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Laitteen käsittelyyn ja turvallisuuteen liittyviä tietoja

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

Huomautuksia laitteen käytöstä

Sopivan sijainnin löytäminen
– Aseta laite tasaiselle, kiinteälle ja tukevalle 

alustalle. Älä aseta laitetta matolle.

– Älä aseta laitetta muiden laitteiden 

(esimerkiksi virittimen tai vahvistimen) päälle, 

sillä ne saattavat kuumentaa laitetta.

– Älä aseta laitteen päälle tai sen alle mitään 

(esimerkiksi CD-levyjä tai lehtiä).

– Asenna laite lähelle pistorasiaa paikkaan, 

josta johtoon ylettyy hyvin.

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

jotta se ei kuumene liikaa. Laitteen takana ja 

yläpuolella on oltava vähintään 10 cm tyhjää 

tilaa ja sivuilla 5 cm, jotta laite ei ylikuumene.

10cm 10cm 

5cm

5cm 

Suojaa laite korkeilta lämpötiloilta, 
kosteudelta, vedeltä tai pölyltä.
– Laitteen päälle ei saa roiskua vettä tai muita 

nesteitä.

– Älä aseta laitteen läheisyyteen esineitä, jotka 

voivat vaurioittaa sitä (kuten nesteellä täytettyjä 

astioita tai palavia kynttilöitä).

Levyjen puhdistaminen

VAROITUS!
Levyt voivat vahingoittua! Älä käytä liuottimia, 

kuten bentseeniä, ohentimia, kaupoissa 

myytäviä puhdistusaineita tai vinyylilevyille 

tarkoitettuja antistaattisia suihkeita.

 Puhdista levy pyyhkimällä sitä mikrokuituliinalla 

levyn keskustasta suoraan reunaa kohti.

Kiintolevyn käsitteleminen

Voit estää kiintolevyn vioittumisen ja tietojen 

menettämisen näin:

– Älä liikuta tallenninta tai aseta sitä alttiiksi 

tärinälle.

– Kytke tallennin valmiustilaan ennen 

verkkovirtajohdon irrottamista pistorasiasta.

Tärkeät tallennukset kannattaa varmistaa 

tallentamalla ne tallentavalle DVD-levylle.
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lisätarvikkeet

– Kaukosäädin ja paristot

– Antennikaapeli

– Pika-aloitusopas

Aluekoodit

DVD-elokuvia julkaistaan yleensä eri aikaan eri 

puolilla maailmaa, joten DVD-soittimiin 

määritetään tietty aluekoodi.

Tällä laitteella voi toistaa vain 

alueen 2 DVD-levyjä ja   

DVD-levyjä, jotka on tarkoitettu 

kaikilla alueilla toistettaviksi   

(ALL-aluekoodi). Muille alueille 

tarkoitettuja DVD-levyjä ei voi 

toistaa tällä tallentimella.

Tekijänoikeuksia koskeva 
huomautus

Luvattomien kopioiden tekeminen 

kopiosuojatusta materiaalista, kuten 

tietokoneohjelmista, tiedostoista, lähetyksistä 

ja äänitallenteista, voi loukata tekijänoikeuksia 

ja täyttää rikoksen tunnusmerkit. Tätä laitetta 

ei saa käyttää edellä mainittuun tarkoitukseen.

Yleistä kierrätyksestä

Nämä käyttöohjeet on painettu 

ympäristöystävälliselle paperille. Tämä 

sähkölaite sisältää paljon kierrätettävissä olevia 

materiaaleja. Jos olet poistamassa vanhaa 

laitetta käytöstä, toimita se kierrätyspisteeseen. 

Noudata asuinpaikkakuntasi 

pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja 

käytöstä poistettuja laitteita koskevia 

kierrätysohjeita.

Tuotetiedot

ALL

2

Johdanto 

Tämä DVD- ja kiintolevytallennin muuttaa 

tapaasi katsella televisiota. Voit hallita televisio-

ohjelmia tehokkaasti, sillä tallennin tallentaa 

katsottavan ohjelman Time Shift -puskuriin. 

Voit koska tahansa “keskeyttää” ohjelman 

katselun tai toistaa minkä tahansa kohtauksen. 

Tallentaminen on helppoa, voit tallentaa jopa 

180 tuntia ohjelmaa SLP (Super Long Play) -

tallennustilassa.

Tee tarvittavat liitännät ja asennustoimenpiteet 

ennen tallentimen käyttöönottoa. 

Asennusvaiheita on vain kolme.

Vaihe 1:  Tallentimen perusliitännät

Vaihe 2: Valinnaiset liitännät muille  
       laitteille 

Vaihe 3:  Asennus ja asetusten määritys

Tutustu huolellisesti tähän käyttöoppaaseen 

ennen tallentimen käyttöä. Käyttöoppaassa on 

tärkeitä tietoja tallentimen käytöstä.

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

1_HDR3500_fin_30341.indd   91_HDR3500_fin_30341.indd   9 2008-02-27   11:09:20 AM2008-02-27   11:09:20 AM



10

S
u

o
m

i

Tuotetiedot (jatkuu)

Erityisominaisuudet

Televisio-ohjelman pysäytystoiminto
Voit pysäyttää katsomasi ohjelman painamalla 

PLAY/PAUSE-painiketta. Jatka ohjelman 

katsomista painamalla PLAY/PAUSE-painiketta 

uudelleen.

SAT-tallennus
Tällä toiminnolla voit tallentaa ohjelman 

satelliittivastaanottimesta tai muista kytketyistä 

laitteista. Varmista, että laite on kytketty 

EXT2-TO VCR/SAT -liitäntään. 

 

i.Link
i.Link (kutsutaan myös nimellä FireWire ja 

IEEE1394) on digitaalinen liitäntä, jolla 

videokamera voidaan kytkeä laitteeseen ja 

jonka avulla voidaan tehdä laadukkaita kopioita 

videoista. Liitin on DVD-tallentimen 

etupaneelissa.
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Päälaite

a STANDBY-ON 2 
– Käynnistää tallentimen. 

– Siirtää tallentimen valmiustilaan.

b Levykelkka

c OPEN/CLOSEç
– Avaa tai sulkee levykelkan.

d Järjestelmän näyttöpaneeli
– Näyttää tallentimen nykyisen tilan tiedot.

e Värilliset merkkivalot
– Punainen merkkivalo palaa tallentavalle DVD-

levylle tallennettaessa.

– Oranssi merkkivalo palaa sisäiselle kiintolevylle 

tallennettaessa.

f PLAY/PAUSE u
– Pysäyttää televisio-ohjelman tai käynnistää sen 

uudelleen.

– Käynnistää ja keskeyttää tallennetun nimikkeen 

tai levyn toiston.

g  RECORD â
– Aloittaa valitun televisiokanavan tai 

videotulolähteen tallentamisen.

–  Lisää tallennusaikaa 30 minuuttia kerrallaan 

painamalla tätä painiketta toistuvasti.

Luukun alla olevat liitännät

 Avaa luukku laitteen oikeassa reunassa olevan 

tekstin OPEN  kohdalta.

h CAM (VIDEO-L-AUDIO-R)
– Liitännät analogisten videokameran, DVD-laitteen 

ja videonauhurin komposiittivideokaapeleille ja 

äänilähtökaapeleille. 

  Tarkista tulolähde painamalla kaukosäätimen 

CAM-painiketta.

i USB
– Liitäntä USB-muistitikku-, USB-muistikortinlukija- 

ja digitaalikamerakytkennöille. Digitaalikameran 

on oltava PTP (Picture Transfer Protocal) -

standardin mukainen.

  Voit selata sisältövalikkoa kaukosäätimen 

USB-painiketta.

j DV IN
– Liitäntä DV-videokameran kytkemiseen i.Link-

kaapelilla. (Kaapelia kutsutaan myös Firewire- 

ja IEEE1394-kaapelia).

  Tarkista tulolähde painamalla kaukosäätimen 

CAM-painiketta kahdesti.

a b d ec f g h

i j
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Kaukosäädin 

a 2 
– Käynnistää tallentimen. 

– Siirtää tallentimen valmiustilaan.

b OPEN/CLOSE ç
– Avaa tai sulkee levykelkan.

c TUNER
– Viritintilaan siirtymiseen ja televisio-ohjelmien 

katsomiseen.

d DISPLAY
– Näyttötietojen näyttämiseen tai piilottamiseen

e PREV . / NEXT >
– Edelliseen tai seuraavaan osaan tai raitaan 

siirtymiseen.

– Kun painiketta pidetään alhaalla, pikahaku 

taakse- ja eteenpäin. Viritintilassa nykyinen 

kohtauksen toistaminen tai ohittaminen. 

f RECORDâ
– Aloittaa katsottavan televisio-ohjelman tai 

videotulolähteen tallentamisen.

–  Lisää tallennusaikaa 30 minuuttia kerrallaan 

painamalla tätä painiketta toistuvasti.

g PLAY/PAUSE u
– Pysäyttää televisio-ohjelman tai käynnistää sen 

uudelleen.

– Käynnistää tai keskeyttää tallennetun 

nimikkeen tai levyn toiston.

h SETUP
– Siirtyy järjestelmän asennusvalikkoon tai 

poistuu siitä.

i   :  
– Nuolipainikkeet oikealle ja vasemmalle 

siirtymiseen.

– Time Shift -tilassa painikkeen pitäminen alhaalla 

siirtää alkuun tai eteenpäin Time Shift -

puskurin LIVE-tilaan.

 : 

– Nuolipainikkeet ylös ja alas siirtymiseen.

– Viritintilassa seuraavan tai edellisen 

televisiokanavan tai ulkoisen tulolähteen 

(EXT2) valitsemiseen.

j OK
– Vahvistaa syötetyn tiedon tai valinnan.

k HDD LIST
– Kiintolevynimikevalikkoon siirtymiseen ja 

kiintolevytallennusluettelon näyttämiseen.

l REPEAT 1/ALL
– Valitsee toistotilan.

m SUBTITLE
–   Valitsee DVD:n tekstityskielen.

1
2
3

4

5

6
7

8

9
q;
qa
qs
qd
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Kaukosäädin (jatkuu)

n Numeropainikkeet
– Valitsevat toistettavan kappaleen tai raidan.

– Valitsevat tallentimen valmiin 

televisioviritinkanavan.

o TIMER
– Siirtyy ajastintallennuksen valikkoon tai poistuu 

siitä.

p STOPÇ
– Lopettaa toiston tai tallennuksen.

q DISC MENU
– Levytilaan siirtymiseen ja levyn sisältövalikon 

näyttämiseen.

r BACK
– Edelliseen valikkoon palaamiseen.

s ZOOM
– Kuvan suurentamiseen televisioruudussa 

toiston aikana.

t CLEAR
– Nimikkeen nimen poistamiseen 

muokkaustilassa.

– Ajastinmerkintöjen poistamiseen.

– Time Shift -puskurin merkintöjen 

tyhjentämiseen.

u AUDIO
–   Valitsee äänen kieliasetuksen tai äänikanavan.

v CAM
– Etupaneelin CAM-tai DV IN -liitäntään 

kytkettyyn videokameraan siirtymiseen.

w USB
– USB-tilaan siirtymiseen ja USB-sisällön valikon 

näyttämiseen.

qf

qg

qh

qj

qk
ql
w;
wa
ws
wd
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Kaukosäädin (jatkuu)

Kaukosäätimen käyttäminen

1

3

2

A Avaa paristolokero.

B Aseta kaksi R03- tai AAA-paristoa merkkien 

(+-) mukaisesti paristolokeroon.

C Sulje kansi.

D Osoita kaukosäätimellä suoraan etupaneelin 

kaukosäädinsignaalin infrapunatunnistimeen ja 

valitse haluamasi toiminto.

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

1_HDR3500_fin_30341.indd   141_HDR3500_fin_30341.indd   14 2008-02-27   11:09:20 AM2008-02-27   11:09:20 AM



15

S
u

o
m

i

COAXIAL
DIGITAL OUT

CVBS OUT

S-VIDEO OUT
VIDEO OUT AUDIO OUT

AUDIO

ANTENNA-INTV-OUT

TO TVEXT1TO VCR/SATEXT2

COMPONENT
VIDEO OUT

PB

PR

Y

R

L

S-VIDEO IN

TV

??
????
?? 
??
????
???

SCART IN

A

B

Vaihe 1: Tallentimen perusliitännät

Antennikaapeleiden kytkeminen

Näiden kytkentöjen avulla voit katsoa ja 

tallentaa televisio-ohjelmia tällä tallentimella. 

Jos antennisignaali on kytketty kaapeli- tai 

satelliittivastaanottimeen, varmista, että 

laitteisiin on kytketty virta. Muutoin et voi 

katsoa tai tallentaa kaapeliohjelmia.

 Jos haluat kytkeä laitteen videonauhuriin 
tai kaapeli- tai satelliittivastaanottimeen, 

katso lisätietoja luvusta Vaihe 2: Lisäliitännät. 

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

  

A Liitä nykyinen antenni- tai kaapelitelevisiosignaali 

(tai kaapeli- tai satelliittivastaanottimen liitäntä, 

merkintä {RF OUT tai TO TV}) tallentimen 

ANTENNA IN  -liitäntään.

B Kytke RF-antennikaapeli tallentimen TV-OUT 

 -liitäntään television antennin tuloliitäntään 

(VHF/UHF RF IN).

Antenni Kaapeli
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COAXIAL
DIGITAL OUT

CVBS OUT

S-VIDEO OUT
VIDEO OUT AUDIO OUT

AUDIO

ANTENNA-INTV-OUT

TO TVEXT1TO VCR/SATEXT2

COMPONENT
VIDEO OUT

PB

PR

Y

R

L

S-VIDEO IN

TV
SCART IN

Vaihe 1: Tallentimen perusliitännät (jatkuu)

Videokaapelin kytkeminen

Voit katsoa tallentimeen tallennettua sisältöä. 

Tee videoliitäntä jollakin seuraavista tavoista.

– Jos käytössä on tavallinen televisio, katso 

vaihtoehto 1, 2 tai 3.

– Jos käytössä on Progressive Scan -televisio, 

katso vaihtoehto 4. 

  
Hyödyllinen vihje:
 – Ääniliitäntä on välttämätön, jos televisio on 
kytketty Y Pb Pr-, S-VIDEO- tai CVBS-liitännällä. 
Lisätietoja on kohdassa Äänikaapeleiden 
kytkeminen.

Vaihtoehto 1: SCART-kaapelin 
käyttäminen 

 Liitä Scart-kaapeli (lisävaruste) tallentimen 

EXT1 TO TV -liitännästä television Scart-

tuloliitäntään.

Hyödyllinen vihje:
Kytke muut laitteet tallentimen EXT2 TO VCR/
SAT -liitäntään.

Vaihtoehto 2: S-Video-liitännän 
käyttäminen 

 Kytke S-video-kaapeli (lisävaruste) tallentimen 

S-VIDEO OUT-liitännästä television S-Video-

tuloliitäntään (yleensä merkintä Y/C tai S-VHS).

Vaihtoehto 3: Video (CVBS) -liitännän 
käyttäminen

 Kytke komposiittivideokaapeli (keltainen – 

lisävaruste) tallentimen CVBS OUT -

liitännästä television videolähtöliitäntään 

(yleensä merkintä A/V In, Video In, Composite 

tai Baseband).

Vaihtoehto 1

Vaihtoehto 2

Vaihtoehto 3 
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COAXIAL
DIGITAL OUT

CVBS OUT

S-VIDEO OUT
VIDEO OUT AUDIO OUT

AUDIO

TO TVEXT1

COMPONENT
VIDEO OUT

PB

PR

Y

R

L

S-VIDEO IN

TV
SCART IN

AB

Vaihe 1: Tallentimen perusliitännät (jatkuu)

Vaihtoehto 4

Vaihtoehto 4: 
Komponenttivideoliitännän 
käyttäminen ja kytkeminen 
Progressive Scan -televisioon

 

Progressive Scan -videokuvaa voi käyttää vain, 

kun käytössä on Y Pb Pr -liitäntä ja televisio on 

Progressive Scan -yhteensopiva. Tällöin DVD-

elokuvien kuvanlaatu on tavallista parempi. 

A Kytke tallentimen Y PB PR -liitännät 

komponenttivideokaapelilla (punainen/sininen/

vihreä - lisävaruste) television vastaaviin 

komponenttituloliitäntöihin (yleensä merkintä 

Y, Pb/Cb, Pr/Cr tai YUV).

B Kytke tallentimen AUDIO L/R -liitännät 

äänikaapelilla (punainen/valkoinen - lisävaruste) 

television äänituloliitäntöihin.

Huomautus:
Jos haluat käyttää Y Pb Pr (YUV) -liitäntää, 

määritä tallentimen videolähtö vastaavasti.

A Kytke tallennin ylimääräisellä videoliitännällä 

televisioon Scart-, S-Video- tai CVBS-kaapelilla.

B Valitse televisiossasi oikea kanava edellä 

mainitun liitännän mukaisesti

C Kun asennus ja asetusten määritys on valmis, 

voit muuttaa tallentimen videon 

ulostuloasetuksia seuraavasti:

1) Paina SETUP-painiketta.

2) Valitse { Video } > { Videolähtö } >  

{ YUV P-Scan }. Vahvista OK-painikkeella.

 Lisätietoja Progressive Scan -lähdöstä on 

kohdassa Muut tiedot - Progressive Scan -

toiminnon ottaminen käyttöön.

D Valitse televisiossa komponenttivideoliitännän 

mukainen kanava. (isätietoja on television 

käyttöoppaassa.)

 

1_HDR3500_fin_30341.indd   171_HDR3500_fin_30341.indd   17 2008-02-27   11:09:20 AM2008-02-27   11:09:20 AM



18

S
u

o
m

i

COAXIAL
DIGITAL OUT

CVBS OUT

S-VIDEO OUT
VIDEO OUT AUDIO OUT

AUDIO

ANTENNA-INTV-OUT

TO TVEXT1TO VCR/SATEXT2

COMPONENT
VIDEO OUT

PB

PR

Y

R

L

DIGITAL IN

STEREO / TV

Äänikaapeleiden liittäminen

Tämän liitännän avulla voit kuunnella ääntä. 

Tätä liitäntää ei tarvitse tehdä, jos tallennin on 

liitetty televisioon SCART-kaapelilla.

Vaihtoehto 1: Äänikaapelin 
käyttäminen

Jos haluat kuunnella stereoääntä, yhdistä 

tallennin kaksikanavaiseen stereolaitteeseen tai 

vastaanottimeen.

 Kytke tallentimen AUDIO L/R -liitännät 

äänikaapeleilla (punainen/valkoinen – 

lisävaruste) toisen laitteen äänituloliitäntöihin

Vaihe 1: Tallentimen perusliitännät (jatkuu)

Vaihtoehto 2: Koaksiaalikaapelin 
käyttäminen

Jos haluat kuunnella monikanavaista Surround-

ääntä, liitä tallennin AV-viritinvahvistimeen.

 Kytke koaksiaalikaapeli (lisävaruste) 

COAXIAL DIGITAL OUT -liitännästä 

viritinvahvistimen digitaaliseen 

koaksiaalilähtöliitäntään (merkintä voi olla 

myös COAXIAL IN tai DIGITAL IN).

Hyödyllinen vihje:
– Määritä äänilähtöasetukset, ennen kuin käytät 
laitetta, sillä muutoin et kuule ääntä tai äänessä 
voi olla häiriöitä. Lisätietoja on kohdassa 
Asetusvalikon asetukset - { Ääni }-asetukset -  
{ Digilähtö }.

Vaihtoehto 2
Vaihtoehto 1

AV-viritinvahvistin
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COAXIAL
DIGITAL OUT

CVBS OUT

S-VIDEO OUT
VIDEO OUT AUDIO OUT

AUDIO

ANTENNA-INTV-OUT

TO TVEXT1TO VCR/SATEXT2

COMPONENT
VIDEO OUT

PB

PR

Y

R

L

TV
SCART IN

C

B

Vaihe 2: Lisäliitännät

Kaapeli- tai 
satelliittivastaanottimen 
liittäminen

Vaihtoehto 1
Jos satelliittivastaanottimessa on vain 
antennilähtö (RF OUT tai TO TV),
katso täydelliset TV-liitännät kohdasta Vaihe 1: 

Tallentimen perusliitännät – Antennijohtojen 

liittäminen.

Vaihtoehto 2 (katso edellä olevaa kuvaa)
Jos kaapeli- tai satelliittivastaanottimessa 
on Scart-lähtö:

A Säilytä television nykyinen kaapeli- tai 

satelliittivastaanottimen antenniliitäntä.

B Kytke Scart-kaapeli (lisävaruste) tallentimen 

EXT1 TO TV -liitännästä television Scart-

tuloliitäntään.

C Kytke toinen scart-kaapeli (lisävaruste) 

tallentimen EXT2 TO VCR/SAT -liitännästä 

kaapeli- tai satelliittivastaanottimen Scart-

liitäntään (yleensä merkintä TV OUT tai TO TV).

Hyödyllinen vihje:
– Jos televisio on kytketty tallentimeen 
COMPONENT VIDEO (Y Pb Pr) -liitännöillä, kytke 
ulkoinen kaapeli- tai satelliittivastaanotin EXT2 TO 
VCR/SAT -liitäntään.

Kaapeli- tai 

satelliittivastaanottimen 

takaosa (esimerkki)A C
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COAXIAL
DIGITAL OUT

CVBS OUT

S-VIDEO OUT
VIDEO OUT AUDIO OUT

AUDIO

ANTENNA-INTV-OUT

TO TVEXT1TO VCR/SATEXT2

COMPONENT
VIDEO OUT

PB

PR

Y

R

L

VHF/UHF
RF IN

VHF/UHF
RF OUT

SCART OUT SCART IN

S-VIDEO IN

TV

??
????
?? 
??
????
???

SCART IN

A

B

C

D

Vaihe 2: Lisäliitännät (jatkuu)

Videonauhurin 

takaosa (esimerkki)

Videonauhurin tai vastaavan 
laitteen kytkeminen

Tämän liitännän avulla voit tallentaa 

videonauhalta kiintolevylle. Tallentimeen 

kytkettyä videonauhurissa voi toistaa kasettia, 

vaikka tallentimeen ei olisi virta kytkettynä.

TÄRKEÄÄ!
Uusi tallennin korvaa videonauhurin, joten  

voit irrottaa kaikki videonauhurin liitännät.

A Kytke antennikaapeli (antenni- tai 

kaapeliliitännästä) tallentimen  

ANTENNA-IN  -liitäntään.

B Kytke RF-koaksiaalikaapeli tallentimen TV-
OUT  -liitännästä television 

antenniliitäntään (yleensä merkintä ANT, 

ANTENNA IN, RF IN).

C Kytke Scart-kaapeli (lisävaruste) tallentimen 

EXT1 TO TV -liitännästä television Scart-

tuloliitäntään.

D Kytke toinen scart-kaapeli (lisävaruste) 

tallentimen EXT2 TO VCR/SAT -liitännästä 

videonauhurin Scart-lähtöliitäntään (yleensä 

merkintä TV OUT tai TO TV).

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

Antenni Kaapeli
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COAXIAL
DIGITAL OUT

CVBS OUT

S-VIDEO OUT
VIDEO OUT AUDIO OUT

AUDIO

ANTENNA-INTV-OUT

TO TVEXT1TO VCR/SATEXT2

COMPONENT
VIDEO OUT

PB

PR

Y

R

L

S-VIDEO IN

TV
SCART IN

A

B

C

D

E

Vaihe 2: Lisäliitännät (jatkuu)

Videonauhurin ja kaapeli- 
tai satelliittivastaanottimen 
kytkeminen

A Kytke kaapeli- tai satelliittivastaanottimen 

kaapeli antennilähdöstä tallentimen 

ANTENNA-IN  -liitäntään.

B Kytke RF-antennikaapeli tallentimen TV-OUT 

 -liitännästä television antenniliitäntään 

(yleensä merkintä ANT, ANTENNA IN, RF 

IN).

C Kytke Scart-kaapeli (lisävaruste) tallentimen 

EXT1 TO TV -liitännästä television Scart-

liitäntänään.

D Kytke toinen scart-kaapeli (lisävaruste) 

tallentimen EXT2 TO VCR/SAT -liitännästä 

videonauhurin Scart-lähtöliitäntään (yleensä 

merkintä TV OUT tai TO TV).

E  Kytke toinen scart-kaapeli (lisävaruste) 

videonauhurin Scart-liitännästä (yleensä 

merkintä TV IN tai TO DECODER) kaapeli- 

tai satelliittivastaanottimen Scart-liitäntään 

(yleensä merkintä TV OUT tai TO TV).

Videonauhurin 

takaosa (esimerkki)

Kaapeli- tai satelliittivastaanottimen 

takaosa (esimerkki)
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Vaihe 2: Lisäliitännät (jatkuu)

Videokameran liittäminen 
etuliitäntöihin

Voit kopioida videokameralla tallennettuja 

videoita liittämällä videokameran tämän 

tallentimen etupaneelin liitäntöihin. Liitännät 

sijaitsevat oikealla olevan luukun takana, ja 

videokameran kytkeminen niihin on vaivatonta.

Vaihtoehto 1: DV IN -liitännän 
käyttäminen

Käytä tätä liitäntää, jos käytössä on digitaalinen 

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

i.Link-standardin mukainen,

 Liitä tallentimen DV IN -liitäntä 4-nastaisella 

i.LINK-kaapelilla (ei toimiteta laitteen mukana) 

videokameran DV OUT -liitäntään.

Valitse ennen käytön aloittamista tulokanavaksi 

DV IN painamalla kaukosäätimen CAM-

painiketta kahdesti. 

Hyödyllisiä vinkkejä:
– DV IN -liitin ei tue tietokoneliitäntää.
– Tämän tallentimen DV IN -liitännän kautta ei 
voi tallentaa ohjelmaa videokameraan.

Vaihtoehto 2: VIDEO IN -liitännän 
käyttäminen

Voit myös käyttää VIDEO-liitäntää, jos 

videokamerassa on vain yksi videolähtö 

(komposiittivideo, CVBS).

A Kytke tallentimen CAM-liitäntä videokaapelilla 

(keltainen - lisävaruste) videonauhurin S-VHS- 

tai Video-lähtöliitäntään.

B Kytke äänikaapelilla (punainen/valkoinen – 

lisävaruste) tallentimen etupaneelin  

AUDIO L/R -liitännät videonauhurin 

äänilähtöihin.

Valitse CAM tulokanavaksi ennen käytön 

aloittamista painamalla kaukosäätimen CAM-

painiketta toistuvasti. 

Lisätietoja näistä laitteista tallentamisesta on 

kohdassa Ulkoisista laitteista tallentaminen. 

DV OUT

Vaihtoehto 2
Vaihtoehto 1

TAI
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Vaihe 3: Asennus ja asetusten määritys
Ensiasennusruutu näkyy televisiossa vain, kun 

tallennin käynnistetään ensimmäistä kertaa. 

Näiden asetusten avulla voit määrittää 

vaivattomasti tallentimen perusasetukset, 

kuten televisiokanavat ja kieliasetukset.

Ennen aloittamista... 
Sisältöä ei voi toistaa tai tallentaa, ennen kuin 

ensiasennus on suoritettu. 

A Kytke televisioon virta.

B Kytke tallentimeen virta painamalla 

STANDBY-ON 2 -painiketta.

 Televisioruutuun pitäisi avautua 

asennusikkuna - { Aloitus }-ikkuna.

 Muussa tapauksessa sinun on valittava sopiva 

televisiokanava. (Television käyttöoppaassa on 

ohjeet sopivan televisiokanavan valitsemiseen.)

Aloitus

OK Seur sivu

Ennen tallentimen käyttöä,

suorita asennus loppuun.

C Press OK on the remote control to continue.

 The menu language options appears.

 The language options are different 

depending on your country or region.  It may 

not correspond to the illustrations shown in 

the user manual.

Näyttökieli

Valitse valikkokieli.
UK

Français

Deutsch

Español

OK BACKSeur sivu Ed. sivu

D Valitse jokin kielistä tallentimen näyttökieleksi 

ja paina OK-painiketta.

  Maavalikko avautuu.

Maa-asetus

OK BACKSeur sivu Ed. sivu

Valitse asuinmaasi.
UK

Germany

France

Spain

E Valitse asuinmaasi automaattista kanavien 

virittämistä varten ja paina OK-painiketta.

  Automaattihakuvalikko avautuu.

Peru

Kanavien autom.haku.
Löyd. kanavia: 10

AutomHaku

100%

OK BACKSeur sivu Ed. sivu

Huomautus: varmista, että kaikki tarvittavat 

tallentimen, television ja kaapeli- tai 

satelliittivastaanottimen kytkennät on tehty 

oikein ja että laitteisiin on kytketty virta.
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Vaihe 3: Asennus ja asetusten määritys (jatkuu)

F Televisiokanavien automaattihaku käynnistyy. 

  Tämä saattaa kestää useita minuutteja. Kun 

haku on valmis, ohjelmaluettelo avautuu.

Pikaval. hall.

OK BACKSeur sivu Ed. sivu

1             C2         On    P01

2 C3 On    P02

3 C4 On    P03

Lajittele ja nimeä ohjelmat uud.
PR OS        NICAM    AsemaYlös

Alas

NICAM

Nim.uud

G Voit muuttaa tässä valikossa tallennettujen 

televisiokanavien järjestystä tai kanavien nimiä.

 Jos et halua muokata tallennettuja kanavia, 

jatka painamalla kaukosäätimen OK-painiketta. 

Katso vaihe  J.

H Jos haluat muuttaa kanavaa, valitse muutettava 

kanava ja siirry sitten toimintoriville valikon 

vasempaan reunaan -painikkeella.

 Valitse haluamasi muutostoiminto -

painikkeilla

Kanavien lajitteleminen
 Valitse valikossa { Ylös } tai { Alas } ja valitse 

sitten haluamasi kanavanumero painamalla 

OK-painiketta toistuvasti.

NICAM-tilan määrittäminen
 Valitse valikossa { NICAM } ja ota NICAM-tila 

käyttöön tai poista se käytöstä OK-painikkeella.

Huomautus: NICAM on digitaalinen 

äänenvälitysjärjestelmä. Sillä voidaan välittää 

joko yksi stereokanava tai kaksi erillistä 

monokanavaa. Valitse { On }, jos haluat 

parantaa äänenlaatua tai { Ei }, jos vastaanotto 

on huono.

Kanavien uudelleennimeäminen
 Valitse valikossa { Nim.uud } ja paina   

OK-painiketta. Näppäimistöikkuna avautuu. 

Merkkien enimmäismäärä on 5. 

Huomautus: Voit liikkua näppäimistövalikossa 

painikkeilla   ja valita merkin, 

numeron tai symbolin OK-painikkeella. Lopeta 

valitsemalla valikossa { Lopeta } ja painamalla 

OK-painiketta. 

J Siirrä valikkorivi oikealle painamalla -painiketta 

ja jatka sitten seuraavaan asetukseen painamalla 

OK-painiketta.

 Kellovalikko avautuu.

Määritä järj.aika.

Kellon asetus

OK BACKSeur sivu Ed. sivu

Pvä: Aika:

31 01 2007 00 00 00: :/ /

K Voit muuttaa numeroita -painikkeilla ja 

valita kentän  -painikkeilla. 

 Voit määrittää numerot myös kaukosäätimen 

numeropainikkeilla 0–9.

L Vahvista OK-painikkeella.

 Viimeinen asennusikkuna avautuu.

Lopeta

OK BACKLop. Ed. sivu

Asennus suoritettu. 

Tallennin on nyt käyttövalmis.

M Vahvista OK-painikkeella ja poistu valikosta.

DVD-tallennin on nyt käyttövalmis.

Hyödyllinen vihje:
– Lisätietoja televisiokanavien 
uudelleenasennuksesta, muokkaamisesta ja 
muuttamisesta on luvussa Asetusvalikon asetukset 
- { Viritin }-asetukset. 
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TV-kanavien ohjaus

Tietoja tilapäisestä 
kiintolevytallennuksesta ja  
Time Shift -puskurista

Kun painat kaukosäätimen TUNER-painiketta, 

tallennin aloittaa valitun televisiokanavan 

tallennuksen. Tätä tilapäistä tallennusta 

kutsutaan Time Shift -puskuriksi, ja siihen 

voidaan tallentaa enintään kuusi tuntia 

televisio-ohjelmaa. 

Huomautus: 
Time Shift -puskuri tyhjennetään seuraavissa 

tapauksissa: 

– Painamalla CAM-painiketta kahdesti 

siirrytään DV IN -tilaan. TAI,
– Katkaisemalla tallentimen virta siirrytään 

valmiustilaan. 

Time Shift -videopalkissa näkyy Time Shift -

puskuriin tallennettujen televisio-ohjelmien tila 

ja ajat.

10:00

LIVE

12:18

A Televisio-ohjelman aloitusaika.

B Time Shift -puskurin tila:

   { LIVE } – televisio-ohjelma on meneillään. 

   TAI, { HH:MM } – katsottavan televisio- 

   ohjelman aika.

C Nykyinen aika.

Televisio-ohjelmien katsominen

2 TUNER

DISPLAY

CH+
CH-

A Kytke televisioon virta. Vaihda tarvittaessa 

televisioon tallentimen toiston katsomiseen 

sopiva tulo.

B Kytke virta tallennuslaitteeseen  

STANDBY-ON 2-painikkeella.

 Televisio-ohjelmien pitäisi nyt näkyä 

televisioruudussa. Jos televisio-ohjelmaa ei näy, 

paina TUNER-painiketta.

C Valitse televisiokanava CH +/- -painikkeilla.

 Se kanava, joka on viritetty tallentimeen, 

tallentuu automaattisesti Time Shift -puskuriin, 

joten voit pysäyttää televisiolähetyksen ja 

jatkaa sen katsomista milloin tahansa.

10:00

LIVE

12:18

 Saat Time Shift -puskurin videopalkin näkyviin 

tai voit piilottaa sen painamalla kaukosäätimen 

DISPLAY-painiketta.

A C

B
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Tallennettavan osan merkitseminen

Jos haluat tallentaa Time Shift -puskurin 

sisältöä kiintolevylle, se on merkittävä.

Kohtauksen etsiminen nimikkeestä 
 Etsi kohtaus  - tai . > -painikkeilla.

Tallennuksen aloituskohdan 
merkitseminen 

 Paina RECORD â -painiketta kerran.

 Time Shift -videopalkkiin tulee punainen 

merkintä.

10:00 12:18

10:30â

Merkityn tallennuksen peruuttaminen 
 Paina CLEAR-painiketta.

Tallennuksen loppukohdan 
merkitseminen 

 Etsi tallennuksen lopettava kohtaus  - tai 

. > -painikkeilla.

 Paina STOP Ç -painiketta.

 Uusi nimike tallennetaan kiintolevylle. 

Lisätietoja tallennetun nimikkeen toistamisesta 

on luvussa Kiintolevytallennusten toistaminen.

Hyödyllinen vihje:
– Kun nimike on tallennettu kiintolevylle, Time 
Shift -puskuri tyhjenee. Time Shift -puskuri aloittaa 
jälleen televisio-ohjelmien tallentamisen 
viritintilassa. 

TV-kanavien ohjaus (jatkuu)

Televisio-ohjelman 
pysäytystoiminto

Viritintila:  

A Voit pysäyttää televisio-ohjelman painamalla 

kaukosäätimen u-painiketta.

10:00 12:18

12:18X

B Voit jatkaa toistoa painamalla u-painiketta 

uudelleen.

 Voit palata suoraan televisio-ohjelmaan 

painamalla TUNER-painiketta. 

Pikauusinta ja paluu

Viritintila:

A Toista televisio-ohjelma uudelleen painamalla 

kaukosäätimen - tai .-painiketta.

 Kohtaus siirtyy taaksepäin jokaisella 

painalluksella.

B Voit siirtyä takaisin eteenpäin painamalla 

kaukosäätimen - tai >-painiketta.

 Kohtaus siirtyy eteenpäin jokaisella 

painalluksella.

 Voit palata suoraan televisio-ohjelmaan 

painamalla TUNER-painiketta. 
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Ennen tallentamista

Tallennusvälineet 

Tallennuksia voi tehdä laitteen kiintolevylle tai 

tallentaville DVD-levyille (DVD±R, DVD±R DL 

ja DVD±RW).

– Kiintolevyn suuren tallennuskapasiteetin 

ansiosta voi tehdä pitkäkestoisia tallenteita ja 

tallennettuja nimikkeitä on helppo käyttää.

 

DVD±RW (DVD Rewritable)

– Uudelleenkirjoitettaville levyille voi tallentaa 

useita kertoja, kun entinen sisältö on poistettu.

 

DVD±R (DVD Recordable)

– Levyille voi tallentaa vain kerran. Jokainen 

uusi tallenne lisätään edellisten tallennusten 

perään, koska nykyisten tallenteiden päälle ei 

voi tallentaa.

– DVD+R-levyjä voi muokata vain, jos niitä ei 

ole viimeistelty (ei koske toimintoa { A-B piil }). 

– DVD±R-levy on viimeisteltävä, ennen kuin 

sen voi toistaa jossain muussa DVD-soittimessa. 

(Lisätietoja on luvussa Asetusvalikon asetukset  

{ Levy }-asetukset - { Viimeistele }). Viimeistelyn 

jälkeen levylle ei voi enää lisätä tietoja.

DVD+R DL (DVD+R Double Layer)

– Kaksikerroksinen levyn käyttötapa vastaa 

DVD±R-levyä, mutta sen kapasiteetti on 

8,5 Gt. Yhdellä DVD-levyllä on kaksi 

tallentavaa kerrosta, joita voidaan käyttää levyn 

samalta puolelta, joten levyn voi tallentaa 

täyteen sitä kääntämättä.

Tuetut levytyypit ja toistonopeudet

Levy Toistonopeus 
DVD+R  1x - 16x
DVD+RW  2.4x - 8x
DVD-R   1x - 16x
DVD-RW  1x - 6x
DVD+R DL  2.4x - 8x

Hyödyllinen vinkki:
– Joskus toisella DVD-tallentimella tallennetulle 
DVD-levylle ei voi lisätä uusia tallenteita.
– On normaalia, että korkeanopeuksiselle levylle 
tallennettaessa kuuluu kova ääni.
– Vältä levyjä, joissa on tekstiä.
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TÄRKEÄÄ!
Sisältö, jota ei voi tallentaa
Televisio-ohjelmat, elokuvat, videonauhat, levyt 

ja muu materiaali voivat olla kopiosuojattuja, 

eikä niitä sen vuoksi voi tallentaa tällä 

tallentimella.

Oletustallennusasetukset

Tallennusasetusten avulla voi määrittää 

tallennuslaadun ja -kielen oletusasetukset, 

ottaa käyttöön satelliittitallennuksen ja jopa 

määrittää valmiiksi automaattiset 

tallennuksenaikaiset osamerkinnät.

A Paina kaukosäätimen SETUP-painiketta.

 Asetusvalikko avautuu televisioon.

B Valitse -painikkeilla { Tallentaa } ja siirry 

valintoihin -painikkeella.

OK Vahv. BACK Tak SETUP Lop.

DVD Recorder Aset.

Viritin

Levy

Toisto

Tallentaa

Ääni

Video

Järj.

Tallennuslaatu

SAT-tall.

Tallennuskieli

Autom. 
kappalemerk.

SP

Ei

Kieli 1

5 min

C Valitse muutettava asetus painikkeilla  ja 

vahvista valinta OK-painikkeella.

 Seuraavilla sivuilla on ohjeita ja asetusten 

selitykset.

D Poistu painamalla SETUP-painiketta.

Ennen tallentamista (jatkuu)
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Ennen tallentamista (jatkuu)

{ Tallentaa }-asetukset (alleviivatut valinnat ovat tehdasasetuksia)

Esimääritetty tallennuslaadun oletustila. Tallennustila määrittää tallennusten 
kuvanlaadun ja levyn enimmäistallennusajan. Tehdasasetus on SP.

Tallenustila

HQ (High Quality)

SP (Standard Play)

 
 

LP (Long Play)

EP (Extended Play)

SLP (Super Long Play)

1 
2
3
4
6

30
57

115
180

86

1 tunnin 55 minuuttia
3 tunnin 40 minuuttia
5 tunnin 30 minuuttia
7 tunnin 20 minuuttia
11 tunnin 5 minuuttia

(160GB)

Tallennustunnit voi tallentaa kiintolevylle tai tyhjälle 

n DVD-levylle

DVD+R
Double Layer

Huomautus: Kun kopioit kiintolevyltä tallentavalle DVD-levylle, valitun 
kiintolevyllä olevan tallennuksen tallennuslaatu siirtyy automaattisesti 
kopioinnin mukana. Tallennustilaa ei voi vaihtaa.

Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos olet liittänyt 
satelliittivastaanottimen tai jonkin muun laitteen tämän tallentimen EXT2 
TO VCR/SAT -scart-liitäntään. 

{ Ei }  – Toiminto poistetaan käytöstä.

{ EXT2 } –  Ottaa käyttöön tallentimen käynnistyksen ja 
pysäytyksen kytketystä laitteesta vastaanotetun 
signaalin mukaisesti.

Valitsee tallennuskielen TV-ohjelmille, joissa ääntä lähetetään vähintään 
kahdella kielellä. Ohjelma voidaan esimerkiksi lähettää suomeksi ja 
ruotsiksi siten, että ruotsi tarjotaan lisäkieliasetuksena.

{ Kieli 1 }  –  Alkuperäinen lähetyskieli.

{ Kieli 2 }  –  Lähetyksen lisäkieli.

Tallennuslaatu 

SAT-tall. 

Tallennuskieli

1_HDR3500_fin_30341.indd   291_HDR3500_fin_30341.indd   29 2008-02-27   11:09:21 AM2008-02-27   11:09:21 AM



30

S
u

o
m

i

Ennen tallentamista (jatkuu)

{ Tallentaa }-asetukset (alleviivatut valinnat ovat tehdasasetuksia)

Jakaa tallennuksen (nimikkeen) automaattisesti kappaleisiin lisäämällä 
kappalemerkkejä tietyin välein. Näin voit siirtyä haluamaasi tallennuksen 
kohtaan nopeasti.

{ Ei päällä }  – Tallenteeseen ei lisätä kappalemerkkejä.

{ 5 min }, { 10 min }, { 15 min } tai { 20 min } 
 – Osamerkit lisätään automaattisesti tallennuksen 

aikana noin 5 (viiden), 10 (kymmenen), 15 
(viidentoista) tai 20 (kahdenkymmenen) minuutin 
välein. 

Huomautus: jos olet valinnut oletustallennuslaaduksi { SLP }, 
osamerkkien välin on oltava vähintään 10 (kymmenen) minuuttia.

Autom. 
kappalemerk
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Televisio-ohjelmien tallentaminen
VAROITUS! 
Tällä tallentimella ei voi tallentaa 

kopiosuojattua materiaalia.

Valitun televisio-ohjelman 
tallentaminen

Seuraavien ohjeiden avulla voit tallentaa 

televisio-ohjelmia kiintolevylle. Voit tallentaa 

nämä tallennukset tai kopioida ne tallentavalle 

DVD-levylle myöhemmin katsottavaksi.

Huomautus:
– Kun tallennus on käynnistetty, Time Shift -

puskuri tyhjenee.

A Siirry viritintilaan TUNER-painikkeella.

B Valitse kanava CH +/- -painikkeella.

C Käynnistä tallennus painamalla viritintilassa 

RECORDâ-painiketta.

 Tallennus käynnistyy nykyisestä sijainnista. 

 Määritä tallennuksen kesto RECORDâ-

painikkeella. Kukin painallus lisää nauhoitus- tai 

tallennusaikaa 30 minuutilla. 

D Voit sammuttaa television ja siirtää sen 

valmiustilaan tallennuksen aikana.

 Tallennus jatkuu ja tallennin lopettaa 

tallentamisen valittuna lopetusaikana.

 Voit lopettaa tallennuksen ennen ajastettua 

lopetusta painamalla STOPÇ-painiketta.

Tallennettavan ohjelman katsominen

A Paina kaukosäätimen HDD LIST -painiketta.

B Valitse  -painikkeilla nimike, jossa on 

pikkukuvassa merkintä ‘â’.

C Aloita toisto painamalla PLAY/PAUSE u -

painiketta.

Televisio-ohjelman tietyn osan 
tallentaminen

Tällä toiminnolla voi tallentaa vain Time Shift -

puskuriin tallennettuja televisio-ohjelmia.

Huomautus:
– Kun tallennus on käynnistetty, Time Shift -

puskuri tyhjenee.

A Etsi tallennuksen aloituskohtaus  - tai . 

>-painikkeilla.

B Merkitse tallennuksen aloituskohta  

RECORD â-painikkeella.

 Time Shift -videopalkkiin tulee punainen 

merkintä.

10:00 12:18

10:30â

C Etsi - tai >-painikkeella kohta, johon 

haluat lopettaa tallennuksen. 

10:00 12:18

12:00â

D Merkitse tallennuksen lopetuskohta STOP Ç-

painikkeella.

 Uusi kiintolevynimike tallennetaan.

 Jos haluat peruuttaa tallennuksen, paina 

CLEAR-painiketta.

1_HDR3500_fin_30341.indd   311_HDR3500_fin_30341.indd   31 2008-02-27   11:09:22 AM2008-02-27   11:09:22 AM



32

S
u

o
m

i

Toisto televisio-ohjelman 
tallennuksen aikana

Voit toistaa televisio-ohjelman tallennuksen 

aikana aiemmin tallennetun kiintolevynimikkeen 

tai DVD-video-levyn. Voit myös kuunnella 

musiikkia sekä katsoa diaesityksiä, joihin on 

liitetty musiikkia, tai DivX-elokuvia. Voit jopa 

toistaa muiden kytkettyjen laitteiden sisältöä.

2 TUNER

PLAY/PAUSE

HDD LIST

USB

Toistaminen kiintolevyltä

A Paina kaukosäätimen HDD LIST -painiketta.

B Valitse toistettava nimike  -painikkeilla.

C Aloita toisto painamalla PLAY/PAUSE u -

painiketta.

Toistaminen DVD-levyltä

A Paina kaukosäätimen OPEN/CLOSEç-

painiketta.

B Aloita toisto asettamalla levy laitteeseen.

 

Televisio-ohjelmien tallentaminen (jatkuu)

USB-toisto

A Aseta USB-muistitikku tallentimen etupaneelin 

USB-liitäntään.

B Siirry sisältövalikkoon painamalla USB-

painiketta.

C Valitse toistettava tiedosto  -painikkeilla 

ja aloita toisto painamalla PLAY/PAUSE u -

painiketta.

Toistaminen muista kytketyistä 
laitteista 

Tätä toimintoa voi käyttää vain, kun televisio 

on kytketty tallentimeen EXT1 TO TV -

liitännällä.

 Voit katsoa tämän DVD-tallentimeen EXT2 TO 

VCR/SAT -liitäntään kytketyn laitteen kuvaa 

painamalla STANDBY-ON 2 -painiketta. 

 Voit siirtyä takaisin tallennintilaan painamalla 

kaukosäätimen STANDBY-ON 2 -painiketta.

Muiden televisiokanavien katsominen

 Voit vaihtaa kanavia television kaukosäätimellä.

Hyödyllinen vihje:
Voit katsoa TV-kanavaa tallentimen kautta tai 
toistaa tallennetun levyn valitsemalla televisiossa 
uudelleen videotulokanavan. 
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Ajastettu tallennus

Tietoja ajastetusta 
tallennuksesta

Tietoja ajastetusta tallennuksesta

Ajastintallennuksen avulla voit aloittaa ja 

lopettaa tallennuksen automaattisesti 

myöhempänä ajankohtana. Kun ajastintallennus 

on määritetty, tallennin siirtyy oikealle 

televisiokanavalle määritettynä aikana ja 

aloittaa tallennuksen.

  

Tällä tallentimella voi ohjelmoida jopa   

8 tallennusta kerrallaan. Tallennuksen aikana 

tallentimen kanavaa ei voi vaihtaa.

2 TUNER

PLAY/PAUSE

HDD LIST

USB

Yleistä VPS/PDC-toiminnoista
(VPS/ei ole käytettävissä kaikissa maissa).

VPS (Video Programming System) ja PDC 

(Programme Delivery Control) ovat 

toimintoja, joiden avulla voidaan hallita 

televisiokanavien ajastintallennuksen aloitus- ja 

lopetusaikaa. Jos televisio-ohjelma alkaa 

odotettua aiemmin tai loppuu odotettua 

myöhemmin, tallennin aloittaa tai lopettaa 

tallennuksen oikeaan aikaan.

VPS/PDC-toiminto tallentaa koko ohjelman. 

Jos haluat asettaa ajaksi VPS/PDC-lähetysaikaa 

pidemmän tai lyhyemmän ajan, poista VPS/

PDC-toiminto käytöstä.

Ajastintallennuksen 
määrittäminen

Ennen aloittamista
Varmista, että järjestelmän kello on oikeassa 

ajassa.

A Kytke televisioon virta ja valitse siitä 

tallentimen oikea katselukanava.

B Paina kaukosäätimen TIMER-painiketta.

  Näkyviin tulee ajastintallennusluettelo.

Ajastintall.lista

BACK TIMERTak. Lop.MuokOK

               - -/- -   - -:- -    - -:- -       - - -          - -             - -            - - -

 Kohde  Pvä   Alku    Loppu   Lähde  Laatu  VPS/PDC  Toista  Tila

16/07/2007 12:40:00

C Valitse valikossa tyhjä luettelo ja siirry 

ajastimen tietokenttään OK-painikkeella.

  Tarkista, että keltainen palkki on tyhjän 

luettelon kohdalla.

D Siirry kentissä -painikkeilla. Siirry 

edelliseen tai seuraavaan kenttään  -

painikkeilla. 

 Voit syöttää valintasi myös kaukosäätimen 

numeropainikkeilla.

{ Kohde } Valitse tallennuskohde.
* Jos olet valinnut { DVD }-
asetuksen, aseta tallentava 
DVD tallentimeen.

{ Pvä } Määritä tallennuspäivä (päivä/
kuukausi).

{ Alku } Määritä tallennuksen 
aloitusaika (tuntia:minuuttia).

{ Loppu } Määritä tallennuksen 
loppumisaika (tuntia:minuuttia).
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Ajastettu tallennus (jatkuu)

{ Lähde } Valitse televisiokanava tai oikea 
tulolähde (EXT2 tai CAM).

{ Laatu } Valitse tallennustapa. 
Lisätietoja on luvussa “Ennen 
tallentamista – { Tallentaa } – 
{ Tallennuslaatu }”.

{ VPS/
  PDC }

Ota VPS/PDC-tila käyttöön tai 
poista se käytöstä. 

{ Toista } Valitse toistotallennusasetus: 
(Ei, Päivit, Viikko, Ma-pe tai Vkl)

{ Tila } Näyttää ajastetun tallennuksen 
tilan. Kun ajastus on 
määritetty, 
{ Kausi } tulee näkyviin. Jos 
näkyviin tulee muita viestejä, 
katso kohta Vianmääritys – 
Ongelma (tallennus).

E Kun olet valmis, paina OK-painiketta.

F Poistu valikosta painamalla TIMER-painiketta.

G Siirrä tallennin valmiustilaan   

STANDBY-ON 2-painikkeella.

Hyödyllinen vihje:
– Määritä ajastus alkamaan minuuttia ennen 
ohjelma-aikaa. Näin voit varmistaa, että koko 
ohjelma tallennetaan. Tallennuksen valmistelu voi 
kestää noin 30 sekuntia.

Ajastetun tallennuksen 
muuttaminen tai poistaminen

A Kytke televisioon virta ja valitse siitä 

tallentimen katselukanava.

B Paina kaukosäätimen TIMER-painiketta.

 Näkyviin tulee ajastintallennusluettelo.

    Ajastintall.lista 16/07/2007 12:40:00

               - -/- -   - -:- -     - -:- -      - - -         - -           - -            - - -

HDD   15/07  18:05    19:20    P 05       SP         Ei           Kerr   Kausi

 Kohde  Pvä   Alku    Loppu   Lähde  Laatu  VPS/PDC  Toista  Tila

C Valitse muutettava tai poistettava ajastettu 

ohjelma painikkeilla  ja paina OK-painiketta.

 Muokkausvalikko tulee näkyviin.

Muok

Peru

Ei käyt

Peru

 Voit muuttaa ajastinaikataulua 

korostamalla vaihtoehdon { Muok } ja 

painamalla sitten OK-painiketta. Valitse kenttä, 

tee tarvittavat muutokset ja tallenna muutokset 

OK-painikkeella.

 Voit poistaa ajastuksen korostamalla 

vaihtoehdon { Peru } ja painamalla OK-painiketta.

TAI korosta ajastintallennusluettelosta 

poistettava tallennus ja paina CLEAR-

painiketta.

 Voit pysäyttää toistuvan 
ajastintallennuksen 

korostamalla vaihtoehdon { Ei käyt } ja 

painamalla OK-painiketta.

 Voit poistua muokkausvalikosta
korostamalla vaihtoehdon { Peru }(Peruuta) ja 

painamalla OK-painiketta.

D Poistu valikosta painamalla TIMER-painiketta.
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Tallentaminen ulkoisista laitteista

Tallentaminen ulkoisesta 
laitteesta (satelliittivastaanotin, 
videokamera, videonauhuri tai 
DVD-soitin)

Voit tallentaa sisältöä analogisesta 

videokamerasta tai ulkoisesta laitteesta (kuten 

satelliittivastaanottimesta, DVD-soittimesta tai 

videonauhurista).

RECORD
STOP PLAY/PAUSE

TUNER

OK

CAM

CH+
CH-

A Kytke televisioon virta ja valitse siitä 

tallentimen katselukanava.

Tallentaminen CAM-liitäntään kytketystä 
laitteesta

 Kytke videonauhuri tai ulkoinen laite 

etupaneelin CAM-liitäntöihin.

 Siirry CAM-tilaan painamalla kaukosäätimen 

CAM-painiketta.

Tallentaminen EXT2-liitäntään 
kytketystä laitteesta

 Kytke ulkoinen laite takapaneelin EXT2 TO 
VCR/SAT -liitäntään.

 Paina kaukosäätimen TUNER-painiketta.

 Valitse { EXT2 } painamalla toistuvasti   

CH +/- -painiketta.

B Kytke ulkoiseen laitteeseen virta ja etsi sisältö, 

josta haluat aloittaa tallennuksen. Keskeytä 

ulkoisen laitteen toisto tarvittaessa.

C Aloita tallennus painamalla RECORDâ -

painiketta.

D Aloita toisto ulkoisessa laitteessa.

 Voit keskeyttää tallennuksen painamalla PLAY/
PAUSE u -painiketta. Voit jatkaa tallennusta 

painamalla uudelleen u-painiketta.

E Voit lopettaa tallennuksen painamalla   

STOPÇ-painiketta .

 Uusi kiintolevynimike tallennetaan.

F Poistu painamalla TUNER-painiketta.

Automaattinen tallennus 
satelliittivastaanottimesta

Tätä toimintoa voi käyttää vain, jos 

satelliittivastaanotin on kytketty tallentimen 

EXT2 TO VCR/SAT -liitäntään. 

Satelliittivastaanottimessa on lisäksi oltava 

ajastintoiminto.

Ennen aloittamista...
– Varmista, että { SAT-tall. }-asetukseksi on 

valittu { EXT2 }. Lisätietoja on luvussa Ennen 

tallennusta – { Tallentaa }-asetukset.

– Varmista, että satelliittivastaanotin on 

kytketty tallentimeen. Lisätietoja on luvussa 

Vaihe 2: Lisäliitännät.

A Ohjelmoi tallennus satelliittivastaanottimen 

ajastustoiminnolla. (Lisätietoja on 

satelliittivastaanottimen käyttöoppaassa.)

B Siirrä satelliittivastaanotin valmiustilaan.
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Tallentaminen ulkoisista laitteista (jatkuu)

C Siirrä tallennin valmiustilaan.

 Tallennin aloittaa tallennuksen, kun se saa 

signaalin satelliittivastaanottimesta.

Hyödyllinen vihje:
– Kun automaattinen satelliittitallennus on 
ajoitettu samanaikaiseksi tallentimeen ajastetun 
ohjelman kanssa, tallentimen ajastus tallennetaan.

Tallentaminen DV-
videokamerasta

Voit tallentaa kuvaa DV-videokamerasta, joka 

on kytketty tallentimen DV IN -liitäntään.

Ennen aloittamista...
Merkitse Time Shift -puskurista sisältö, jonka 

haluat tallentaa kiintolevylle. Koko sisältö 

poistetaan,kun siirryt DV IN -tilaan.

A Kytke televisioon virta ja valitse siitä 

tallentimen katselukanava.

B Kytke Digital Video- tai Digital 8 -videokamera 

etupaneelin DV IN -liitäntään.

C Paina kaukosäätimen CAM-painiketta kahdesti.

 Tallennin siirtyy DV IN -tilaan. Time Shift -

puskurin sisältö tyhjennetään.

D Kytke ulkoiseen DV-videokameraan virta ja 

etsi sisältö, josta haluat aloittaa tallennuksen. 

Keskeytä ulkoisen laitteen toisto.

E Aloita tallennus painamalla RECORDâ -

painiketta.

F Valitse haluamasi tallennusväline: { HDD } tai  

{ DVD }.

Huomautus: jos olet valinnut { DVD }-

asetuksen, aseta tallentava DVD-levy DVD-

tallentimeen.

G Aloita DV-videokameran toisto.

 Voit keskeyttää tallennuksen painamalla  

PLAY/PAUSE u -painiketta. Voit jatkaa 

tallennusta painamalla uudelleen u-painiketta.

H Voit pysäyttää tallennuksen painamalla STOP Ç 

-painiketta. 

 Uusi nimike tallennetaan.

I Lopeta painamalla TUNER-painiketta. 

Hyödyllisiä vihjeitä:
– Joitakin videokameroita ei voi ohjata näytön  
DV-ohjauspainikkeilla. 
– Samalle tallentavalle DVD-levylle ei voi tallentaa 
sekä PAL- että NTSC-muotoisia videotiedostoja.
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Tiedostojen kopioiminen kiintolevyltä DVD-levylle 

Kiintolevynimikkeen kopioiminen 
tallentavalle DVD-levylle

Voit kopioida tallennetun nimikkeen 

kiintolevyltä tallentavalle DVD-levylle. 

Huomautus: 
– Nimikkeen kopioimiseen kiintolevyltä 

tallentavalle DVD-levylle kuluva aika määräytyy 

kiintolevytallennuksen tallennuslaadun mukaan.

– Tallennuksen laatuasetusta ei voi muuttaa 

kopioinnin aikana. Näin ollen on tärkeää, että 

valitset sopivan tallennuslaadun, kun tallennat 

sisältöä kiintolevylle.

Tallentavalle DVD-levylle tallennetaan 

seuraavat tiedot:

– tallennuksen nimike/nimi

– tallennuksen päiväys ja aika 

– tallennuksen laatuasetus ja kesto

– nimikkeen pikkukuva.

A Kytke televisioon virta ja valitse siitä 

tallentimen katselukanava.

B Aseta tallentava DVD-levy tallentimeen.

C Paina kaukosäätimen HDD LIST -painiketta.

D Valitse muokattava nimike  -

painikkeilla ja paina OK-painiketta.

 Muokkausvalikko avautuu.

HDD-valikko

HDD BACKLop. Tak.Vahv.OK

PR 2
15/07   18:05

HDD

Toista

Pyyhi

Kopioi

Suojaus

Muok

Määritä laji

E  Valitse -painikkeilla { Kopioi } ja paina  

OK-painiketta.

 Vahvistusviesti tulee näkyviin. Jatka 

painamalla OK-painiketta.

Hyödyllisiä vihjeitä:
– { Kopioi }-asetusta ei voi käyttää tallennuksen 
aikana.
– Time Shift -puskuri ei tallenna sisältöä 
kopioinnin aikana.
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Toistaminen kiintolevyltä

Kiintolevytallennusten 
toistaminen 

Kukin kiintolevytallennus tallennetaan 

kiintolevylle ja kullakin on oma pikkukuva.

A Kytke televisioon virta ja valitse siitä 

tallentimen katselukanava.

B Paina kaukosäätimen HDD LIST -painiketta.

HDD-valikko

OK BACKMuok MuokToistaPLAY

PR 2
15/05   18:05

PR 10
01/04   10:00

PR 3
20/03   13:05

PR 1
13/02   10:05

PR 4
10/03   11:30

PR 2
15/01   18:00

HDD

Jäänyt:
SP   56:38:11
85%

Uusin ensin
Kaikki lajit

Ei lajia

Nimikkeitä
SP   00:06:20
0.2GB

All

C  Valitse nimike  -painikkeilla ja aloita 

toisto painamalla OK-painiketta.

 Jos olet tallentanut useita nimikkeitä, voit siirtyä 

kiintolevynimikesivulta toiselle . (taaksepäin)- 

ja > (eteenpäin) -painikkeilla.

D  Voit käyttää toiston lisäasetuksia toiston aikana 

seuraavilla kaukosäätimen painikkeilla:

Toisto-ominaisuudet Kaukosäätimen 
painike

Toiston aloittaminen tai 
keskeyttäminen

u

Toiston asetusvalikon 
käyttäminen.
Lisätietoja on luvussa 
Muut toisto-ominaisuudet.

DISPLAY

Toiston pysäyttäminen. STOPÇ

Toiston pikakelaus 
taakse- tai eteenpäin. 
Hakunopeus kiihtyy 
toistuvasti painettaessa.

. >
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USB-toisto

Toistaminen USB-muistitikun tai 
USB-muistikortin lukijan avulla

Voit katsoa USB-tikun tai -muistikortin lukijan 

sisältöä tallentimessa. USB-liitäntä tukee 

ainoastaan JPEG-, MP3-, WMA- ja DivX-

tiedostojen toistoa. 

 

Huomautus:
USB-liitäntä ei tue toistoa USB-keskittimestä. 

Vain USB-massamuistilaitestandardia tukevia 

digitaalikameramerkkejä ja -malleja tuetaan.

A Kytke USB-muistitikku tai USB-

muistikortinlukija etupaneelin USB-liitäntään.

B Siirry aseman tietoihin kaukosäätimen USB-

painikkeella.

 Sisältövalikko avautuu.

C Selaa valikkoa ja valitse avattava tiedosto 

 -painikkeilla ja paina sitten   

OK-painiketta.

 Käytettävissä olevat toistoasetukset näkyvät 

toiston aikana kuvaruudun alareunassa.

 Lisätietoja toistosta on luvuissa CD-

äänilevyn toistaminen (MP3 ja WMA), 

Kuvalevyn toistaminen tai DivX-levyn 

toistaminen.

D Voit lopettaa toiston STOPÇ -painikkeella 

tai poistamalla USB-muistitikun tai USB-

muistikortinlukijan USB-liitännästä.

Hyödyllisiä vihjeitä:
– USB-liitäntä tukee ainoastaan JPEG-, MP3-, 
WMA- ja DivX-tiedostoja.
– USB-liitäntään ei voi kytkeä muita USB-laitteita 
kuin USB-muistitikun ja USB-muistikortinlukijan. 
Jos USB-laite ei sovi USB-liitäntään, tarvitaan  
USB-jatkokaapeli.
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Toistaminen DVD-levyltä

Toistettavat levyt

Tällä tallennuslaitteella voit toistaa ja tallentaa 

seuraavia levyjä:

Tallentaminen ja toistaminen

DVD±RW 
(uudelleenkirjoittava DVD), 

levylle voi tallentaa 

toistuvasti.

DVD±R   

(tallentava DVD),   

levylle voi tallentaa  

vain kerran.

DVD+R DL 
(kaksikerroksinen DVD+R),   

kuten DVD±R.

Vain toisto:

DVD Video    

(Digital Versatile Disc), DVD-levy.

CD-RW    

(uudelleenkirjoitettava CD),    

levyllä ääni-, MP3- tai JPEG-sisältöä

CD-R (tallentava CD),   levyllä  

ääni-, MP3- tai JPEG-sisältöä

CD-äänilevy     

(Compact Disc Digital Audio)

MP3-levy

Video-CD
(Formaatit 1.1, 2.0)

Super Video-CD

DivX-levy 
(kotiteatteritila)

TÄRKEÄÄ!
– Jos televisioruudussa näkyy 
estomerkki ( ) painiketta painettaessa, 
kyseinen toiminto ei ole käytettävissä 
tällä hetkellä tai laitteessa olevan levyn 
kanssa.
– DVD-levyihin ja -soittimiin on lisätty 
aluerajoituksia. Varmista ennen levyn 
toistamista, että levyssä ja soittimessa 
on sama alueasetus.
– Älä työnnä levykelkkaa tai aseta siihen 
muita esineitä kuin levyjä, sillä soitin 
saattaa vioittua.

Levyn toiston aloittaminen

A Paina tallentimen STANDBY-ON 2-

painiketta.

B Paina OPEN/CLOSEç-painiketta.

  Levykelkka avautuu.

C Aseta levy varovasti levykelkkaan tekstipuoli 

ylöspäin ja paina sitten OPEN/CLOSEç-

painiketta.

  Varmista, että levyn tekstipuoli on ylöspäin. 

Aseta kaksipuoliset levyt tekstipuolen ohjeiden 

mukaan.

D Kytke televisioon virta ja valitse tallentimen 

katselukanava.

E Toisto voi alkaa automaattisesti.

 Jos toisto ei käynnisty, tuo levyn sisältö näkyviin 

painamalla DISC MENU-painiketta. Valitse 

toistettava raita tai nimike ja paina painiketta u. 

 Lisätietoja toistotoiminnoista on luvussa Muut 

toisto-ominaisuudet.

ReWritable

Recordable
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DVD-levyihin on yleensä lisätty levyvalikko. 

Valinnat (esimerkiksi tekstitys tai äänen kieli) 

on ehkä tehtävä levyvalikossa.

A Aseta DVD-levy tallentimeen.

 Jos levyvalikko tulee näkyviin televisioruutuun, 

valitse jokin toistovaihtoehto painikkeilla  

  tai numeropainikkeilla 0–9 ja 

aloita toisto OK-painikkeella.

Edellisen tai seuraavan kappale- tai 
nimikemerkin valitseminen

 Paina toiston aikana painiketta . / >.

B Lopeta toisto painamalla STOPÇ-painiketta.

(Super) Video CD -levyn toistaminen

(Super) Video CD -levyillä voi olla PBC (Play 

Back Control) -toiminto. PBC-toiminnon avulla 

voit toistaa Video CD -levyjä 

vuorovaikutteisesti noudattamalla näyttöön 

tulevia ohjeita. 

A Aseta (Super) Video CD -levy tallentimeen. 

 Jos levyvalikko tulee näkyviin, tee valinta 

numeropainikkeilla 0–9 tai valitse jokin 

toistoasetus painikkeilla . Vahvista valinta 

OK-painikkeella.

 Voit palata edelliseen valikkoon painamalla 

kaukosäätimen BACK-painiketta. 

 Voit poistaa PBC-tilan käytöstä tai ottaa sen 

käyttöön painamalla toiston aikana 

kaukosäätimen DISPLAY-painiketta. Valitse  

{ PBC } ja vaihtele  -painikkeilla   

{ PBC On } tai { PBC Ei } -tilojen välillä. 

B Lopeta toisto STOPÇ-painikkeella.

Tallentavan DVD-levyn toistaminen

A Aseta tallentava DVD-levy tallentimeen.

B Paina DISC MENU-painiketta.

  Levyn muokkausvalikko tulee näkyviin.

C Valitse nimike painikkeilla   ja aloita 

toisto painamalla u-painiketta.

D Lopeta toisto painamalla STOPÇ-painiketta.

CD-äänilevyn toistaminen   
(MP3 ja WMA)

Tällä tallentimella voi toistaa useimpia 

tallentavalle levylle tai kaupoissa myytävälle 

CD-levylle tallennettuja MP3-äänitiedostoja ja 

JPEG-kuvatiedostoja.

A Aseta MP3-CD-levy tallentimeen.

 Levyn sisältövalikko avautuu.

 Jos levyllä on runsaasti kappaleita tai kuvia, 

koko levyn sisällön näyttäminen saattaa kestää 

kauan.

B Valitse -painikkeilla { Ääni } ja aloita 

toisto painamalla u-painiketta.

Datalevy                   Kohd: 0003 / 0010 

OKToista Komento

+
+
+

Valitse�Siir���
� PLAY

/ Ääni / MP3

Track01.mp3

Track02.mp3

Track03.mp3

Track04.mp3

Track05.mp3

Track06.mp3

Track07.mp3

Track08.mp3

Kuva

Ääni

Video

C Lopeta toisto painamalla STOPÇ -painiketta.

 Jos MP3-tiedostossa on ID3-tunniste, valitse 

MP3 ja tuo ID3-tiedot näkyviin painamalla 

DISPLAY-painiketta.

Toistaminen DVD-levyltä (jatkuu)
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Hyödyllisiä vihjeitä:
– Moni-istuntolevyistä voi toistaa vain 
ensimmäisen istunnon.
– Tallennin ei tue MP3PRO-äänimuotoa.
– Tallennin ei tue MP3-raidan nimessä (ID3) tai 
albumin nimessä olevien erikoismerkkien 
näyttämistä, ja nämä merkit voivat näkyä 
vääristyneinä.

DivX-levyn toistaminen

Tämä tallennin tukee tietokoneelta CD-R/RW, 

DVD±R/±RW-levylle kopioitujen DivX ®-

elokuvien toistamista.

A Aseta DivX -levy tallentimeen.

B Valitse -painikkeilla { Video } ja paina -

painiketta.

C  Valitse toistettava nimike -painikkeilla ja 

aloita toista painamalla u-painiketta.

Toiston aikana:

 Jos DivX-levyllä on monikielistä tekstitystä, 

voit vaihtaa tekstityskielen toiston aikana 

kaukosäätimen SUBTITLE-painikkeella.

Huomautus: lisätietoja tekstitystiedostossa 

tarvittavan toisen merkistön valitsemisesta on 

luvussa Asetusvalikon asetukset – { Toisto }-

asetukset – { DivX-tekstifontti }.

D Lopeta toisto painamalla STOPÇ-painiketta.

Hyödyllisiä vinkkejä:
– Tekstitystiedostoja, joiden tiedostotunniste on 
.srt, .smi, .sub tai .sami, tuetaan.
– On normaalia, että Internetistä ladatuissa  
DivX -levyissä esiintyy ajoittain pikselöintiä heikon 
digitaalisen laadun vuoksi.

Toistaminen DVD-levyltä (jatkuu)
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Muut toisto-ominaisuudet

Kuvalevyn (diaesityksen) 
toistaminen

You can display JPEG pictures in the selected 

roll automatically one after the other.

A Insert a JPEG picture disc (CD, CD-R/RW, 

DVD±R/±RW).

 The disc content menu appears.

B Valitse -painikkeilla { Kuva } ja paina  

-painiketta.

C Valitse raita tai tiedosto -painikkeilla ja 

aloita diaesitys u-painikkeella.

 Voit siirtyä edelliseen valikkokohtaan   

-painikkeella.

Datalevy                     Kohd: 0001 / 0003 

OKToista Komento

+
+
+

Valitse�Siir�� �
� PLAY

/ Kuva

Kuva

Ääni

Video

holiday.jpg

balloon.jpg

garden.jpg

sunrise.jpg

D Voit käyttää useita asetuksia toiston aikana.

BACKHakem Tak.OhjeTIMER ZOOM Zoom

Diaesitysomin 
aisuudet

Kaukosäätimen 
painike

Ohjevalikkoon 
siirtyminen ja 
poistuminen

TIMER

Pikkukuvahakemiston 
näyttäminen yhdessä 
ikkunassa

STOP x

Edellisen tai seuraavan 
pikkukuvasivun 
näyttäminen

. >

Zoomaustilaan 
siirtyminen ja siitä 
poistuminen

ZOOM

Zoomauskertoimen 
muuttaminen 
zoomaustilassa

. >

Suurennetun kuvan 
panorointi 
zoomaustilassa  

 

Kuvan kiertäminen  

Edellisen tai seuraavan 
tiedoston katsominen

. >

Päivitystiloihin 
siirtyminen diaesityksen 
toiston aikana

AUDIO

 Palaa päävalikkoon painamalla DISC MENU -

painiketta.

E Lopeta toisto painamalla STOPÇ-painiketta.

Jos levyllä on MP3-musiikkitiedostoja ja 
JPEG-kuvatiedostoja, voit aloittaa 
musiikkikuvaesityksen toiston.
 Aloita toisto valitsemalla ensin MP3-tiedosto ja 

painamalla sitten OK-painiketta. 

 Valitse valikosta kuvatiedosto ja aloita diaesitys 

painamalla OK-painiketta.

Tuetut JPEG-kuvamuodot:
– Tiedostotunnisteen on oltava .JPG, .JPE tai 

.JPEG.

– Tällä tallentimella voi näyttää vain 

digikameralla otettuja, JPEG-EXIF-muotoisia 

kuvia. Lähes kaikki digikamerat käyttävät tätä 

tiedostomuotoa. Tällä tallentimella ei voi 

näyttää Motion JPEG -kuvia tai kuvia, jotka ovat 

jossain muussa kuin JPEG-muodossa, tai kuvia, 

joihin on liitetty äänileikkeitä.

Hyödyllisiä vihjeitä:
– Kaikkia omalla tietokoneella luotuja levyjä ei voi 
toistaa tällä tallentimella tallennusmuotojen erojen 
vuoksi. Emme voi taata tallennusmuodon 
yhteensopivuutta.
– Jos levyllä on suuri määrä kappaleita tai kuvia, 
koko levyn sisällön näyttäminen televisiossa voi 
kestää kauan.
– Jos JPEG-kuvaa ei ole tallennettu exif-muotoon, 
sen pikkukuvaa ei näytetä.
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Muut toisto-ominaisuudet (jatkuu)

Oman toistolistan luominen

Voit luoda oman toistolistan sekä ääni- että 

kuvatiedostojen toistoa varten. 

 Aseta tieto- tai ääni-CD-levy tallentimeen.

 Levyn sisältövalikko avautuu.

Valitun albumin tai kansion 
toistaminen  

A Valitse { Kuva }, { Ääni } tai { Video } ja paina 

OK-painiketta.

 Asetusvalikko avautuu.

Avaa

Soittolista

Peru  

B Valitse { Avaa } ja paina OK-painiketta. 

 Kansioluettelo avautuu.

C Valitse kansio ja paina OK-painiketta.

 Valitse { Soittolista } ja lisää valitut kansiot 

toistolistaan painamalla OK-painiketta.

D Valitse   -painikkeilla { Soittolista } ja 

aloita toisto painamalla u-painiketta.

 Voit siirtyä edelliseen valikkokohtaan 

painamalla -painiketta.

Valittujen tiedostojen toistaminen

A Valitse haluamasi tiedostot levyvalikossa 

  -painikkeilla. Merkitse tiedosto  

-painikkeella. 

B Kun olet tehnyt valinnat, paina OK-painiketta.

 Asetusvalikko avautuu. 

C Valitse { Soittolista } ja paina OK-painiketta.

 Valitut tiedostot lisätään toistolistaan.

D Valitse   -painikkeilla { Soittolista } ja 

aloita toisto painamalla u-painiketta.

. >

2 TUNER

DISPLAY

DISC
MENU

AUDIO SUBTITLE
REPEAT 1/ALL

Siirtyminen toiseen nimikkeeseen, 
kappaleeseen tai raitaan

Kun levyllä on enemmän kuin yksi kappale tai 

nimike, voit siirtyä toiseen raitaan, 

nimikkeeseen tai kappaleeseen noudattamalla 

seuraavia ohjeita.

Toiston aikana:

 Siirry seuraavaan kappaleeseen tai raitaan 

painamalla painiketta >. 

 Palaa edellisen kappaleen tai raidan alkuun 

painamalla painiketta ..

TAI

 Syötä kappaleen tai raidan numero 

numeropainikkeilla 0–9.

TAI

 Saat videon toistovaihtoehtojen valikon 

näkyviin DISPLAY-painikkeella.

Valitse valikossa -painikkeilla nimikkeen 

kuvake ja muuta nimikkeen numeroa 

painamalla -painiketta.

1/3
 

Valitse valikossa -painikkeilla osan kuvake ja 

muuta osan numeroa painamalla -painiketta.

 3/8
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hidastus

(Ei koske VCD- , SVCD- ja DivX-levyjä)

A Voit keskeyttää toiston ja tuoda pysäytyskuvan 

näkyviin painamalla toiston aikana u-painiketta. 

Pysäytyskuvan vaihtaminen ruutu 
kerrallaan 

 Siirry taakse- ja eteenpäin painamalla 

toistuvasti - tai -painiketta.

Hidastetun toiston aloittaminen
 Voit selata hidastusnopeuksia pitämällä 

toistuvasti . (taaksepäin)- tai > 

(eteenpäin) -painiketta painettuna.

B Voit jatkaa normaalitoistoa painamalla   

u-painiketta. 

Hakeminen eteen- ja taaksepäin

Voit siirtyä levyllä toiston aikana nopeasti 

taakse- ja eteenpäin ja valita haluamasi 

siirtymisnopeuden.

A Pidä toiston aikana . (taaksepäin)- tai > 

(eteenpäin) -painiketta painettuna, kunnes 

hakunopeusrivi (2X) näkyy televisioruudussa.

 Ääni mykistyy.

B Voit selata hakunopeuksia painamalla 

toistuvasti . (taaksepäin)- tai > 

(eteenpäin) -painiketta.

C Voit palata normaaliin toistoon u-painikkeella. 

Uusintatoistoasetukset

Uusintatoistoasetukset määräytyvät levyn 

tyypin mukaan.

Osien, nimikkeiden tai kaikkien 
nimikkeiden toistaminen

A Valitse jokin uusintatoistoasetus toiston aikana 

painamalla REPEAT 1/ALL-painiketta.

 Osan uusinta (DVD/DVD±R/±RW)

 Raidan tai nimikkeen uusinta (CD/VCD/

DVD)

 Kaikkien uusinta (CD/VCD/DVD)

B Voit peruuttaa uusinnan valitsemalla 

vaihtoehdon {Pois} painamalla REPEAT1/
ALL -painiketta toistuvasti tai painamalla 

STOPÇ -painiketta.

Tietyn jakson uusinta (A–B)

Voit määrittää nimikkeen tai osan tietyn jakson 

uusintatoistoa varten. Tämä edellyttää halutun 

jakson alku- ja loppukohdan merkitsemistä.

A Voit näyttää toistovalikon toiston aikana 

painamalla DISPLAY-painiketta.

B Valitse d -kuvake -painikkeilla tai 

merkitse jakson aloituskohta OK-painikkeella.

C Merkitse uusintatoistojakson lopetuskohta 

painamalla uudelleen OK-painiketta.

 Toisto siirtyy merkityn jakson alkuun. 

Jaksoa toistetaan jatkuvasti, kunnes tilan valinta 

poistetaan.

D Voit peruuttaa uusintatoiston valitsemalla  

d -kuvakkeen ja valitsemalla -painikkeella 

{ Ei }.

Muut toisto-ominaisuudet (jatkuu)
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Ääni- ja tekstityskieliasetusten 
muuttaminen

Tekstityskielen muuttaminen

Tätä toimintoa voi käyttää vain DVD-levyissä, 

joissa on useita tekstityskieliä. Voit vaihtaa 

kielen toiston aikana.

Off

 Voit vaihtaa levyn kieliasetuksia toiston aikana 

painamalla SUBTITLE-painiketta toistuvasti. 

  Jos levylle ei ole valittu kieltä, levyn kielenä 

käytetään oletuskieltä.

Äänen kieliasetuksen muuttaminen

Tämä toiminto on käytettävissä vain 

monikielisen äänen sisältävissä DVD-levyissä tai 

VCD-levyissä, joissa on monta äänikanavaa.

3.2.1CH  English (1/3)

 Voit vaihtaa äänikanavaa ja -kieltä toiston 

aikana painamalla AUDIO-painiketta.

  Jos levylle ei ole valittu kieltä, levyn kielenä 

käytetään oletuskieltä.

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

Kamerakulmien muuttaminen

Tämä toiminto on käytettävissä vain useista 

kamerakulmista kuvattuja kohtauksia 

sisältävissä DVD-levyissä. Voit katsoa kuvaa eri 

kuvakulmista.

A Voit näyttää toistovalikon toiston aikana 

painamalla DISPLAY-painiketta.

 Jos levy tukee useita kamerakulmia, 

näkyviin tulee -kuvake.

B Valitse valikossa kamerakulman -kuvake ja 

siirry kamerakulma-asetuksiin OK-painikkeella.

Aikahaku

Tällä toiminnolla voit hakea tallentimessa 

olevasta levystä tietyn kohdan.

A Voit näyttää toistovalikon toiston aikana 

painamalla DISPLAY-painiketta.

B Valitse valikossa aikahakukuva ja paina   

OK-painiketta.

 Kulunut toistoaika muuttuu 

ajansyöttökentässä.

 _ _ : _ _ : _ _

C Kirjoita kuusinumeroinen aika (tunnit: minuutit: 

sekunnit) numeropainikkeilla (0–9). 

D Vahvista tiedot painamalla OK-painiketta.

 Toisto alkaa määritetystä ajankohdasta.

Muut toisto-ominaisuudet (jatkuu)
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keskeytyskohdasta

Tämä toiminto on käytettävissä vain DVD- ja 

VCD-levyissä. Tallentimen pitäisi nyt jatkaa 

automaattisesti levyn toistamista viimeisestä 

pysäytyskohdasta.

Ennen aloittamista... 
Varmista, että jatkamistilaksi on valittu   

{ Käytössä }. Lisätietoja on luvussa 

Asetusvalikon asetukset – {Toisto}-asetukset - 

{ Jatka }.

 Aseta levy levykelkkaan ja aloita toisto 

edellisestä keskeytyskohdasta painamalla u-

painiketta.

Jatkamistilan peruuttaminen ja toiston 
aloittaminen alusta

 Kun toisto on päättynyt, paina uudelleen  

STOPÇ -painiketta.

Muut toisto-ominaisuudet (jatkuu)
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Tallenteiden muokkaaminen

Tietoja sisältövalikosta

Sisältövalikossa on luettelo kaikista tallentimen 

kiintolevyllä tai tallentavalla DVD-levyllä 

olevista tallennuksista. Se avautuu, kun painat 

kaukosäätimen HDD LIST- tai DISC MENU 

-painiketta.

Kiintolevyn sisältövalikko

HDD-valikko

OK BACKMuok MuokToistaPLAY

PR 2
15/05   18:05

PR 10
01/04   10:00

PR 3
20/03   13:05

PR 1
13/02   10:05

PR 4
10/03   11:30

PR 2
15/01   18:00

HDD

Jäänyt:
SP   56:38:11
85%

Uusin ensin
Kaikki lajit

Ei lajia

Nimikkeitä
SP   00:06:20
0.2GB

All

A

B

C

D

Kiintolevyvalikossa on seuraavat tiedot:

A Kiintolevyllä jäljellä oleva tila ja nykyinen 

tallennustila.

B Nimikkeen tiedot, käytetty kiintolevytila ja 

tallennuksen pituus (kesto).

C Nimikkeen pikkukuva, nimi ja tallennuspäivä.

D Käytettävissä olevat painikkeet ja niiden 

toiminnot.

Levyn sisältövalikko

Levyn hakemistonäytössä näkyvät tallentavalla 

DVD-levyllä olevat tallenteet. Sen pitäisi 

avautua televisioruutuun, kun tallentava DVD-

levy asetetaan tallentimeen tai kun 

kaukosäätimen DISC MENU -painiketta 

painetaan.

OK BACKMuok Lop.ToistaPLAY

PR 2
15/05   18:05

PR 10
01/04   10:00

PR 3
20/03   13:05

PR 1
13/02   10:05

PR 4
10/03   11:30

PR 2
15/01   18:00

Levymenu

DVD+RDVD+RDVD+RDVD+R

No label
Jäänyt:
SP   01:11:40
2.5GB

Nimikkeitä:
SP   00:06:20
0.2GB

A

B

C
D

Levyn hakemistonäytössä on seuraavat tiedot:

A Nimikkeen pikkukuva, nimi ja tallennuspäivä.

B Jäljellä oleva tallennusaika eri tallennustiloissa.

C Käytetty levytila ja tallennuksen pituus (kesto).

D Käytettävissä olevat painikkeet ja niiden 

toiminnot.
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Tallennuksen jälkeen voit muokata nimikettä, 

pyyhkiä tai suojata tallennuksen, nimetä sen 

uudelleen tai kopioida sen DVD-levylle.

Kiintolevyn asetusvalikon 
käyttäminen

A Avaa kiintolevyn nimikevalikko painamalla 

HDD LIST -painiketta.

B  Valitse haluamasi nimike  -painikkeilla 

ja siirry asetusvalikkoon painamalla   

OK-painiketta.

HDD-valikko

HDD BACKLop. Tak.Vahv.OK

PR 2
15/07   18:05

HDD

Toista

Pyyhi

Kopioi

Suojaus

Muok

Määritä laji

Asetus Tiedot

{ Toista } Valitun nimikkeen 
toistaminen.

{ Jatka toistoa }
(Käytettävissä, jos 
nimikkeen toisto 
keskeytettiin 
toiston aikana.)

Toiston 
käynnistäminen siitä 
kohdasta, jossa 
nimikkeen katselu 
pysäytettiin.

{ Pyyhi } Valitun nimikkeen tai 
kaikkien nimikkeiden 
pyyhkiminen.

{ Kopioi } Nimikkeen kopioiminen 
tallentavalle DVD-levylle. 
Katso lisätietoja luvusta 
Tiedostojen kopioiminen 
kiintolevyltä DVD-levylle.

{ Suojaus } / 
{ Ei suoj. } 

Nimikkeen suojaaminen 
muutoksilta tai 
vahingossa poistamiselta 
sekä suojauksen 
poistaminen.

{ Muok } Tiedoston nimeäminen 
uudelleen tai 
tarpeettomien 
kohtausten pyyhkiminen 
nimikkeestä.

{ Määritä laji  } Määrittää nimikkeeseen 
tyylilajin.

{ Lajittelumuoto } Nimikkeiden 
lajittelemiseen halutun 
muodon mukaan tai 
uusien lajiryhmien 
luomiseen.

Levyn asetusvalikon käyttäminen

Huomautus: Viimeisteltyä DVD±R-levyä ei voi 

muokata. Lisätietoja tallentavan DVD-levyn 

pyyhkimisestä, lukitsemisesta tai viimeistelystä 

on luvussa Asetusvalikon asetukset - { Levy }-

asetukset.

A Avaa levyvalikko painamalla DISC MENU -

painiketta.

B Valitse haluamasi nimike  -painikkeilla ja 

siirry asetusvalikkoon painamalla OK-painiketta.

Levymenu

DISC BACKLop. Tak.Vahv.OK

DVD+RWDVD+RWDVD+RWDVD+RW

PR 2
15/07   18:05Toista

Pyyhi

Suojaus

Muok

Asetus Tiedot

{ Toista } Valitun nimikkeen 
toistaminen.

{ Pyyhi } Valitun nimikkeen tai 
kaikkien nimikkeiden 
pyyhkiminen.

{ Suojaus } / 
{ Ei suoj. } 

Nimikkeen suojaaminen 
muutoksilta tai 
vahingossa poistamiselta 
sekä suojauksen 
poistaminen.

{ Muok } Tiedoston nimeäminen 
uudelleen tai 
tarpeettomien 
kohtausten pyyhkiminen 
nimikkeestä.

Tallenteiden muokkaaminen (jatkuu)
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Tallenteiden muokkaaminen (jatkuu)

Nimikkeiden poistaminen

Voit poistaa haluamasi nimikkeen (tallenteen) 

tai levyn kaikki nimikkeet. 

A Paina HDD LIST- tai DISC MENU -painiketta.

B Valitse haluamasi nimike  -painikkeilla 

ja paina OK-painiketta.

 Asetusvalikko avautuu.

C Valitse -painikkeilla { Pyyhi } ja paina  

OK-painiketta.

Valittuna olevan nimikkeen pyyhkiminen
 Valitse -painikkeilla { Pyyhi nim. } ja 

paina OK-painiketta.

 Vahvistusviesti tulee näkyviin.

Kaikkien nimikkeiden pyyhkiminen
 Valitse -painikkeilla { Pyyhi kaik } ja paina 

OK-painiketta.

 Vahvistusviesti tulee näkyviin.

D Jatka valitsemalla { OK } tai poistu valitsemalla 

{ Peru }. Vahvista tiedot painamalla   

OK-painiketta. 

Nimikkeen suojaaminen ja 
suojauksen poistaminen

Voit suojata aiempien tallennusten vahingossa 

poistamisen.

A Paina HDD LIST- tai DISC MENU -

painiketta.

B Valitse haluamasi nimike  -painikkeilla 

ja paina OK-painiketta.

 Asetusvalikko avautuu.

C Valitse -painikkeilla { Suojaa } ja paina 

OK-painiketta.

 Vahvistusviesti tulee näkyviin.

D Jatka valitsemalla { OK } tai poistu valitsemalla 

{ Peru }. Vahvista tiedot painamalla OK-

painiketta. 

 Jos nimike on suojattu, valikossa on vaihtoehto 

{ Ei suoj. }.
 
Hyödyllinen vihje: 
– Poista nimikkeen suojaus, jos haluat pyyhkiä 
nimikkeen tai muokata sitä.

Nimikkeen nimeäminen 
uudelleen

Tallennin luo nimikkeen alkuperäisen nimen 

automaattisesti. Voit vaihtaa nimikkeen nimen 

seuraavien ohjeiden mukaan.

A Paina HDD LIST- tai DISC MENU -

painiketta.

B Valitse haluamasi nimike  -painikkeilla 

ja paina OK-painiketta.

 Asetusvalikko avautuu.
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OK-painiketta.

HDD-valikko

HDD BACKLop. Tak.Vahv.OK

PR 2
15/07   18:05

HDD

Nim.uud

Jaa

Pyyhi A-B

D Valitse { Nim.uud } ja paina OK-painiketta.

 Näppäimistönäyttö avautuu.

E Valitse merkki, numero tai symboli  -

painikkeilla ja tee valinta OK-painikkeella.

 Merkkien enimmäismäärä on 8.

 Voit muokata tietoja seuraavilla 

näppäimistönäytön painikkeilla. Valitse merkki 

valitsemalla sitä vastaava palkki ja painamalla 

OK-painiketta.

ABC näyttää isot kirjaimet

abc näyttää pienet kirjaimet

Merkki näyttää symbolit

Tila luo välilyönnin merkkien 

väliin 

Askelpal. poistaa kohdistimen vasem-

malla puolella olevan merkin

Peru peruuttaa 

uudelleennimeämisen ja 

poistuu näppäimistövalikosta  

Lopeta vahvistaa muutokset    

F Kun olet valmis, valitse valikossa { Valmis } ja 

paina OK-painiketta.

 Näyttöpaneeli päivittyy.

Tallenteiden muokkaaminen (jatkuu)

Nimikkeen jakaminen  
(vain kiintolevy ja DVD±RW) 

Voit jakaa nimikkeen kahdeksi nimikkeeksi. 

Huomaa, että nimikkeen on oltava pituudeltaan 

vähintään 6 sekuntia.

Varoitus! Jaettua nimikettä ei voi yhdistää 

takaisin yhdeksi nimikkeeksi.

A Paina HDD LIST- tai DISC MENU -painiketta.

B Valitse haluamasi nimike  -painikkeilla 

ja paina OK-painiketta.

 Asetusvalikko avautuu.

C Valitse -painikkeilla { Muok } ja paina 

OK-painiketta.

D Valitse { Jaa } ja paina OK-painiketta.

 Nimikenäyttö on oletusarvoisesti 

keskeytystilassa.

HDD-valikko

PLAY BACKToista Tak.Vahv.OK

Nim.nro 1 Nim.nro 2

HDD

Jaa

Nim: 1

Jaa

OK

Peru

00:00:00

E Aloita toisto painamalla u-painiketta.

 Voit tehdä pikahaun pitämällä -painikkeita 

painettuina.

 Voit etsiä haluamasi ruudun toiston aikana 

keskeyttämällä toiston u-painikkeella ja 

painamalla sitten toistuvasti - tai -painiketta.

F Valitse { Jaa } ja määritä jakokohta painamalla 

OK-painiketta.

G Valitse { OK } ja käynnistä jakaminen 

painamalla OK-painiketta.

 Kun olet valmis, uusi nimike näkyy levyn 

hakemistonäytössä.
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Nimikkeen osan pyyhkiminen 
(vain kiintolevy ja DVD±RW)

Tämän toiminnon avulla voit pyyhkiä 

tallennuksesta tarpeettomia kohtauksia 

(esimerkiksi mainokset). Sinun on määritettävä 

pyyhittävän kohtauksen aloitus- (piste A) ja 

lopetuskohta (piste B).

A Paina HDD LIST- tai DISC MENU -painiketta.

B Valitse haluamasi nimike  -painikkeilla 

ja paina OK-painiketta.

 Asetusvalikko avautuu.

C Valitse -painikkeilla { Muok } ja paina 

OK-painiketta.

 Muokkausvalikko avautuu.

D Valitse { Pyyhi A-B } ja paina OK-painiketta.

 Nimikenäyttö avautuu keskeytystilassa.

HDD-valikko

PLAY BACKToista Tak.Vahv.OK

Piste A Piste B

HDD

Pyyhi A-B

Nim: 1

Määr.pisteA

Määr.pisteB

OK

Peru

00:00:00

E Aloita toisto painamalla u-painiketta.

Pikahaku eteen- tai taaksepäin 
 Pidä . >-painikkeita painettuna.

Tietyn ruudun etsimen
 Keskeytä toisto u-painikkeella ja paina sitten 

toistuvasti - tai -painiketta.

F Valitse { Määr.piste A } ja määritä 

aloituskohta OK-painikkeella. 

G Valitse { Määr.piste B } ja määritä 

lopetuskohta OK-painikkeella. 

H Voit pyyhkiä pisteet A–B valitsemalla { OK } ja 

painamalla OK-painiketta.

Pyyhittyjen kohtausten palauttaminen
(vain DVD±RW-levyt)

 Valitse muokkausvalikossa { Kumoa pyyh } ja 

paina OK-painiketta.

Kiintolevynimikkeiden hallinta

Tässä tallentimessa on asetuksia, jotka 

helpottavat kiintolevynimikkeiden hallintaa ja 

niiden hakemista. Voit määrittää kunkin 

kiintolevynimikkeen lajiryhmään ja etsiä 

nimikettä myöhemmin lajin avulla. Tämän 

lisäksi voit myös luoda haluamiasi lajiryhmiä.

Lajiryhmän määrittäminen

Voit määrittää lajiryhmän kullekin 

kiintolevynimikkeelle. Tämä helpottaa 

kiintolevynimikkeen hakemista. 

A Paina HDD LIST -painiketta.

B Valitse haluamasi nimike  -painikkeilla 

ja paina OK-painiketta.

 Asetusvalikko avautuu.

C Valitse -painikkeilla { Määritä laji } ja 

paina OK-painiketta.

 Lajin asetusvalikko avautuu.

D Valitse haluamasi laji -painikkeilla ja paina 

OK-painiketta.

Tallenteiden muokkaaminen (jatkuu)
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Tallenteiden muokkaaminen (jatkuu)

Nimikkeiden lajitteleminen ja 
hakeminen

Voit hakea kiintolevynimikkeitä määrittämiesi 

lajiryhmien mukaan.

A Paina HDD LIST -painiketta.

B Valitse haluamasi nimike  -painikkeilla 

ja paina OK-painiketta.

 Asetusvalikko avautuu.

C Valitse -painikkeilla { Määritä laji } ja 

paina OK-painiketta.

Kaikkien kiintolevynimikkeiden 
näyttäminen valitussa järjestyksessä

 Valitse { Lajittele } ja valitse haluamasi asetus 

-painikkeilla. 

 Vahvista valinta OK-painikkeella.

Kiintolevynimikkeiden näyttäminen 
lajeittain

 Valitse { Määritä laji } ja valitse haluamasi 

asetus -painikkeilla. 

 Vahvista valinta OK-painikkeella. 

Vain valitun lajiryhmän kiintolevynimikkeet 

näytetään.

Lajiryhmän luominen

Voit luoda omia tyylilajiryhmiä.

A Paina HDD LIST -painiketta.

B Valitse haluamasi nimike  -painikkeilla 

ja paina OK-painiketta.

 Asetusvalikko avautuu.

C Valitse -painikkeilla { Määritä laji } ja 

paina OK-painiketta.

D Valitse -painikkeilla { Luo laji } ja paina 

OK-painiketta.

E Valitse nimetön laji ja paina OK-painiketta.

 Näppäimistönäyttö avautuu.

F Valitse merkki, numero tai symboli  -

painikkeilla ja tee valinta OK-painikkeella.

 Merkkien enimmäismäärä on 8.

 Voit muokata tietoja seuraavilla 

näppäimistönäytön painikkeilla. Valitse merkki 

valitsemalla sitä vastaava palkki ja paina   

OK-painiketta.

ABC näyttää isot kirjaimet

abc näyttää pienet kirjaimet

Merkki näyttää symbolit

Tila luo välilyönnin merkkien 

väliin 

Askelpal. poistaa kohdistimen vasem-

malla puolella olevan merkin

Peru peruuttaa 

uudelleennimeämisen ja pois-

tuu näppäimistövalikosta  

Lopeta vahvistaa muutokset    

G Kun olet valmis, valitse valikossa { Valmis } ja 

paina OK-painiketta.

 Näyttöpaneeli päivittyy. 
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Asetusvalikon asetukset

Asetusvalikon käyttäminen

Asetusvalikossa on useita asetuksia, joilla voit 

säätää tallenninta oman käyttötarkoituksesi 

mukaisesti.

����

SETUP

OK

A Paina kaukosäätimen SETUP-painiketta.

 Asetusvalikko tulee näkyviin televisioon.

B Valitse haluamasi valikkokohta painikkeilla  

ja siirry asetusten määritykseen painamalla 

painiketta .

C Korosta muutettava asetus painikkeilla  ja 

vahvista valinta painamalla OK-painiketta.

 Seuraavilla sivuilla on ohjeita ja asetusten 

selitykset.

D Poistu painamalla SETUP-painiketta.

DVD Recorder

Pikaval. hall.

Maa-asetus

AutomHaku

Aset.

Viritin

Levy

Toisto

Tallentaa

Ääni

Video

Järj.

Germany

Lisätietoja on luvussa { Viritin }-asetukset.

DVD Recorder Aset.

Viritin

Levy

Toisto

Tallentaa

Ääni

Video

Järj.

Muoto

Viimeistele

Lukk

Yht.sopivaksi

Tekstip.

Levytied. 

 
Lisätietoja on luvussa { Levy }-asetukset.

DVD Recorder Aset.

Viritin

Levy

Toisto

Tallentaa

Ääni

Video

Järj.

Äänen kieli

Tekstityskieli

TV-muoto

Jatka

DivX(R)  VOD DRM

DivX-tekstifontti

UK

Ei

16:9

On

 

Keskieur.

Lisätietoja on luvussa { Toisto }-asetukset.

DVD Recorder Aset.

Viritin

Levy

Toisto

Tallentaa

Ääni

Video

Järj.

Tallennuslaatu

SAT-tall.

Tallennuskieli

Autom. 
kappalemerk.

SP

Ei

Kieli 1

5 min

Lisätietoja { Tallentaa }-asetuksista on luvussa 

Tallennus.

DVD Recorder Aset.

Viritin

Levy

Toisto

Tallentaa

Ääni

Video

Järj.

Downmix

Digilähtö

Yökuunt.

Stereo

Autom.

Ei

Lisätietoja on luvussa { Ääni }-asetukset.

DVD Recorder Aset.

SCART RGBViritin

Levy

Toisto

Tallentaa

Ääni

Video

Järj.

Videolähtö

Lisätietoja on luvussa { Video }-asetukset.

DVD Recorder Aset.

Viritin

Levy

Toisto

Tallentaa

Ääni

Video

Järj.

Näyttökieli

Kellon asetus

Näytönsääst.

Alusta kiintolevy

Palauta oletus

UK

00:10:59

On

Lisätietoja on luvussa { Järj. }-asetukset.
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Voit muokata TV-kanavia haluamallasi tavalla.
Valitse tämä ja siirry ohjelmaluettelovalikkoon OK-painikkeella.

1) Korosta muokattava kanava -painikkeilla.
2) Siirry vasemmalla olevalle toimintoriville -painikkeella.
3)  Valitse haluamasi vaihtoehto -painikkeilla.

{ Ylös } –  Siirrä korostettu kanava ylöspäin ohjelmaluettelon 
edellisen pikavalintanumeron kohdalle painamalla 
OK-painiketta.

{ Alas }  –  Siirrä korostettu kanava alaspäin ohjelmaluettelon 
edellisen pikavalintanumeron kohdalle painamalla 
OK-painiketta.

{ NICAM } –  NICAM on digitaalinen äänenvälitysjärjestelmä. Sillä 
voidaan välittää joko yksi stereokanava tai kaksi 
erillistä monokanavaa. Valitse { On }, jos haluat 
parantaa äänenlaatua, tai { Ei }, jos vastaanotto on 
huono.

{ Dekood. }  –  Jos valittu TV-kanava lähettää koodattuja TV-
signaaleja, joita voi katsoa vain EXT2 TO VCR/SAT 
-liitäntään kytketyllä dekooderilla, liitetty dekooderi 
on määritettävä tälle kanavalle kytkemällä siihen 
virta. Valitse OK-painikkeella asetukseksi { On } tai 
{ Ei }. 

{ Nim.uud } –  Siirry tietokenttään uudelleennimeämistä varten 
OK-painikkeella. Korosta haluamasi merkki, 
numero tai symboli näppäimistössä painikkeilla  
  ja valitse se OK-painikkeella. Kun olet 

valmis, valitse valikossa { Lopeta } ja paina OK-
painiketta.

  Huomautus: Merkkien enimmäismäärä on viisi.

  Voit muokata tietoja seuraavilla näppäimistönäytön 
painikkeilla. Valitse merkki valitsemalla sitä vastaava 
palkki ja paina OK-painiketta.

ABC näyttää isot kirjaimet

abc näyttää pienet kirjaimet

Merkki näyttää symbolit

Tila luo välilyönnin merkkien väliin 

Askelpal. poistaa kohdistimen vasemmalla puolella olevan merkin

Peru peruuttaa uudelleennimeämisen ja poistuu 

näppäimistövalikosta  

Lopeta vahvistaa muutokset    

Pikaval. hall.

Asetusvalikon asetukset (jatkuu)

{ Viritin }-asetukset 

Pikaval. hall.

OK BACKVahv. Lop.

1    BBC       0        On          Ei     C02

2    ARD       0        On          Ei     C03

3    BBC       0        On          Ei     S08

4    TTV        0        On          Ei     S22

5    ONE      0        On           Ei    S18

6    RTL4     0         On          Ei    C11

PR  Asema  Hyvä  NICAM  Dekood.  OS

Ed./seur.

Ylös

Alas

NICAM

Dekood.

Nim.uud

Man.asetus
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Asetusvalikon asetukset (jatkuu)

{ Viritin }-asetukset (jatkuu)

{ Manuaaliasetus }  –  Siirry manuaaliasetusvalikkoon OK-
painikkeella. Muuta asetusta painikkeilla  
ja siirry edelliseen tai seuraavaan kenttään 
painikkeilla .

  { PR }
  – Valitun pikavalintakanavan numero.

  { Etsi (MHZ) }
  – Etsi lähetyksen oikea taajuus painikkeilla  

 .

  { OS }
  – Valitse TV-kanava painikkeilla .

  { Hyvä }
  – Kanavan manuaalinen hienosäätö. Kasvata  

 tai pienennä taajuutta 0,06~0,07 MHz  
 kerrallaan painikkeilla .

  { Vakio }
  – Valitse painikkeilla  TV-kanava, jonka  

 kuva ja ääni ovat laadultaan parhaat.

Valitse asuinmaasi kanavien automaattista virittämistä varten.

Kaikkien TV-kanavien asentaminen uudelleen tähän tallentimeen.
Käynnistä automaattinen kanavahaku valitsemalla tämä ja painamalla 
kaukosäätimen OK-painiketta. Haku saattaa kestää useita minuutteja.

Man.asetus

OK BACKVahv. Tak.

PR Etsi(MHZ)

1 C355.162

OS Hyvä Vakio

-1 PAL B/G

Maa-asetus

AutomHaku
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Muoto 

Viimeistele 

Lukk  

Yht.sopivaksi 

Asetusvalikon asetukset (jatkuu)

{ Levy }-asetukset

DVD±RW-levyt on ehkä alustettava, ennen kuin niille voi tallentaa 
tiedostoja tällä tallentimella.

1) Tee valinta painamalla OK-painiketta.
2) Näkyviin tulee vahvistusviesti. Jatka valitsemalla valikossa { OK } tai 

poistu valitsemalla { Peru } ja vahvista sitten OK-painikkeella.

Huomautus: Alustaminen poistaa levyn koko aiemman sisällön.

Tallentava DVD±R-levy viimeistellään, jotta sitä voi toistaa muissa  
DVD-soittimissa. 

1) Tee valinta painamalla OK-painiketta.
2) Vahvistusviesti tulee näkyviin. Jatka valitsemalla { OK } tai poistu 

valitsemalla { Peru } ja paina sitten OK-painiketta.

Huomautus: Kun DVD±R-levy on viimeistelty, sille ei voi enää tallentaa 
eikä sitä voi muokata. DVD±R-levyn viimeistelyä ei voi poistaa.

Voit estää aiempien tallennusten pyyhkiytymisen tai korvautumisen 
vahingossa lukitsemalla tallentavan DVD-levyn. 

1) Tee valinta painamalla OK-painiketta.
2) Näkyviin tulee vahvistusviesti. Jatka valitsemalla valikossa { OK } tai 

poistu valitsemalla { Peru } ja vahvista sitten OK-painikkeella.

Huomautus: Jos levy on lukittu, valikossa on valittavana { Vap. }. Voit 
poistaa tällä asetuksella myös toisessa DVD-tallentimessa lukitun  
DVD±R/±RW-levyn lukituksen. 

Muilla DVD-soittimilla toistettaessa muokattu DVD±RW-levy saattaa 
edelleen näyttää alkuperäiset nimikkeet tai piilotetut kohtaukset. Tämän 
toiminnon avulla voit määrittää muokatun DVD+RW-levyn yhteensopivaksi 
muissa soittimissa. 

1) Tee valinta OK-painikkeella.
2) Näkyviin tulee vahvistusviesti. Jatka valitsemalla valikossa { OK } tai 

poistu valitsemalla { Peru } ja vahvista sitten OK-painikkeella.

Huomautus: Jos vaihtoehto ei ole valittavissa, kyseinen levy on jo 
yhteensopiva.
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Asetusvalikon asetukset (jatkuu)

{ Levy }-asetukset (jatkuu)

Tallentava DVD-levy nimetään uudelleen.

1) Siirry levyn nimivalikkoon OK-painikkeella.
2) Valitse merkki, numero tai symboli numeronäppäimistössä  

 -painikkeilla ja tee valinta OK-painikkeella.
3) Kun olet valmis, valitse { Valmis } ja paina OK-painiketta.

Huomautus: merkkien enimmäismäärä on 11.

Näyttää tallentimessa olevan levyn tiedot. Poistu valikosta painamalla 
SETUP-painiketta. 

{ Tarra } – Levyn nimi.

{ Nimikenro }  – Levyllä olevien nimikkeiden kokonaismäärä. 
Enimmäismäärä on yleensä 99.

{ Media } – Levytyyppi.

{ Tila } – Levyn tila (tallentava, tyhjä, viimeistelty, täysi).

{ Tila } – Käytetty levytila ja tilan kokonaismäärä.

{ Muistutus } – Näyttää tallentavalla DVD-levyllä jäljellä olevan tilan. 

Tekstip. 

Levytied.

Tarra

Nimikenro

Media

Tila

Tila

Muistutus

No label

2

DVD+R

Tallentava (PAL)

1150/4422MB

SP: 88 minutes 
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Asetusvalikon asetukset (jatkuu)

Haluamasi äänen kieli DVD-toistoa varten.

Valitse haluamasi tekstityskieli DVD-toistoa varten. 

Huomautus:
– Jos valittu äänen tai tekstityksen kieliasetus ei ole käytettävissä levyllä, 
käyttöön otetaan levyn oletusasetus. 
– Joissakin DVD-levyissä tekstityksen tai äänen kielen voi vaihtaa vain 
DVD-levyvalikossa. 

Määritä tallentavan DVD-soittimen kuvasuhde siihen liitetyn television 
mukaan.

{ 4:3 PS }  – Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat 
normaalikorkuisen kuvan, jonka reunoja on 
typistetty.

{ 4:3 LB }  –  Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat laajakuvanäytön, 
jonka ylä- ja alareunassa on musta palkki.

{ 16:9 } –  Valitse tämä asetus, jos haluat ottaa käyttöön 
laajakuvatelevisioille soveltuvan kuvan  
(kuvasuhde 16:9).

Levyn toiston jatkaminen edellisestä pysäytetystä kohdasta. Tämä koskee 
vain toistoa, joka on tapahtunut sen jälkeen, kun tallennin on kytketty 
valmiustilaan tai jos levy poistettu levykelkasta. (Tämä toiminto on 
käytettävissä vain DVD- ja VCD-levyissä.)

{ Ei }  –  Jatkamistilan poistaminen käytöstä. Levyn toisto 
alkaa ensimmäisestä nimikkeestä. 

{ On }  –  Jatkamistila otetaan käyttöön. Tallennin jatkaa levyn 
toistoa automaattisesti viimeisestä 
pysäytyskohdasta.

Huomautus: kun toisto jatkuu, voit peruuttaa jatkamistilan painamalla 
PREV/FRV-painiketta, jolloin levyn toisto alkaa alusta.

Äänen kieli 

Tekstityskieli

TV-muoto

Jatka 
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Asetusvalikon asetukset (jatkuu)

{ Toisto }-asetukset (jatkuu)

Valitse tämä, jos haluat nähdä DivX® VOD (Video On Demand) -
rekisteröintikoodisi, jolla voit vuokrata ja ostaa videoita DivX® VOD -
palvelusta. Lisätietoja on osoitteessa www.divx.com/vod.

1) Näytä rekisteröintikoodi painamalla OK-painiketta.
2) Voit palata edelliseen valikkoon BACK-painikkeella.
3) Rekisteröintikoodin avulla voit vuokrata tai ostaa videoita 

DivX® VOD -palvelusta osoitteessa www.divx.com/vod. Noudata 
ohjeita ja kopioi video tietokoneeltasi CD-R-/RW-levylle tai 
tallentavalle DVD-levylle, jotta voit toistaa sen tällä DVD-tallentimella.

Huomautus: kaikki DivX® VOD -palvelusta ladatut videot voi toistaa vain 
tällä DVD-järjestelmällä. 

Voit määrittää kirjasintyypin, joka tukee tallennettua DivX-tekstitystä.

{ Vakio }  – Näyttää DVD-järjestelmän länsimaiset 
kirjasimet.

{ Keskieur. }  –  Näyttää keskieurooppalaiset kirjasimet.

{ Kyrill. }  – Näyttää tekstin kyrillisin kirjasimin.

{ Kreikka }  – Näyttää tekstin kreikkalaisin kirjasimin.

DivX(R) VOD DRM 

DivX-tekstifontti 
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Asetusvalikon asetukset (jatkuu)

{ Ääni }-asetukset (alleviivatut valinnat ovat oletusasetuksia)

Valitse kaksi kanavaa äänen Downmix-asetusta varten, kun toistat Dolby 
Digital -muodossa tallennettuja DVD-levyjä.

{ LT/RT } –  Valitse tämä vaihtoehto, jos tallennin on liitetty 
Dolby Pro Logic-dekooderiin.

{ Stereo } –  Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat käyttää 
Downmix-asetusta niiden kahden kanavan 
monikanavaisiin äänisignaaleihin, jotka kuuluvat vain 
kahdesta etukaiuttimesta.

Tätä asetusta tarvitaan vain, jos ääni- tai videolaite on kytketty tallentimen 
COAXIAL DIGITAL OUT -liitäntään.

{ PCM }  – Valitse tämä, jos liitetty laite ei voi purkaa 
monikanavaäänen koodausta. Dolby Digital- ja 
MPEG-2-monikanavasignaalit muunnetaan PCM 
(Pulse Code Modulation) -signaaliksi.

{ Auto } –  Äänisignaalit toistetaan levyn äänivirran mukaan.

Tässä tilassa äänentoisto optimoidaan hiljaiselle äänenvoimakkuudelle. 
Kovia ääniä hiljennetään ja hiljaisia ääniä voimistetaan kuuluvalle tasolle.

{ On } – Ottaa yökuuntelutilan käyttöön.

{ Ei } –  Poistaa yökuuntelutilan käytöstä. Valitse tämä, jos 
haluat nauttia tilaäänentoiston koko dynamiikasta.

Downmix 

Digilähtö 

Yökuuntelu
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Asetusvalikon asetukset (jatkuu)

{ Video }-asetukset (alleviivatut valinnat ovat oletusasetuksia)

Valitse videolähtö, joka sopii laitteen ja television liittämisessä käytetyille 
liitännöille.

{ SCART RGB } –  SCART-liitäntään.

{ YUV-lomitus } –  Komponenttivideoliitäntään. 

{ YUV P-Scan } –  Komponenttivideoliitäntään Progressive Scan -
televisiossa. (Siirry oikealle katselukanavalle 
television kaukosäätimellä. Television 
käyttöoppaassa on lisätietoja television 
videotulokanavan valinnasta).

Huomautus: Videon ulostuloasetusta ei tarvita S-Video- tai 
komposiittivideoliitäntöjä (CVBS) käytettäessä. 

Videolähtö 
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Asetusvalikon asetukset (jatkuu)

{ Järj. }-asetukset (alleviivatut valinnat ovat oletusasetuksia)

Valitse tallentimen valikoiden kieli.

Määritä päivämäärä ja kellonaika. Voit muuttaa kirjaimia tai numeroita 
painikkeilla  ja valita tarvittavan kentän painikkeilla  . Vahvista 
OK-painikkeella.

{ Manuaal. }  –  Valitse tämä, jos haluat asettaa päivämäärän ja ajan 
manuaalisesti.

{ Auto } – Ota automaattinen päivämäärän ja kellonajan asetus 
pois käytöstä. Kun tämä toiminto on käytössä, 
päivämäärä ja kellonaika asetetaan ensimmäisen 
pikavalintakanavan tietojen mukaan.

Näytönsäästäjä ehkäisee vaurioita, jotka syntyvät, kun staattinen kuva on 
TV-ruudussa liian pitkään.

{ On }  –  Ottaa näytönsäästäjän käyttöön, kun toisto 
lopetetaan tai keskeytetään yli 5 minuutiksi.

{ Ei } –  Toiminto poistetaan käytöstä.

Kaikkien merkittyjen tai merkitsemättömien kiintolevytallenteiden 
pyyhkimiseen. Tämä asetus ei ole käytössä, jos kiintolevytallennus on 
käynnissä.

Palauttaa kaikki muut tallentimen asetukset paitsi ohjelmoidut ajastukset.

1) Vahvista oletusasetusten palauttaminen OK-painikkeella.
2) Näkyviin tulee varoitusviesti. Jatka valitsemalla valikossa { OK } tai 

poistu valitsemalla { Peru } ja vahvista sitten OK-painikkeella.

Tehdasasetusten palauttamisen jälkeen pyydetään tekemään 
ensiasennus. 

Näyttökieli

Kellon asetus 

Näytönsääst. 

Alusta kiintolevy

Palauta oletus
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Progressive Scan -toiminnon 
ottaminen käyttöön

(vain progressiivista kuvaa näyttävät televisiot)
Progressiivisessa (lomittelemattomassa) 

kuvassa näytetään sekunnissa kaksinkertainen 

määrä ruutuja lomiteltuun kuvaan (tavallinen 

TV-järjestelmä) verrattuna. Progressiivisessa 

kuvassa on lähes kaksinkertainen määrä juovia, 

joten kuva on korkealaatuinen ja tarkka.

Ennen aloittamista...
– Varmista, että olet kytkenyt tallentimen 

Progressive Scan -televisioon Y Pb Pr -

liitännöillä.

– Varmista, että olet suorittanut 

ensiasennuksen ja asetusten määrityksen.

A  Kytke televisioon virta ja valitse siitä 

tallentimen katselukanava.

B  Käynnistä tallennin ja paina kaukosäätimen 

SETUP-painiketta.

 Järjestelmän asetusvalikko avautuu.

C Valitse -painikkeilla { Video } ja paina  

-painiketta.

D Valitse -painikkeilla { YUV P-Scan } ja 

paina OK-painiketta.

OK Vahv. BACK Tak. SETUP Lop.

DVD Recorder Video

Viritin

Levy

Toisto

Tallentaa

Ääni

Video

Järj.

Videolähtö SCART RGB

YUV-lomitus

YUV P-Scan

Muut tiedot

E  Noudata televisioruudussa näkyviä ohjeita ja 

vahvista valinnat OK-painikkeella.

 Määritykset on tehty, ja voit nyt nauttia 

laadukkaasta kuvasta.

 Vaihtoehtoisesti voit valita { Peru } ja 

palata edelliseen valikkoon painamalla   

OK-painiketta.

F  Poistu valikosta painamalla SETUP-painiketta.

Hyödyllinen vihje:
– Kaikki progressiivista kuvaa näyttävät televisiot 
eivät ole täysin yhteensopivia tämän laitteen 
kanssa, mikä näkyy epäluonnollisena kuvana, kun 
DVD VIDEO -levyä toistetaan. Poista tällaisessa 
tilanteessa Progressive Scan -toiminto käytöstä 
sekä tallentimessa että televisiossa.
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käyttää tallentamiseen?
Voit tallentaa sekä DVD±R-, DVD± DL että 

DVD±RW-levyille.Ne toimivat useimmissa 

nykyisissä DVD-videoissa ja tietokoneiden 

DVD-asemissa.

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

Yhdelle levylle voi tallentaa vain tunnin 

korkealaatuista tallennusta (DVD-standardi) ja 

noin kuusi tuntia heikkolaatuisinta tallennusta 

(VHS-standardi). 

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

uudelleenkirjoittava. Samalle DVD±R-levylle 

voi tallentaa useita istuntoja, mutta levyn 

täytyttyä sille ei voi tallentaa uudelleen. Samalle 

DVD±RW-levylle voi tallentaa useita kertoja 

uudelleen.

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

videokameran voi kytkeä yhdellä DV-kaapelilla 

tämän tallentavan DVD-soittimen ääni-, video-, 

data- ja hallintasignaalituloon ja -lähtöön.

– Tämä tallentava laite on yhteensopiva 

ainoastaan DV-(DVC-SD)-videokameroiden 

kanssa. Sen sijaan digitaaliset satelliittivirittimet 

ja Digital VHS -videonauhurit eivät ole 

yhteensopivia tämän tallentimen kanssa.

– Laitteeseen voi liittää vain yhden DV-

videokameran kerrallaan.

– Laitetta ei voi hallita ulkoisista, DV IN -

liittimellä liitetyistä laitteista.

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

saa olla kopiosuojattuja.

Mitä nimikkeillä ja kappaleilla 
tarkoitetaan?
DVD-levyllä on nimikkeitä ja kappaleita, jotka 

vastaavat kirjan otsikoita ja lukuja. Nimike on 

yleensä kokonainen elokuva, joka on jaettu 

kappaleisiin tai yksittäisiin kohtauksiin.

Nimike

Osa

Nimike

Osa Osa Osa Osa

Osamerkkejä

Ohjelmat nauhoitetaan yhtenä nimikkeenä, ja 

ne voivat tallennusasetuksista riippuen koostua 

yhdestä kappaleesta tai useista yhteen 

nimikkeeseen sisältyvistä kappaleista.

Miten nimikkeiden asetukset 
määritetään?
Tallentava laite luo automaattisesti uuden 

nimikkeen, kun uusi tallennus aloitetaan. 

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

enää tallentaa. Tätä tarvitaan vain DVD±R tai 

DVD+R DL-levyissä. Tällöin levy toimii 

käytännössä kaikissa DVD-soittimissa. Jos 

haluat sulkea levyn viimeistelemättä sitä, lopeta 

tallennus ja poista levy laitteesta. Tälle levylle 

voi siis edelleen tallentaa, jos siinä on tilaa.

Millainen tallennuslaatu on?
Laatutasoja on muutamia 1 tunnin tilasta (HQ 

eli korkea laatu) 6 tunnin tilaan (SLP eli erittäin 

pitkä toisto). Voit valita tarpeitasi ja 

tallennettavan materiaalin pituutta parhaiten 

vastaavan laatutason kaukosäätimen   

REC MODE -painikkeella.

Tallenustila

HQ (High Quality)

SP (Standard Play)

 
 

LP (Long Play)

EP (Extended Play)

SLP (Super Long Play)

1 
2
3
4
6

30
57

115
180

86

1 tunnin 55 minuuttia
3 tunnin 40 minuuttia
5 tunnin 30 minuuttia
7 tunnin 20 minuuttia
11 tunnin 5 minuuttia

(160GB)

Tallennustunnit voi tallentaa kiintolevylle tai tyhjälle 

n DVD-levylle

DVD+R
Double Layer

Usein kysytyt kysymykset
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Vianmääritys

  Ongelma (yleiset) Ratkaisu

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

Tutustu vikatilanteessa seuraaviin neuvoihin, ennen kuin viet laitteen korjattavaksi. Jos näistä 
ohjeista ei ole apua, ota yhteys Philipsin tukipalveluun tai jälleenmyyjään.

Laitteessa ei ole virtaa.

Kaukosäädin ei toimi.

Ei kuvaa.

Ääntä ei kuulu.

–  Käynnistä tallennin painamalla etuosan STANDBY-ON-painiketta.

–  Varmista, että pistorasiaan tulee virtaa.

– Osoita kaukosäätimellä suoraan DVD-tallentimen etuosassa 

olevaa tunnistinta (älä osoita televisiota). 

– Varmista, että tallentimen ja kaukosäätimen välissä ei ole esteitä. 

– Vaihda paristot, jos niissä ei ole enää virtaa.

–  Valitse tulolähde painamalla kaukosäätimen TUNER-painiketta.

– Kytke televisioon virta ja siirry videotulokanavalle. Vaihda 

televisiokanavaa, kunnes näkyviin tulee DVD-näyttö. Lisätietoja 

on television käyttöoppaassa.

–  Tarkista tallentimen ja television välinen kuvayhteys. 

– DVD-tallentimen tila-asetuksena saattaa olla Progressive Scan 

eikä televisio tue Progressive Scan -toimintoa. Toimi seuraavasti:

1) Kytke AV-kaapeli (vakiovaruste – punainen, valkoinen, 

keltainen) DVD-tallentimen takapaneelin CVBS OUT -

liitännöistä television Video In- ja Audio In -liitäntöihin.

2) Kytke televisioon virta ja valitse televisiosta oikea 

videotulokanava television kaukosäätimellä.   

(Kanavan nimi voi olla esimerkiksi AV, EXT1 tai EXT2).

3) Kytke DVD-tallentimeen virta ja odota, kunnes tallennusnäyttö 

avautuu televisioruutuun. Poista Progressive Scan -toiminto 

käytöstä asetusvalikossa. Lisätietoja on luvussa Asetusvalikon 

asetukset – { Video }-asetukset – { Videolähtö }.

– Tarkista ääniliitännät. Lisätietoja on kohdassa Vaihe 1: 

Tallentimen perusliitännät - Äänikaapeleiden liittäminen.

– Määritä digitaalinen lähtö oikein tallentimeen liitettyjen laitteiden 

vaatimusten mukaisesti. Lisätietoja on luvussa Asetusvalikon 

asetukset – { Ääni }-asetukset – { Digit. lähtö }.
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Vianmääritys (jatkuu)

Tallentimesta ei tule TV-
signaalia.

DVD-tallentimen 
automaattisen TV-kanavien 
haun aikana asetettu TV-
kanava on epäselvä tai 
vääristynyt.

Levykelkkaa ei voi avata.

Levyä ei voi toistaa.

Laitteeseen liitetystä hifi -
järjestelmästä tai vahvistimesta 
kuuluva ääni on vääristynyt.

DivX-elokuvia ei voi toistaa.

Kuva on toistettaessa 
vääristynyt tai 
mustavalkoinen.

–  Tarkista antenni- tai kaapelitelevision signaali. 

– Asenna TV-kanava. Lisätietoja on luvussa Asetusvalikon 

asetukset – { Viritin }-asetukset.

– Tarkista DVD-tallentimen ja television välinen videoyhteys.

– TV-kanavan signaalia voi hienosäätää. Lisätietoja on luvussa 

Asetusvalikon asetukset – Viritinasetukset.

– Voit etsiä selkeämpää saman TV-kanavan kuvaa   

CH +/- -painikkeilla.

– Poistu kaikista näytön valikoista.

– Lopeta toisto tai tallennus STOP-painikkeella ja paina sitten 

OPEN/CLOSE-painiketta.

– Aseta levy tallentimeen tekstipuoli ylöspäin.

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

jotka on koodattu tukemaan aluetta 2 tai kaikkia alueita (ALL).

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

Lisätietoja on luvussa Toisto – Toistettavat levyt.

–  Varmista, ettei levy ole naarmuuntunut tai taipunut. Puhdista 

levy tai vaihda se uuteen.

–  Tarkista, onko vika levyssä yrittämällä toistaa jotakin toista 

levyä.

–  Älä yhdistä tallentimen johtoja vahvistimen Phono-tuloon. 

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

liitettävä tallentimen COAXIAL-liitäntään.

– Tarkista, että DivX-tiedosto on koodattu DivX-muuntimella 

kotiteatteritilaan.

– Tarkista, että DivX-elokuva on ladattu kokonaan.

–  Levy ei vastaa television värijärjestelmää (PAL/NTSC). 

–  Puhdista levy, jos se on likainen.

–  Kuvassa voi välillä esiintyä pieniä häiriöitä. Tämä on normaalia, 

eikä kyseessä ole laitteen toimintahäiriö.

  Ongelma (yleiset/toisto) Ratkaisu
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Vianmääritys (jatkuu)

Tällä tallentimella 
tallennettua DVD±R/±RW-
levyä ei voi toistaa DVD-
soittimella.

Television vastaanottamassa 
kuvassa tai äänessä on 
häiriöitä.

Teksti UNKNOWN DISC 
(Tuntematon levy) tulee.

Kuva on epäselvä ja kirkkaus 
vaihtelee DVD-video-levyjä 
tai valmiita videokasetteja 
kopioitaessa.

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

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

Noudata seuraavia suositeltuja vähimmäistallennusaikoja. 

Tallennustila: {HQ} – 5 minuuttia, {SP} – 10 minuuttia, {LP} – 15 

minuuttia, {EP} – 20 minuuttia, {SLP} – 30 minuuttia. 

–  DVD±R-levy on viimeisteltävä. Lisätietoja on luvussa 

Asetusvalikon asetukset - { Levy }-asetukset - { Viimeistele }.

–  Tarkista antenni- tai kaapelitelevision signaali. 

–  Hienosäädä televisiokanavan viritystä. Lisätietoja on luvussa 

Asetusvalikon asetukset – { Viritin }-asetukset .

– Tämä teksti voi tulla näyttöön, jos on tapahtunut jokin 

seuraavista:

 –  Virhe tallennuksessa: Nimike saattaa puuttua.

 –  Virhe vaihdettaessa nimikkeen tai hakemiston kuvaa:   

  alkuperäinen nimikkeen tai hakemiston kuva voi olla näkyvissä.

 – Virhe viimeisteltäessä levyä tai levyä ei ehkä ole viimeistelty.

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

videokasetteja. Vaikka kuva näyttäisi televisiossa hyvältä, 

tallennus DVD-levylle saattaa silti epäonnistua. Näitä häiriöitä ei 

voi välttää kopiosuojattuja DVD-levyjä tai videokasetteja 

kopioitaessa.

– DVD-levylle ei voi enää tallentaa. Vaihda uusi levy tallentamista 

varten.

–  Kanavaa, jolta haluat tallentaa, ei ole tallennettu, tai olet valinnut 

väärän ohjelmanumeron. Tarkista tallennetut TV-kanavat. 

–  Ajastintallennus on ajastettava uudelleen kellon asetusten 

määrittämisen jälkeen.

– Ajastintallennusluettelossa voi { Tila }-sarakkeessa olla jokin 

seuraavista viesteistä:

{ Lomit } Ajastettu tallennus lomittuu toisen ajastuksen 
kanssa.

{ Epäonn. } Ajastetun tallennuksen aikana on voinut olla 
sähkökatkos.

{ Ylitys } Tallennus on ajastettava uudelleen kellon 
asetusten määrittämisen jälkeen.

{ Estetty } Levyn sisältö on kopiosuojattu. Tallennin ei voi 
tallentaa kopiosuojattua materiaalia.

{ > HDD } Ajastintallennus tallennettiin kiintolevylle. 
Tallentava DVD-levy oli ehkä viallinen tai siinä 
ei ole riittävästi tallennustilaa.

  Ongelma (toisto/tallennus) Ratkaisu
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• Kuvasuhde: 4:3, 16:9

• D/A-muunnin: 10-bittinen, 54 MHz

• A/D-muunnin: 10-bittinen, 27 MHz

• Kuvanparannus: Progressive Scan

Ääni
• D/A-muunnin: 24 bittinen, 192 kHz

• D/A-muunnin: 24 bittinen, 96 kHz

• Signaali–kohina-suhde: 102 dB

• Ylikuuluminen (1 kHz): 105 dB

• Dynaaminen alue (1 kHz): 90 dB

Videotallennus
• Tallennusjärjestelmä: PAL

• Pakkausmuodot: MPEG2

  Korkea laatu   : HQ 

  Vakiotoisto   : SP  

  LP-toisto    : LP  

  EP-toisto   : EP  

  SLP-toisto   : SLP

• Äänenpakkaus: Dolby Digital, PCM

Videotoisto
• Toistettavat levyt: CD, CD-R/-RW, DVD, 

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

SVCD, Video-CD, DVD+R DL

• Pakkausmuodot: MPEG2, MPEG1, DivX

• Videolevyjen toistojärjestelmä: PAL, NTSC

Äänen toisto
• Toistettavat levyt: CD, CD-R/-RW, MP3-CD, 

MP3-DVD

• Pakkausmuodot: Dolby Digital, MP3, MPEG2 

Multichannel, PCM

• MP3-bittinopeudet: 32–256 kbps ja VBR

Stillkuvan toistaminen
• Levymuodot: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, 

DVD+R DL, kuva-CD

• Kuvanpakkausmuodot: JPEG

• Kuvanparannus: kierto, zoom

Tallennusvälineet
• Tallennusvälineet: DVD+R, DVD+RW,  

DVD-R, DVD-RW, DVD+R DL

 

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

• Antenniliitäntä: 75 ohmin koaksiaali (IEC75)

Liitännät
 Takaliitännät:

• SCART x2

• S-videolähtö

• Videolähtö (CVBS)

• Komponenttivideolähtö (Y Pb Pr)

• Äänilähtö, vasen/oikea

• Digitaalinen äänilähtö (koaksiaali)

• RF-antennitulo

• RF-TV-lähtö

• Verkkovirta

Liitännät etupaneelissa:
• i.LINK DV -tulo (IEEE 1394 4-nastainen)

• Video In (CAM)

• Äänituloliitäntä, vasen/oikea

• USB-tuloliitäntä

Käyttömukavuus
• Ohjelmointi- ja ajastinparannukset: päivittäin/

viikoittain, ohjelmoinnin toisto, manuaalinen 

ajastin, tallennus yhdellä painikkeella

• Ohjelmoitavia tapahtumia: 8

Virta
• Käyttöjännite:  220–240 V, 50 Hz

• Virrankulutus:  25 W (tyypillinen)

• Virrankulutus valmiustilassa: < 3 W

Kotelo
• Mitat (LxKxS):  435 x 43,5 x 330 mm

• Nettopaino:  3,5 kg

Teknisiä tietoja
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Tallentimen näytössä voi näkyä seuraavia 

symboleita tai viestejä: 

 00:00:00

Monitoiminäyttö/tekstirivi

– nimikkeen tai raidan numero

– nimikkeen tai raidan kokonaisaika, kulunut 

aika tai jäljellä oleva aika

– levyyn liittyvät lisätiedot

– televisiokanavan numero tai videolähde

– kello (näytetään valmiustilassa)

– TV-kanavan nimi.

 TIMER

Ajastintallennus on aktiivinen tai ohjelmoitu.

 FULL (Täynnä)

Levy on täynnä. Uusille tallenteille ei ole tilaa.

 READING

Tallennin tunnistaa levyä.

 NO DISC (EI LEVYÄ)

Tallentimeen ei ole asetettu levyä. Jos 

tallentimeen on asetettu levy ja tämä viesti 

tulee näyttöön, tallennin ei ehkä pysty 

lukemaan levyä.

 OPEN (Avoinna)

Levykelkka on avautumassa ja auki.

 HELLO

Tallentimeen on kytketty virta.

 REG ERR

DVD:n aluekoodi ei vastaa tallentimen 

aluekoodia.

 STOP (Lopeta)

Toiston tai tallennuksen lopettaminen.

 BUSY (Toiminto käynnissä)

Tallennin kirjoittaa levylle.

 UNKNOWN

Tallennin on havainnut virheen laitteeseen  

 syötettyä levyä käsiteltäessä.

Näyttöpaneelin symbolit ja viestit
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iAnaloginen: Ääni, jota ei ole muutettu 

lukumuotoon. Analoginen ääni vaihtelee, kun taas 

digitaalisella äänellä on aina tietyt numeeriset 

arvot. Tällaiset liitännät lähettävät ääntä vasemman 

ja oikean kanavan kautta.

Kuvasuhde: Näytetyn kuvan korkeuden ja 

leveyden suhde. Perinteisen television kuvan 

leveyden ja korkeuden suhde on 4:3. 

Laajakuvatelevisiossa tämä suhde on 16:9.

AUDIO OUT -liitännät: punaiset ja valkoiset 

liitännät, joista lähetetään ääntä toiseen 

järjestelmään (kuten televisioon tai stereoon).

Kappale: DVD-levyllä nimikettä pienemmät 

elokuva- tai musiikkiosat. Nimike koostuu useista 

kappaleista. Kullekin kappaleelle on määritetty 

kappalenumero, jonka avulla kappaleet voidaan 

valita.

Digitaalinen: Ääni, joka on muutettu 

lukumuotoon. Digitaalinen ääni on käytettävissä 

COAXIAL DIGITAL OUT-liitännän avulla. Tämä 

liitäntä välittää monikanavaista ääntä, toisin kuin 

analogiset liitännät, jotka lähettävät vain 

kaksikanavaista ääntä.

Levyvalikko: kuvaruutuvalikko, josta voi valita 

esimerkiksi DVD-levylle tallennettuja kuvia, ääniä, 

tekstitysasetuksia ja kuvakulmia.

DivX: DivX-koodi on DivX Inc., :n kehittämä 

patentoimista odottava MPEG-4-pohjainen 

videopakkausmenetelmä, jonka avulla digitaalisen 

videokuvan voi kutistaa riittävän pieneen kokoon 

Internetissä siirtämistä varten ilman, että 

kuvanlaatu kärsii merkittävästi.

Dolby Digital: Dolby Laboratoriesin kehittämä 

Surround-äänijärjestelmä, jossa ääni muodostetaan 

jopa kuuden digitaalisen äänikanavan avulla 

(etuvasen ja -oikea, takavasen ja -oikea, 

keskikaiutin ja subwoofer).

JPEG: Erittäin yleinen digitaalinen kuvamuoto. 

Kuvatietojen pakkausmenetelmä, jonka on 

kehittänyt Joint Photographic Expert Group. JPEG-

kuvien kuvanlaatu on hyvä, vaikka kuvat on pakattu 

tehokkaasti.

MP3: Äänen pakkaamiseen tarkoitettu 

tiedostomuoto. MP3 on lyhenne sanoista Motion 

Picture Experts Group 1 (tai MPEG-1) Audio 

Layer 3. MP3-muotoa käytettäessä CD-R- tai CD-

RW-levylle voidaan lisätä 10 kertaa enemmän 

tietoa kuin tavallisesti.

MPEG: Lyhenne sanoista Motion Picture Experts 

Group. Digitaalisen äänen ja kuvan pakkaamisen 

tarkoitettujen pakkausjärjestelmien kokoelma.

Monikanavainen: DVD-levyt on muotoiltu siten, 

että yhtä äänikenttää vastaa aina yksi ääniraita. 

Monikanavaisessa levyssä voi olla yli kolme kanavaa 

ääniraitaa kohden.

PBC: Lyhenne sanoista Playback Control. Viittaa 

Video-CD-levylle tai SVCD-levylle toiston hallintaa 

varten tallennettuun signaaliin. PBC-ominaisuutta 

tukevan CD- tai SVCD-levyn valikkoruutujen avulla 

voit käyttää vuorovaikutteisia toisto- ja 

hakuominaisuuksia.

PCM: Lyhenne sanoista Pulse Code Modulation. 

Digitaalinen äänen koodausjärjestelmä. 

Aluekoodi: Järjestelmä, joka mahdollistaa levyjen 

toistamisen vain niille määritetyn alueen sisällä. 

Tämän DVD-laitteen avulla voidaan toistaa vain 

levyjä, joiden aluekoodi on laitteen kanssa 

yhteensopiva. Laitteen aluekoodi on merkitty 

tuotteeseen. Jotkin levyt ovat yhteensopivia 

useiden alueiden kanssa (tai kaikkien alueiden, 

jolloin levyjen alueeksi on merkitty ALL).

S-Video: Tarkan kuvan tuottava liitäntä, jossa 

kirkkaus- ja väritiedot lähetetään erillisinä 

signaaleina. S-Video-liitännän käyttäminen 

edellyttää, että televisiovastaanottimessa on S-

Video-tuloliitäntä.

Surround: järjestelmä, joka mahdollistaa 

realistisen kolmiulotteisen äänikentän luomisen 

kuuntelijan ympärille käyttämällä useita kaiuttimia.

Nimike: DVD-levyn elokuvan tai 

musiikkiohjelman pitkä jakso. Kullekin nimikkeelle 

on määritetty nimikenumero, jonka avulla 

nimikkeitä voi valita.

VIDEO OUT -liitäntä: keltainen liitäntä, josta 

lähetetään DVD-videokuvaa televisioon.

Sanasto
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