salvestamise lõpu märkimine:

H

H

H

H

H

H

H

q Q ^_

H

qQ ^_

]

q

^

Q

_

või

þ

þ

.

RECORD

CLEAR

STOP

1.

2.

TUNER

1.

2.

TUNER

Ô

Ô

Ô

Ô

P

]

Kasulik nõuanne:
0 Kui pealkiri on salvestatud kõvakettale,

tühjendatakse Time Shift Bufferi sisu. Time
Shift Buffer hakkab uuesti TV programme
salvestama.

Live TV ajutine peatamine

Kiire edasi/tagasi kerimine
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3. {Edit}
OK

4. {Rename}
OK

5.

OK

OK

ABC

Abc

Symbol

Space

Backspace

Cancel

Finish

6. {Finish}
OK

Ettevaatust!

3. SYMBOL SYMBOL
{Edit} OK

4. {Divide}
OK

5.

6. {Divide} OK

7. {OK} OK

Kasutage klahve, et valida
(toimetamine) ja vajutage klahvile .

Valige (ümber nimetamine) ja
vajutage klahvile .

Kuvatakse klaviatuur.

Tähistage klahvide abil klaviatuuril
tähemärk/number/sümbol ja vajutage selle
valimiseks klahvile .

Sisestada on võimalik kuni 8 tähemärki.

Toimetamisel on Teil võimalik kasutada
järgnevaid klahve. Valimiseks tähistage vastav
riba ning vajutage klahvile .

suurte tähtede sisestamine.

väikeste tähetede sisestamine.

sümboli sisestamine.

tühiku sisestamine kahe
tähemärgi vahele.

kursorist vasakule jääva
tähemärgi kustutamine.

kõkide muudatuste
katkestamine ja menüüst
lahkumine.

muudatuste kinnitamine.

Lõpetamiseks valige menüüs
(lõpetamine) ja vajutage klahvile .

Informatsioon on nüüd uuendatud.

Valitud pealkirja on võimalik jagada kaheks uueks
pealkirjaks. Pealkirja pikkus peab olema rohkem kui
6 (kuus) sekundit.

Kui olete peatüki osadeks jaganud, ei
ole seda enam võimalik taastada.

Kasutage klahve, et valida
(toimetamine) ja vajutage klahvile .

Valige (jagamine) ja vajutage klahvile
.
Pealkirja ekraanipilt katkestatakse vaikimisi.

Taasesitamise alustamiseks vajutage klahvile
.

Kiireks otsinguks vajutage ja hoidke all
klahve.

Soovitud kaadri leidmiseks taasesitamise ajal,
vajutage klahvi, et katkestada
taasesitamine ja vajutage korduvalt või
klahvidele.

Märgistage ja vajutage klahvile , et
määrata jagamise koht.

Valige menüüs ja vajutage klahvile .
Plaadimenüü indekspildivaatesse ilmub uus

pealkiri.

\[

\[qQ

\[qQ

^
_

]
q Q

Vajutage klahvile või .

Kasutage klahve, et valida soovitud
pealkiri ja vajutage klahvile .

Kuvatakse valikute menüü.

Ô

Ô

Ô

Ô

Ô

H

H

H

1. HDD LIST DISC MENU

2.
OK

Ô

]

Pealkirja jagamine (ainult HDD ja
DVD±RW plaadid)

SALVESTUSTE TOIMETAMINE
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Salvestuse kustutamine Pealkirja kaitsmine/ kaitse
eemaldamine

Pealkirja ümbernimetamine

Kindlat pealkirja (salvestust) on võimalik DVD plaadi
peal kustutada.

Vajutage klahvile või .

Kasutage klahve, et valida soovitud
pealkiri ja vajutage klahvile .

Kuvatakse kinnitusteade.

Kasutage klahve, et valida
(kustutamine) ja vajutage klahvile .

Kasutage klahve , et valida
(pealkirja kustutamine) ja

vajutage klahvile .
Kuvatakse kinnitamise teade.

Kasutage klahve , et valida
(kõikide kustutamine) ja vajutage klahvile .

Kuvatakse kinnitamise teade.

Jätkamiseks valige menüüs või
katkestamiseks . Kinnitamiseks
vajutage klahvile .

Salvestatud pealkirja on võimalik kaitsta juhuliku
salvestise kaotuse eest.

Kasutage klahve, et valida
(kaitsmine) ja vajutage klahvile .

Kuvatakse kinnitusteade

Jätkamiseks valige menüüs või
katkestamiseks . Kinnitamiseks
vajutage klahvile .

Kui salvestis on kaitstud, muutub menüüs valik
- .

Salvestaja nimetab salvestatud pealkirjad
automaatselt. Pealkirja nimetust on võimalik muuta.

1. HDD LIST DISC MENU

2.
OK

3. {Erase}
OK

{Erase Title}

OK

{Erase All}
OK

4. {OK}
{Cancel}
OK

3. {Protect}
OK

4. {OK}
{Cancel}
OK

{Unprotect}

\[qQ

\[

\[

\[

\[qQ

\[

\[qQ

Vajutage klahvile või .

Kasutage klahve, et valida soovitud
pealkiri ja vajutage klahvile .

Kuvatakse valikute menüü.

Vajutage klahvile või .

Kasutage klahve, et valida soovitud
pealkiri ja vajutage klahvile .

Kuvatakse valikute menüü.

Ô

Ô

Ô

Ô

Valitud pealkirja kustutamine:

Kõikide pealkirjade kustutamine:

H

H

H

H

1. HDD LIST DISC MENU

2.
OK

1. HDD LIST DISC MENU

2.
OK

Ô

Ô

Kasulik nõuanne:
0 Eemaldage salvestise kaitse kui Te soovite

salvestist kustutada või muuta.

SALVESTUSTE TOIMETAMINE

Salvestamiseks sobivad plaadid
Salvestisi on võimalik teha sisemisele kõvakettale
või salvestatavale DVD-plaadile (sh. DVD±R, DVD±R
DL ja DVD±RW plaadid:

(DVD Rewritable)

(DVD Recordable)

(DVD±R Double Layer)

Vältige märgistatud plaatide kasutamist.

0

0

0

0

0

0

Kõvaketta suur maht võimaldab pikemaid
salvestisi ja pakub kerget juurdepääsu
salvestiste juurde.

Plaadid, millele on võimalik uuesti salvestada.
Neilt on võimalik informatsioon maha
kustutada ja neid salvestamiseks mitu korda
kasutada.

Plaadid, millele on võimalik salvestada ainult
üks kord. Iga uus salvestus lisatakse alati
eelnevate lõppu. Varasemaid salvestisi ei ole
võimalik üle salvestada.

Kõiki DVD±R plaate on võimalik toimetada
senikaua, kuni need on lõpetamata (välja
arvatud A-B Erase (kustutamine)).

DVD±R plaadi taasesitamiseks mõne muu DVD
mängijaga peate selle eelnevalt lõpetama
(lugege lähemalt peatükist “Seadistusmenüü
valikud - plaadi (Disk) seaded”. Peale selle
protsessi täideviimist ei ole võimalik enam
plaadile informatsiooni lisada.

Oma kasutusvõimaluste poolest on see plaat
sarnane DVD±R plaadile, ainsaks erinevuseks
on salvestuseks võimaliku mälu suurus 8.5 GB.
Ühe DVD plaadi samale küljele on võimalik
salvestada kahele kihile ja seega võib
salvestamine kesta kauem.

DVD±RW

DVD±R

DVD+R DL

Toetatud plaaditüübid ja meediakiirused

Kasulik nõuanne:
0

0

Kui salvestatav DVD sisaldab salvestusi, mis on
salvestatud teistes DVD mängijates, võite mitte
saada lisada uusi salvestusi.
See on normaalne, kui heli tugevneb, kui
salvestada suurematel meediakiirustel.
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Plaat

DVD+R

DVD+RW

DVD-R

DVD-RW

DVD+R DL

Meediakiirus

1x – 16x

2,4x – 8x

1x – 16x

1x – 6x

2,4x – 8x



TÄHTIS!

Salvestamatu sisu

Televiisori programmid, filmid, videokassettid,
plaadid ja teised materjalid võivad olla
kopeerimiskaitsega ning seetõttu mitte salvestuvad
selle salvestajaga.

Vaikimisi salvestusseaded võimaldavad Teil määrata
vaikimisi salvestamise kvaliteeti, salvestamise keelt,
võimaldab salvestada satelliitvastuvõtjast ja
määratud salvestamise pikkust.

Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile .
Televiisoriekraanile kuvatakse

süsteemimenüü.

Tähistage klahvide abil ja
vajutage kinnitamiseks klahvile .

Tähistage klahvide abil seaded, mida
soovite muuta, ja vajutage kinnitamiseks
klahvile .

Järgnevatel lehekülgedel on toodud nende
valikute seletused ja juhised.

Menüüst väljumiseks vajutage klahvile .

1. SETUP

2. {Recording}

3.

OK

4. SETUP

Ô

Ô

\[

Q

\[

Vaikimisi salvestusseaded
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Valikute menüüsse sisenemine
Peale salvestise tegemist on võimalik muuta
pealkirja, kustutada, kaitsta, ümber nimetada
salvestist või seda kopeerida DVD-plaadile.

Vajutage klahvile , et kuvada HDD
menüü.

Kasutage klahve , et valida soovitud
pealkiri ja valikute menüüse sisenemiseks
vajutage klahvile .

Valitud faili taasesitamine

Pealkirja taasesitamise
jätkamine viimati
lõpetatud kohast.

Valitud pealkirja või kõikide
pealkirjade kustutamine.

Pealkirja kopeerimine DVD-
plaadile. Vaadake peatükki
“Failide kopeerimine kõvakettalt
DVD-plaadile”.

Pealkirja kaitsmine/kaitsmise
eemaldamine muutmise või
salvestise kogemata kadumise
eest.

Pealkirja ümber nimetamine või
soovimatu stseeni kustutamine.

Pealkirjale stiili määramine.

Pealkirjade sorteerimine
soovitud formaadi järgi uue
stiiligrupi loomine

Kui DVD±R plaat on lõpetatud, ei saa seda
enam muuta. DVD-plaadi toimatamiseks,
lukustamiseks või lõpetamiseks vaadake peatükki
“Seadistusmenüü valikud - plaadi seaded”.

Vajutage klahvile , et kuvada
plaadimenüü.

Kasutage klahve , et valida soovitud
pealkiri ning valikute menüüsse sisenemiseks
vajutage klahvile .

Valitud pealkirja taasesitamine

Pealkirja kaitsmine/kaitsmise
eemaldamine muutmise või
salvestise kogemata kadumise
eest.

Pealkirja ümber nimetamine või
soovimatu stseeni kustutamine.

1. HDD LIST

2.

OK

Valik Detailid

{Play}

{Resume Play}

{Erase}

{Copy}

{Protect} /
{Unprotect}

{Edit}

{Set Genre}

{Sort Format}

Märkus:

1. DISC MENU

2.

OK

Valik Detailid

{Play}

{Protect} /

{Edit}

\[qQ

\[qQ

{Unprotect}

HDD valikute menüüsse sisenemine

Plaadi valikutemenüüsse sisenemine

ssssssssssssssi
ssssssssssssssi

SALVESTUSTE TOIMETAMINE
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Sisumenüü

A.

B.

C.

D.

A.

B.

C.

D.

Sisumenüü näitab kõvakettal või DVD-plaadil
asuvate salvestiste nimekirja. See ilmub siis, kui
vajutate kaugjuhtimispuldil klahvile või

.

HDD menüüs koosneb järgmisest salvestuse
informatsioonist:

Kõvakettal järele jäänud ruumi mahutavus ning
praegune salvestamise re iim.

Pealkirja informatsioon, kasutatud kõvaketta
ruum ja salvestamise pikkus (aeg).

Pealkirja pisipilt, pealkirja nimi ja salvestamise
kuupäev.

Juhtnupud, mida on võimalik kasutada, ja
nende funktsioonid.

Plaadimenüü indeksvaade näitab Teie salvestusi,
mis asuvad DVD plaadil. See kuvatakse televiisoris
kui Te asetate DVD salvestajasse või kui Te vajutate
kaugjuhtimispuldil klahvile .

Plaadimenüü indeksvaade koosneb järgmisest
salvestuse informatsioonist:

Pealkirja pisipilt, pealkirja nimi ja salvestise
kuupäev.

Järelejäänud salvestamise aeg erinevates
salvestamisre iimides.

Kasutatud plaadi ruum ja salvestamise aeg
(aeg).

Juhtnupud, mida on võimalik kasutada, ja
nende funktsioonid.

HDD LIST
DISC MENU DISC MENU

þ

þ

HDD sisumenüü

Plaadimenüü

SALVESTUSTE TOIMETAMINE

27

ENNE SALVESTAMIST

Salvestusseaded (allajoonitud valikud on vaikimisi valitud)

Recording quality
(Salvestuse kvaliteet)

Ettemääratud salvestamise kvaliteedi vaikimisi reþiim. Salvestusre iim määrab
ära salvestuse kvaliteedi ning plaadile mahtuva materjali hulga. Vaikimisi on
valitud

þ

SP.

Recording Language
(Salvestuse keel)

Valib salvestuse keele, mida kasutatakse TV programmide puhul, mis
edastatakse lisa audio keelega. Näiteks, kui programm on saadaval inglise ja
hispaania keeles, kusjuures hispaania keel on lisakeeleks.

– Originaalne saate keel.

– Lisa audio keel.

{Language 1}

{Language 2}

Salvestuse kvaliteet
Pikim võimalik salvestusaeg kõvakettal
või DVD plaadil (tundides)

HDD (160 GB) DVD±R /
DVD±RW

DVD+R Double
Layer

HQ

SP

LP

EP

SLP

(kõrge kvaliteet)
(harilik kvaliteet)
(pikk taasesitamine)

(eriti pikk taasesitamine)
(pikendatud taasesitamine)

30
57
86
115
180

1
2
3
4
6

1 h 55 min
3 40 min
5 30 min
7 20 min
11 5 min

h
h
h
h

Märkus: Kui Te kopeerite kõvakettalt DVD-plaadile, kantakse automaatselt üle sama
salvestamise kvaliteet. Mõnda teist salvestamise reþiimi pole võimalik valida.

SAT Record
(Satelliitvastuvõtjast
salvestamine)

See funktsioon on saadaval ainult siis, kui olete ühendanud satelliitvastuvõtja või
mõne muu seadme kasutades salvestaja EXT2 TO VCR/SAT scart pesa.

– Funktsiooni välja lülitamine.

– Võimaldab salvestajal alustada ja katkestada
salvestamine vastavalt sellele, kuidas saadakse signaali

{Off}

{EXT2}
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Salvestusseaded (allajoonitud valikud on vaikimisi valitud)

Auto Chapter Marking
(Automaatsed peatükid)

Peatükkide märgistusi on võimalik sisestada pealkirja salvestamise ajal. See
võimaldab teil kergesti soovitud punktidele ligi pääseda.

(väljas) – Peatükkide tähiseid ei sisestata salvestamise ajal.

või

– Sisestab automaatselt peatükkide tähiseid salvestamise
ajal iga 5, 10, 15 või 20 minuti järel.

Kui Te olete valinud {SLP}oma vaikimisi salvestamise kvaliteedi
reþiimiks, on minimaalne automaatselt peatükkide märgistuste intervall 10
minutit.

{Off}

{5 }, {10 min}, {15 min} {20 min}

Märkus:

min.

Taasesituse jätkamine viimati
lõpetatud kohast
See funktsioon on saadaval DVD/VCD plaatide
puhul. Salvestaja võimaldab jätkata taasesitamist
viimati mängitud paigast.

Tehke kindlaks, et “resume” (jätkamine) reþiim on
sisse lülitatud, vaadake peatükki “Seadistusmenüü
valikud - taasesitamise seaded”.

Sisestage plaat salvestajasse ja vajutage
klahvile , et alustada taasesitamist viimati
mängitud paigast.

Kui taasesitamine lõppeb, vajutage uuesti
klahvile .

Enne alustamist..

Resume (jätkamine) reþiimi
katkestamiseks ja taasesitamise
alustamiseks algusest:

H

H

]

STOP P

45
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Subtiitrite keele ja taustamuusika
muutmine

Kaameranurkade valimine

Aja järgi otsimine

Subtiitrite keele muutmine

Taustamuusika keele muutmine

See funktsioon toimib ainult plaatide puhul, millele
on salvestatud subtiitrid erinevates keeltes.
Subtiitreid saate vahetada DVD plaadi taasesitamise
ajal.

Erinevate subtiitrite valimiseks vajutage plaadi
taasesitamise ajal korduvalt klahvile .

Kui valitud subtiitrite keel ei ole plaadil
saadaval, kasutatakse taasesitamisel plaadi
originaalkeelt.

See funktsioon toimib ainult DVD plaatide puhul,
millele on salvestatud taustamuusika erinevates
keeltes, ning VCD plaatide puhul, millel on olemas
mitu erinevat helikanalit.

Erinevate helikanalite valimiseks vajutage plaadi
taasesitamise ajal korduvalt klahvile .

Kui valitud keel ei ole plaadil saadaval,
kasutatakse taasesitamisel plaadi originaalkeelt.

See funktsioon toimib ainult DVD plaatide puhul,
millele on salvestatud salvestised erinevate
kaameranurkade alt. Selle funktsiooni abil saate
taasesitust vaadata erinevate kaameranurkade alt.

Vajutage plaadi taasesitamise ajal klahvile
, et valida kuvada taasesitamise

valikute menüü.
Kui erinevate kaameranurkade funktsiooni

toetatakse kuvatakse ekraanile ikoon .

Märgistage kaameranurga ikoon ja
valikutesse sisenemiseks vajutage klahvile .

See funktsioon võimaldab teil koheselt liikuda
teatud kohta plaadil.

Vajutage plaadi taasesitamise ajal klahvile
, et valida kuvada taasesitamise

valikute menüü.

Märgistage menüüs aja järgi otsimise
funktsiooni ikoon ja vajutage seejärel klahvile

.
Möödunud mängimisaja näitur muutub

ajasisestamise väljaks.

Kasutage , et sisestada aeg
(tunnid: minutid: sekundid).

Kinnitamiseks vajutage klahvile .
Taasesitamine hakkab valitud ajast.

H

H

SUBTITLE

AUDIO

1.
DISPLAY

2.
OK

1.
DISPLAY

2.

OK

3. numbriklahve (0-9)

4. OK

Ô

Ô

Ô

Ô

Ô

Kasulik nõuanne:
0 Osadel DVD plaatidel on taustamuusika keelt

võimalik muuta ainult DVD plaadi menüüs
Plaadimenüüsse sisenemiseks vajutage
kaugjuhtimispuldil klahvile DISC.

LISAVÕIMALUSED TAASESITAMISEL

HOIATUS!

Märkus:

Hetkel käimasoleva salvestise
vaatamiseks:

Märkus:

Autoriõigustega kaitstud sisu ei saa salvestada selle
salvestajaga.

Järgige allpool olevaid juhendeid, et salvestada TV
programme oma seadme kõvakettale. Teil on
võimalik säilitada neid salvestisi või kopeerida need
DVD-plaatidele.

Vajutage klahvile , et lülituda telekanalite
vaatamise re iimi.

Vajutage klahvile , et valida soovitud
kanal.

Vajutage telekanalite vaatamise (tuner) reþiimis
klahvile , et alustada salvestamist.

Salvestamine algab hetke positsioonist.

Vajutage , et seada salvestamise aja
pikkus. Iga vajutus klahvile suurendab
salvestamise aega 30 minuti võrra.

Te võite salvestamise oma televiisori lülitada
puhkere iimi.

Salvestaja jätkab salvestamist ja peatab
salvestamise valitud ajal.

Selleks, et salvestamist peatada enne valitud
aega, vajutage klahvile .

Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile .

Kasutage klahve , et valida pealkiri,
mis on tähistatud sümboliga .

See funktsioon võimaldab salvestada ainult osa TV
programmidest, mis on salvestatud Time Shift
Buffer'isse.

Kasutage või klahve, et otsida
üles stseeni algus, mida soovite salvestada.

Vajutage klahvile , et märgistada
salvestise algus.

Time Shift videoribale ilmub punane märge.

Vajutage klahvile või , et otsida koht,
kus soovite salvestamine lõpetada.

Vajutage klahvile , et märgistada
salvestamise lõpp.

Salvestatakse uus HDD pealkiri,

Vajutage klahvile , et katkestada
salvestamine.

0

0

Kui Te olete alustanud salvestamisega,
tühjendatakse eelnevalt Time Shift Bufferisse
salvestatud sisu.

þ

þ

Kui Te alustate salvestamist, tühjendatakse
kogu eelnevalt Time Shift Bufer'isse salvesatud
sisu.

1. TUNER

2. CH +/-

3.
RECORD

RECORD

4.

STOP

1. HDD LIST

2.

1.

2. RECORD

3.

4.

CLEAR

H

H

\[qQ

H

qQ ^_

H

Q _

P

Ô

Ô

Ô

Ô

H

H

H

P

STOP

Vaadatava TV programmi
salvestamine

TV programmi kindla osa
salvestamine

3. PLAY/PAUSEVajutage klahvile , et alustada
taasesitamist.

]
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Taasesitamine TV programmi
salvestamise ajal
Teil on võimalik taasesitada eelnevalt kõvakettale
salvestatud pealkirju või DVD videoplaate samal ajal
kui toimub TV programmi salvestamine. Teil on
võimalik ka kuulata muusikat, vaadata muusikaga
slaidiesitlusi ning isegi taasesitada teistelt
ühendatud seadmetelt.

Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile .

Kasutage klahve , et valida pealkiri,
mida soovite taasesitada.

Vajutage klahvile , et alustada
taasesitamist.

Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile
.

Sisestage taasesitamiseks plaat.

Sisestage USB mäluseade salvestaja esipaneelil
asuvasse USB pessa.

Vajutage klahvile , et vaadata sisumenüüd.

Kasutage klahve , et valida fail
taasesitamiseks ja vajutage seejärel klahvile

, et alustada taasesitamist.

Seda funktsiooni saab ainult siis kasutada, kui TV
on ühendatud salvestajaga kasutades EXT1 TO TV
pesa.

Vajutage klahvile , et vaadata
pilti, mis tuleb seadmest, mis on salvestajaga
ühendatud EXT2 TO VCR/SAT pesa kaudu.

Salvestamise reþiimi tagasi lülitumiseks
vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile

.

Kasutage televiisori kaugjuhtimispulti, et muuta
kanalit.

1. HDD LIST

2.

3. PLAY/PAUSE

1.
OPEN/CLOSE

2.

1.

2. USB

3.

PLAY/PAUSE

STANDBY-ON

STANDBY-
ON

\[qQ

]

\[qQ

]

B

B

p

H

H

H

Kasulik nõuanne:
0 Selleks, et vaadata TV kanalit läbi salvestaja või

taasesitada salvestatud plaati, lülitage televiisor
tagasi videosisendi kanalile.

Taasesitamine kõvakettalt

Taasesitamine DVD-plaadilt

Taasesitamine USB mäluseadmelt

Taasesitamine teistelt ühendatud
seadmetelt

Teise TV programmi vaatamine

TV PROGRAMMIDE SALVESTAMINE

43

Taasesitamise katkestamine /
aegluubis taasesitamine

Edasi- ja tagasisuunas otsimine

Taasesitamise kordamine

(VCD/SVCD või DivX plaadi puhul pole funktsioon
kättesaadav)

1.

2.

1.

2.

3.

1. REPEAT 1
ALL

2.
REPEAT 1/ALL {Off}

STOP

1. DISPLAY

2.
OK

3. OK

4.
{Off}

Taasesitamise katkestamiseks ja ekraanipildi
seismajätmiseks vajutage klahvile .

Vajutage korduvalt klahvidele või .

Korduvalt vajutage ja hoidke all klahvi
(kiire tagasi kerimine) või (kiire edasi
kerimine), et liikuda erinevate pildikiiruste
reþiimide vahel.

Normaalse taasesitamise taastamiseks vajutage
klahvile

Plaati on võimalik taasesitamise ajal edasi- ja
tagasisuunas kerida ja valida soovitud otsimise
kiirus.

Otsingufunktsiooni sisse lülitamiseks
taasesitamise ajal vajutage klahvile (kiire
tagasi kerimine) või (kiire edasi kerimine)
kuni otsiminguriba, kus näidatakse
otsingukiirust (2X), kuvatakse ekraanile.

Heli vaigistatakse.

Erinevate otsingukiiruste valimiseks vajutage
klahvile (kiire tagasi kerimine) või
(kiire edasi kerimine).

Hariliku taasesituse jätkamiseks vajutage
klahvile .

Kordusesitamise seaded varieeruvad olenevalt
plaadi tüübist.

Taasesitamise ajal vajutage klahvile
(korda ühte)/ (kõiki), et valida üks
kordusreþiimi seadetest.

Repeat chapter (korda pealtükki)
(DVD/DVD±R/±RW).

Repeat track/title (korda lugu/pealkirja)
(CD/VCD/DVD).

Repeat all (korda kõike) (CD/VCD/DVD).

Kordusreþiimi tühistamiseks vajutage korduvalt
klahvile , et valida (väljas)
või vajutage klahvile .

Salvestajaga on võimalik korrata kindlat lõiku
pealkirja/peatüki loo piirides. Selle tegemiseks on
vaja märkida soovitud lõigu algus- ja lõpp-punkt.

Taasesitamise ajal vajutage klahvi , et
kuvada taasesitamise valikute menüü.

Kasutage klahve , et valida ikoon ja
vajutage klahvile punktis, mida soovite
märkida kordamise alguspunktiks.

Vajutage uuesti klahvile punktis, mida
soovite märkida kordamise lõpp-punktiks.

Taasesitamine algab uuesti märgitud lõigu
alguspunktist. Seda lõiku korratakse kuni
kordusre iim lülitatakse välja.

Kordusre iimi välja lülitamiseks valige
ikoon ja vajutage klahvile , et valida
(väljas).

]

]

]

Seismajäetud ekraanipildi liigutamiseks
ühe kaardi võrra tagasi või edasi:

Aegluubis taasesitamise alustamiseks:

H

H

q Q

^
_

^
_

_ ^

P

\[

Q

Ô

Ô

Ô

Ô

Ô

þ

þ

Peatüki/pealkirja/kõikide pealkirjade
kordamine

Kindla lõigu (A-B) kordamine

LISAVÕIMALUSED TAASESITAMISEL



Oma esitusloendi koostamine

Pealkirja/peatüki/loo valimine

Teil on võimalik luua nii audio kui ka piltide
esitusloend.

Sisestage pildi- või heliplaat.
Kuvatakse sisumenüü.

Valige (pilt), (heli) või
ja vajutage .

Kuvatakse valikute menüü.

Valige (ava) ja seejärel vajutage klahvile
.
Kuvatakse kaustade nimekiri.

Valige soovitud kaust ja vajutage seejärel
klahvile .

Valige (esitusloend) ja vajutage
seejärel klahvile , et lisada valitud kaust
esitusloendisse.

Kasutage klahve , et valida
ja taasesitamise alustamiseks vajutage klahvile

.

Eelmise tasemele tagasi pöördumiseks vajutage
klahvile .

Kasutage klahve SYMBOL, et valida
plaadimenüüs soovitud fail. Faili märkimiseks
vajutage klahvile .

Kui valik on tehtud, vajutage klahvile .
Kuvatakse valikute menüü.

Valige (esitusloend) ja vajutage
seejärel klahvile .

Valitud failid lisatakse esitusloendisse.

Kasutage klahve , et valida
ja taasesitamise alustamiseks vajutage klahvile

.

Kui plaadile on salvestatud rohkem kui üks lugu või
peatükk, võite Te järgmise loo, pealkirja või peatüki
valida toimides järgnevalt:

Taasesitamise ajal:

Vajutage järgmise peatüki / loo valimiseks
klahvile .

Vajutage eelmise peatüki / loo algusesse
liikumiseks klahvile .

VÕI

Soovitud peatüki / loo numbri sisestamiseks
kasutage .

VÕI

Video seadete menüü kuvamiseks vajutage
klahvile .

Kasutage klahve, et tähistada menüüs
pealkirja ikoon ja vajutage klahvile , et muuta
pealkirja numbrit.

Kasutage klahve, et tähistada menüüs
peatüki ikoon ja vajutage klahvile , et muuta
peatüki numbrit.

H

H

H

H

H

H

Ô

Ô

Ô

Ô

Ô

Ô

1. {Picture} {Audio} {Video}
OK

2. {Open}
OK

3.
OK

{Playlist}
OK

4. {Playlist}

1.

2. OK

3. {Playlist}
OK

4. {Playlist}

numbriklahve 0-9

DISPLAY

\[qQ

]

\[qQ

Q

\[qQ

]

\[
Q

\[
Q

q

_

^

Valitud albumi/kausta taasesitamine

Valitud failide taasesitamine
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TAIMERISALVESTUS

Informatsioon taimerisalvestuse
kohta

Taimerisalvestuse seadistamine

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

Selle salvestaja abil on teil võimalik määrata kuni
. Taimerisalvestuse toimumise ajal ei ole

võimalik vahetada kanalit, millelt salvestatakse.

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

VPS/PDC salvestusseadet on võimalik kasutada vaid
terve telesaate salvestamiseks algusest lõpuni. VPS/
PDC funktsioonist lühema / pikema
taimerisalvestuse seadistamiseks peate esmalt VPS/
PDC funktsiooni välja lülitama.

Tehke kindlaks, et salvestaja kellaaeg on õige.

Lülitage televiisor õigele kanalile.

Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile .
Ekraanile kuvatakse taimerimimenüü.

Valige uus sisestus ja vajutage klahvile , et
pääseda taimeri sisestusmenüüsse.

Tehke kindlaks, et kollane riba asub tühja
nimekirja peal.

Sisestage klahvide abil informatsioon
salvestamise kohta ja kasutage klahve
sisestusväljas liikumiseks.

Te võite kasutada ka numbriklahve
kaugjuhtimispuldil, et sisestada sätte väärtus.

Valige salvestamise asukoht.*
Kui Te valite sisestage
DVD plaat salvestajasse.

Sisestage salvestuse kuupäev
(päev/kuu).

Sisestage salvestuse algusaeg
(tunnid : minutid).

Sisestage salvestuse lõpuaeg
(tunnid : minutid).

8
salvestust

Informatsioon 'VPS/PDC' kohta

Enne kui alustate...

(VPS/PDC ei toimi kõikides riikides)

1.

2. TIMER

3. OK

4.

{Target}
{DVD},

{Date}

{Start}

{End}

Ô

Ô

\[

qQ

H
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{Source}

{Quality}

{VPS / PDC}

{Repeat}

{Status}

{Valid}

5. OK

6. TIMER

7.
STANDBY-ON

1.

2. TIMER

3.

Taimerisalvestuse seadete muutmiseks
{Edit} OK

OK

Taimerisalvestuse kustutamiseks
{Delete} OK

CLEAR

Taimerisalvestuse korduse lõpetamiseks
{Disable} OK

Toimetamismenüüst väljumiseks
{Cancel} OK

4. TIMER

Valige telekanal või õige
sisendallikas (EXT2 või CAM),
mida Te olete kasutanud välise
lisaseadme ühendamiseks.

Valige salvestusreþiim. Vaadake
peatükki “Enne salvestamist -
salvestamine - salvestamise
kvaliteet”

VPS/PDC funktsioon sisse /
välja lülitamine.

Valige soovitud
salvestussagedus: {None} (ei
korda), {Daily} (iga päev),
{Weekly} (iga nädal), {Mon-Fri}
(esmasp.-reede) või {Weekend}
(nädalavahetused).

Näitab seadistatud taimeri
staatust. Kui taimer on
seadistatud, ilmub teade .
Kui teised sõnumid ilmuvad,
lugege “Probleemide
lahendamine - Probleem
(salvestus)”.

Kui lõpetatud, vajutage klahvile .

Vajutage klahvile , et väljuda menüüst.

Salvestaja lülitamiseks puhkere iimile vajutage
klahvile .

Lülitage televiisor õigele kanalile.

Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile .
Ekraanile kuvatakse salvestiste nimistu.

Kasutage klahve ja valige
taimerisalvestus, mida soovite muuta /
kustutada.

Ilmub toimetamismenüü.

tõstke
esile ja vajutage klahvile . Valige
vastav sisestus ja tehke soovitud muudatused,
see järel vajutage salvestamiseks klahvile .

tõstke esile
ja vajutage klahvile . VÕI,

salvestiste nimistus tõstke esile
taimerisalvestus kustutamiseks ning vajutage
kaugjuhtimispuldil klahvile .

tõstke esile ja vajutage klahvile .

tõstke esile
ja vajutage klahvile .

Vajutage klahvile , et väljuda menüüst.

þ
B

\[

Kasulik nõuanne:
0 Sisestage salvestamise aeg üks minut enne

programmi algusaega. See tagab, et
salvestatakse terve programm kuna plaadi
salvestamiseks ettevalmistamine võtan umbes
30 sekundit aega.

Ô

Ô

H

H

H

H

Taimerisalvestuste muutmine /
kustutamine

TAIMERISALVESTUS
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Pildiinformatsiooni (slaidiesitlust)
sisaldava plaadi taasesitamine
JPEG pilte valitud filmirullis on võimalik näidata
automaatselt üksteise järel.

Sisestage JPEG pildiplaat (CD, CD-R/RW,
DVD±R/±RW plaat).

Ekraanile kuvatakse plaadi sisukorra
menüü.

Kasutage klahve , et valida ning
vajutage seejärel klahvile .

Kasutage klahve , et valida lugu/fail ning
vajutage seejärel klahvile , et alustada
slaidiesitlust.

Eelmise tasemele tagasi pöördumiseks vajutage
klahvile .

Taasesitamise ajal on võimalik siseneda
erinevatesse seadetesse.

Pisipildi indeksi kuvamine

Eelmise/järgmise pisipiltide
lehekülje kuvamine

Suurendamise funktsiooni
sisenemine/väljumine

Suurendamise re iimis
suurendamise teguri muutmine

Suurendamise reþiimis
suurendatud pildis liikumine

Pildi pööramine

Eelmise/järgmise faili

Värskendamise reþiimi lülitumine
taasesitamise ajal

Peamenüüse tagasi liikumiseks vajutage
klahvile .

Taasesitamise peatamiseks vajutage klahvile
.

1.

2. {Picture}

3.

4.

Slaidiesitluse funkitsioon Klahv

TIMER

AUDIO

DISC MENU

5.
STOP

Ô

\[

]

\[

]

P

^_

^_

qQ\[

^_

ühel ekraanil

þ

vaatamine

Faili laiend peab olema “.JPG”, “.JPE” või
“JPEG”.

See salvestaja kuvab ainult digitaalskaamera
pilte, mis on JPEG-EXIF formaadis (enamike
digikaamerate tüüpiline formaat). Salvestaja ei
toeta Motion JPEG, teisi pildiformaate kui JPEG
või heliklippe, mis on seotud piltidega.

H

H

q

q Q\[

P

Abimenüüsse sisenemine ja väljumine

STOP

ZOOM

Kui plaat sisaldab MP3 muusikafaili ja
JPEG pildifaili, on võimalik taasesitada
slaidiesitlust muusikaga:

0

0

Kasulikud nõuanded:
0

0

0

Personaalarvutiga tehtud plaate ei pruugi olla
võimalik taasesitada erinevate salvestamise
formaatide tõttu. Salvestaja formaadiga sobivus
ei ole tagatud.
Lugude/piltide suure arvu tõttu võib sisumenüü
kuvamine võtta kauem aega.
Kui JPEG pildifailid ei ole salvestatud EXIF tüüpi
failine, ei kuvata pildi pisipilti.

Kui plaat sisaldab MP3 muusikafaili ja
JPEG pildifaili, on võimalik taasesitada
slaidiesitlust muusikaga:

H

H

Valige MP3 fail ja vajutage klahvile , et
alustada taasesitamist.

Valige menüüst pildifail ja vajutage klahvile ,
et alustada slaidi esitluse taasesitamist.

OK

OK
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Kasulikud nõuanded:

Kasulikud nõuanded:

0

0

0

0

0

Multi-session plaadilt taasesitatakse ainult
esimene.
Salvestaja ei toeta MP3 PRO audioformaati.
Salvestaja ei toeta MP3 loo nimes (ID3) või
albumi nimes esinevate  eriliste tähemärkide
kuvamist. Selliseid tähemärke kuvatakse
moondunult.

Võimalik on kasutada subtiitrifaile, mille
faililaiendiks on .srt, .smi, .sub, .sami).
DivX plaadi taasesitamise ajal võib mõnikord
tekkida piksellatsioon. See on tavaline nähtus,
kuna digitaalsed andmed ei ole internetist
allalaadides sageli ühtlase kvaliteediga.

Selle DVD süsteemi abil on võimalik taasesitada
DivX filmi, mille olete oma arvutist CD-R/RW või
DVD±R/±RW plaadile salvestanud.

Sisestage DivX plaat.

Kasutage klahve , et valida ja
seejärel vajutage klahvile .

Kasutage klahve , et leida pealkiri, mida
soovite taasesitada ja seejärel vajutage , et
alustada taasesitamist.

Taasesitamise ajal on võimalik:

Kui mitmekeelsed subtiitrid on lisatud DiX
plaadile, on võimalik vajutada klahvile

, et muuta taasesitamise ajal
subtiitrite keelt.

Subtiitrifailile teiste tähemärkide
valimiseks vaadake peatükki “Taasesitamise
seaded - DivX subtiitrite kirjastiil”.

Taasesitamise lõpetamiseks vajutage klahvile
.

1.

2. {Video}

3.

SUBTITLE

Märkus:

4.
STOP

\[

Q

\[

]

H

P

DivX plaadi taasesitamine

TAASESITAMINE PLAADILT

Salvestamine välistelt seadmetelt
(Sateliitvastuvõtja/kaamera/VCR/
DVD-mängija)

Automaatne salvestamine
satelliitvastuvõtjalt

Teil on võimalik salvestada analoog kaamerast või
mõnelt muult väliselt seadmelt (sateliitvastuvõtja,
DVD-mängija, VCR jne.)

Lülitage televiisor salvestaja jaoks õigele
vaatmiskanalile.

Ühendage kaamera või mõni muu seade
salvestaja esipaneelil asuva pesaga.

Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile , et
lülituda CAM re iimi.

Ühendage mõni seade salvestaja tagapaneelil
asuva pesaga.

Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile .

Vajutage korduvalt klahvile , et valida
.

Lülitage väline seade sisse ja leidke sisu,
millest soovite salvestamist alustada. Vajaduse
korral peatage taasesitamine väliselt seadmelt.

Vajutage klahvile , et alustada
salvestamist.

Alustage taasesitamist väliselt seadmelt.

Salvestamise ajutiseks peatamiseks vajutage
klahvile . Salvestamise
jätkamiseks vajutage uuesti klahvile .

Salvestamise lõpetamiseks vajutage klahvile
.

Kõvakettale salvestatakse uus pealkiri.

Väljumiseks vajutage klahvile .

See funktsioon on saadaval ainult siis, kui
satelliitvastuvõtja on salvestajaga ühendatud
kasutades EXT2 TO VCR/SAT pesa.
Satelliitvastuvõtjal peab olema saadaval ka taimeri
funktsioon.

Kasutade satelliitvastuvõtja taimeri funktsiooni,
et programmeerida salvestamine. (Vaadake
satelliitvastuvõtja kasutusjuhendit).

Lülitage satelliitvastuvõtja puhkere iimi.

1.

CAM

CAM

EXT2 TO VCR/SAT

TUNER

CH +/-
{EXT2}

2.

3. RECORD

4.

PLAY/PAUSE

5.
STOP

6. TUNER

1.

2.

Salvestamine CAM pesaga ühendatud
seadmest:

Salvestamine EXT2 pesaga ühendatud
seadmest:

Enne alustamist...

H

H

H

H

H

H

þ

Veenduge, et valik on seadistatud
peale. Lisainformatsiooni saamiseks

vaadake peatükki “Enne salvestamist -
Salvestusseaded”.

Veenduge, et satelliitvastuvõtja on salvestajaga
ühendatud. Vaadake peatükki “2.samm:
Valikulised ühendused”.

þ

H

]

]

P
Ô

0

0

{SAT Record}
{EXT2}

33
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3.

1.

2.
DV IN

3.
CAM

4.

5. RECORD

6.

{HDD} {DVD}
Märkus: {DVD}

7.

PLAY/PAUSE

8.
STOP

9. TUNER

Lülitage salvestaja puhkere iimi.
Salvestaja alustab salvestamist kui

tuvastatakse signaal satelliitvastuvõtjalt.

Teil on võimalik salvestada oma kaameraga tehtud
filmimaterjale, kui Te ühendate selle salvestajaga
kasutades DV IN pesa.

Märgistage Time Shift Buffer'is olev sisu, mida
soovite salvestada kõvakettale. Kui Te lülitate
salvestaja DV IN re iimi, kustutatakse kogu Time
Shift Buffer'i sisu.

Lülitage oma TV salvestaja jaoks õigele
kanalile.

Ühendage Digital Video või Digital 8 kaamera
salvestaja esipaneelil asuva pesaga.

Vajutage kaugjuhtimispuldil kaks korda klahvile
.

Salvestaja lülitub DV IN re iimi. Kogu Time
Shift Buffer'i sisu kustutatakse.

Lülitage kaamera sisse ja leidke sisu, mille
salvestamist soovite alustada. Peatage
taasesitamine väliselt seadmelt.

Vajutage klahvile , et alustada
salvestamist.

Valige eelistatud salvestamise asukoht:

või .
Kui olete valinud , sisestage

DVD-plaat salvestajasse.

Alustage taasesitamist kaameralt.

Salvestamise ajutiseks peatamiseks vajutage
klahvile . Salvestamise
jätkamiseks vajutage uuesti klahvile .

Salvestamise lõpetamiseks vajutage klahvile
.

Kõvakettale salvestatakse uus pealkiri.

Väljumiseks vajutage klahvile .

þ

þ

þ

Ô

Ô

Ô

Kasulik nõuanne:

Kasulikud nõuanded:

0

0

0

Kui automaatne satelliidi salvestamine langeb
kokku salvestaja taimeri programmeeringuga,
salvestatakse taimeriga määratud programm.

Mõndasin kaameraid ei saa juhtida kasutades
ekraanimenüüs olevaid DV juhtnuppe.
Ühele DVD-plaadile ei ole võimalik salvestada
nii PAL kui NTSC videoformaadis salvetisi.

Enne alustamist...

H

]

]

H

P

Salvestamine kaameralt
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DVD videoplaadi taasesitamine

(Super) Video CD plaadi taasesitamine

DVD plaadi taasesitamine

Heliplaadi (MP3/WMA) taasesitamine

DVD plaadile on harilikult salvestatud plaadimenüü.
Selles menüüs saate Te teha soovitud valikuid
(näiteks määrata subtiitrite või heli keelt).

Sisestage DVD plaat.

Kui televiisoriekraanile kuvatakse plaadimenüü,
valige klahvide abil soovitud
taasesitusfunktsioon või sisestage

abil oma valik ja vajutage
taasesitamise alustamiseks klahvile .

Vajutage taasesitamise ajal klahvile / .

Taasesituse lõpetamiseks vajutage klahvile
.

(Super) Video CD plaatidel võib olla “PBC”

(taasesituse kontrolli) funktsioon. See võimaldab
Teil video CD plaate taasesitada interaktiivselt,
vastavalt ekraanile kuvatavale menüüle.

Sisestage (Super) Video CD plaat.

Kui televiisoriekraanile kuvatakse plaadimenüü,
valige klahvide abil soovitud
taasesitusfunktsioon või sisestage

abil oma valik ja vajutage
taasesitamise alustamiseks klahvile .

Eelmisesse menüüsse tagasi pöördumiseks
vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile .

PBC funktsiooni sisse / välja lülitamiseks ja
plaadimenüüsse sisenemiseks vajutage
taasesitamise ajal kaugjuhtimispuldil klahvile

. Seejärel valige ja
klahvide abil valik (sees) või (väljas).

Taasesituse lõpetamiseks vajutage klahvile
.

Sisestage plaadiliugurisse DVD plaat.

Vajutage klahvile .
Kuvatakse plaadimenüü.

Valige klahvide abil soovitud
pealkiri ja vajutage taasesitamise alustamiseks
klahvile .

Taasesituse lõpetamiseks vajutage klahvile
.

See salvestaja taasesitab enamikke MP3 helifaile ja
JPEG pildifaile, mis on salvestatud plaadile.

Sisestage MP3 plaat.
Kuvatakse sisumenüü.
Lugude/piltide suure arvu tõttu võib

sisumenüü kuvamine võtta kauem aega.

Kasutage klahve , et valida ja
vajutage klahvile , et alustada
taasesitamist.

Taasesitamise peatamiseks vajutafe klahvile
.

Kui MP3 fail sisaldab ID3 märgist, valige ID3
informatsiooni nägemiseks see MP3 ja vajutage
klahvile .

1.

numbriklahvide 0-9
OK

2.
STOP

1.

numbriklahvide 0-9
OK

BACK

DISPLAY {PBC}
{On} {Off}

2.
STOP

1.

2. DISC MENU

3.

4.
STOP

1.

2. {Audio}

3.
STOP

DISPLAY

H

H

H

H

H

H

q Q\[

\[

qQ

qQ\[

]

\[

]

Eelmise või järgmise peatüki valimine

^ _

P

P

P

P

Ô

Ô

Ô
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TAASESITAMINE PLAADILT

Taasesitamiseks sobivad plaadid

Plaadi taasesitamise alustamine

Sellel DVD salvestajal sobivad taasesitamiseks ja
salvestuseks järgnevad plaadid:

(DVD Rewritable)

sellele saab salvestada üha uuesti ja uuesti.

(DVD Recordable)

sellele saab salvestada ainult üks kord.

(DVD+R Double Layer)

sama, mis DVD±R

(Digital Versatile Disc)

(CD-Rewritable)

Audio/ MP3 / JPEG informatsiooniga

(CD-Recordable)

Audio/ MP3 / JPEG informatsiooniga

(Compact Disc Digital Audio)

(vastavalt kodukinosüsteemi profiilile)

DVD salvestaja sisse lülitamiseks vajutage
klahvile .

Vajutage klahvile .
Plaadiliugur avaneb.

Asetage plaadiliugurisse ettevaatlikult plaat,
kirjaga ülespoole. Seejärel vajutage klahvile

.
Veenduge, et plaadi silt on ülesse poole.

Kahepoolsete plaatide korral asetage plaat nii
nagu on plaadil kirjas.

Lülitage televiisor õigele kanalile.

Taasesitamine algab automaatselt.

Vastasel juhul vajutage klahvile , et
kuvada plaadi sisu. Valige lugu/pealkiri
taasesitamiseks ja vajutage klahvile .

Lisafunktsioonide kohta taasesitamisel lugege
lähemalt peatükist “Lisafunktsioonid
taasesitamisel“.

DVD±RW

DVD±R

DVD+R DL

DVD Video plaadid

CD-RW plaadid

CD-R plaadid

Audio CD plaadid

MP3-plaadid

Video CD plaadid

Super Video CD plaadid

DivX plaadid

TÄHTIS!

(formaadid 1.0, 2.0)

0

0

0

Kui televiisoriekraanile kuvatakse keelav
sümbol ( ) peale mõne klahvi vajutamist,
tähendab see, et antud funktsioon ei ole
antud hetkel taasesitatava plaadi puhul
võimalik.

DVD mängijad ja DVD plaadid on tehtud
erinevate piirkondade jaoks. Enne
taasesitamist veenduge, et Teie DVD mängija
ja DVD plaat oleksid mõeldud samas
piirkonnas kasutamiseks.

Ärge kunagi vajutage plaadiliugurile ning
ärge asetage sellele muid esemeid peale
plaatide. See võib põhjustada rikkeid seadme
töös.

OPEN/CLOSE

X

1.
STANDBY-ON

2. OPEN/CLOSE

3.

4.

5.

DISC MENU

B

p

]

p
Ô

Ô

H

H

Salvestamine ja taasesitamine

Ainult taasesitamine
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Pealkirjade kopeerimine kõvakettalt
DVD-plaadile
Teil on võimalik kopeerida kõvakettale (HDD)
salvestatud pealkirja DVD-plaadile.

DVD-plaadile salvestatakse järgnev informatsioon:

Lülitage oma TV salvestaja jaoks õigele
kanalile.

Sisestage salvestajasse DVD-plaat.

Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile .

Kasutage klahve , et valida pealkiri,
mida soovite kopeerida ja vajutage klahvile .

Kuvatakse toimetamise menüü.

Kasutage klahve , et valida
(kopeeri) ja vajutage klahvile .

Kuvatakse kinnitamise teade.

Jätkamiseks vajutage klahvile .

Märkus:

0

0

0

0

0

0

Kõvakettalt DVD-plaadile salvestamiseks kuluv
aeg sõltub kõvaketta salvestise kvaliteedist.

Kopeerimise protsessi käigus ei ole võimalik
salvestamise kvaliteeti muuta. Tähtis on valida
õige salvestamise kvaliteet kui Te salvestate
kõvakettale.

Salvestise pealkiri/nimi

Salvestise kuupäev/kellaaeg

Salvestamise kvaliteet/salvestise pikkus

Pealkirja pisipilt

1.

2.

3. HDD LIST

4.
OK

5. {Copy}
OK

OK

\[qQ

\[

Ô

Ô

Kasulikud nõuanded:
0

0

Valik {Copy}ei ole kopeerimise ajal saadaval.
Kopeerimise protsessi ajal ei toimu
salvestamist Time Shift Bufferi'sse.

FAILIDE KOPEERIMINE KÕVAKETTALT DVD-PLAADILE
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HDD salvestiste taasesitamine
Iga HDD salvestis salvestatakse kõvakettale ja
kuvatakse oma pisipildiga.

Lülitage oma TV salvestaja jaoks õigele
kanalile.

Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile .

Kasutage klahve , et valida pealkiri,
mida soovite taasesitada ja vajutage seejärel
klahvile .

Kui Teil on palju pealkirjade salvestisi, vajutage
klahvile (kiire tagasi kerimine) või
(kiire edasi kerimine), et liikuda HDD
pealkirjade valiku lehtede vahel.

Kasutage taasesitamise ajal kaugjuhtimispuldil
järgmisi klahve, et kasustada taasesitamise
lisafunktsioone:

Taasesitamise alustamine või

Taasesitamise valikute menüüsse
sisnemine. Vaadake peatükki
“Lisafunktsioonid
taasesitamisel”.

Taasesitamise peatamine.

Kiire tagasi või edasi kerimine.
Vajutage klahvile korduvalt,
et suurendada kiirust.

1.

2. HDD LIST

3.

OK

4.

Taasesitamise funktsioon Klahv

STOP

\[qQ

^ _

]

^_

ajutine peatamine

H

DISPLAY

P

TAASESITAMINE KÕVAKETTA (HDD) PEALT
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Taasesitamine USB
mäluseadmelt/USB mälukaardi
lugejast
USB mäluseadme/USB mälukaardi lugeja sisu on
võimalik vaadata kasutades salvestajat. USB pesa
toetab JPEG/MP3/WMA ja DivX failide
taasesitamist.

USB pesa ei toeta taasesitamist USB hub seadmelt.
Ainult digitaalkaamerate kaubamärgid ja mudelid
toetavad USB Mass Storage Device standardit.

Ühendage USB mäluseade või USB mälukaardu
lugeja salvestaja esipaneelil asuva USB pesaga.

Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile , et
siseneda kettal olevatesse andmetesse.

Kuvatakse sisumenüü.

Kasutage klahve , et navigeerida
menüüs ja valida fail, mida soovite taasesitada.
Vajutage seejärel klahvile .

Taasesitamise ajal kuvatakse saadaval olevad
valikud ekraani all osas.

Lisainformatsiooni saamiseks lugege
peatükki “Heliplaadi (MP3/WMA)
taasesitamine”, “Fotoplaadi taasesitamine” või
“DivX plaadi taasesitamine”.

Taasesitamise peatamiseks vajutage klahvile
või eemaldage USB mäluseade/USB

mälukaardi lugeja USB pesast.

Märkus:

1.

2. USB

3.

OK

4.
STOP

Ô

Ô

\[qQ

P

H

Kasulikud nõuanded:
0

0

0

USB pesa toetab ainult JPEG/MP3/WMA ja
DivX failide taasesitamist.
USB pesa ei toeta muid USB ühendusi kui USB
mäluseadme ja USB mälukaardi lugejaga.
Kui USB seade ei mahu USB pessa, kasutage
USB pikenduskaablit.

TAASESITAMINE USB MÄLUSEADMELT


