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GUIDE Plus+, SHOWVIEW, VIDEO Plus+,  
G-LINK ovat Gemstar-TV Guide International, 
Inc.:n ja/tai sen tytäryhtiöiden (1) rekisteröityjä 
tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä, (2) lisenssillä 
valmistettuja ja (3) omistamilla tai lisensoimilla 
kansainvälisillä patenteilla ja patenttihakemuksilla 
suojattuja. 

GEMSTAR-TV GUIDE INTERNATIONAL, INC. 
JA/TAI SEN TYTÄRYHTIÖT EIVÄT VASTAA 
MILLÄÄN TAVALLA GUIDE PLUS+ -
JÄRJESTELMÄSSÄ OLEVIEN OHJELMIEN 
AIKATAULUTIETOJEN TARKKUUDESTA. 
GEMSTAR-TV GUIDE INTERNATIONAL, INC. 
JA/TAI SEN TYTÄRYHTIÖT EIVÄT MISSÄÄN 
TAPAUKSESSA VASTAA MISSÄÄN 
LAAJUUDESSA LIIKEVOITON MENETYKSESTÄ, 
LIIKETOIMINNAN MENETYKSESTÄ TAI 
EPÄSUORISTA, ERITYISISTÄ TAI VÄLILLISISTÄ 
VAHINGOISTA, JOTKA AIHEUTUVAT GUIDE 
PLUS+ -JÄRJESTELMÄÄN LIITTYVIEN 
TIETOJEN, LAITTEIDEN TAI PALVELUIDEN 
HANKINNASTA TAI KÄYTÖSTÄ. 

SHOWVIEW on Gemstar Development 
Corporationin rekisteröity tavaramerkki. 
SHOWVIEW-järjestelmä on valmistettu Gemstar 
Development Corporationin lisenssillä. 

VIDEO Plus+ ja PlusCode ovat Gemstar Development 
Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä. 
VIDEO Plus+ -järjestelmä on valmistettu Gemstar 
Development Corporationin lisenssillä. 

G-Code on Gemstar Development Corporationin 
rekisteröity tavaramerkki. 
G-Code-järjestelmä on valmistettu Gemstar 
Development Corporationin lisenssillä. 

VAROITUS: Suojaa laite sateelta ja 
kosteudelta. Kastuminen voi aiheuttaa 
tulipalon tai sähköiskun. Suojaa laite 
pisaroilta ja roiskeilta. Älä sijoita laitteen 
päälle mitään nesteitä sisältäviä esineitä, 
kuten maljakkoja. 

Laite voidaan kytkeä kokonaan irti 
sähköverkosta irrottamalla pistotulppa 
pistorasiasta. Pistotulpan on oltava helposti 
käytettävissä.

Tasasivuisen kolmion sisällä oleva 
nuolisymbolilla varustettu salamamerkki 
varoittaa käyttäjää tuotteen sisällä olevasta 
eristämättömästä ”vaarallisesta jännitteestä”, 
joka saattaa aiheuttaa sähköiskun vaaran.  

Tasasivuisen kolmion sisällä oleva 
huutomerkki viittaa käyttäjälle tärkeisiin 
käyttö- ja huolto-ohjeisiin, jotka 
toimitetaan tuotteen mukana. 

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN

VAROITUS: Älä irrota laitteen 
koteloa (äläkä avaa laitetta takaa).   
Ei sisällä käyttäjän huollettavia 
osia. Vie laite ammattitaitoisen 
huoltohenkilöstön korjattavaksi. 
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DVD 2 on sekä DVD-soitin että 

kiintolevytallennin. Kun samassa 

laitteessa on DVD-soitin ja tilava 

kiintolevy, voit säilyttää tallenteita 

kiintolevyllä tai kopioida niitä 

tallentavalle DVD-levylle 

varmuuskopioiksi tai myöhempää 

katselua varten. Kiintolevyn 

toiminnallisuuteen kuuluu myös 

toistopuskuri, jonka avulla voit 

keskeyttää ohjelman ja jatkaa hetken 

kuluttua samasta kohdasta. 

DVD-soittimessa on sisäänrakennettu  
GUIDE Plus+ -järjestelmä. Järjestelmä sisältää 
maksuttoman ohjelmaluettelo-oppaan alueesi 
kaikista tuetuista televisiokanavista. GUIDE 
Plus+ -järjestemän avulla voit myös ohjelmoida 
DVD-soittimen tallentamaan mieleisesi 
televisio-ohjelmat. GUIDE Plus+ -järjestelmä ei 
tue kaikkia televisiokanavia. 

Ohjelmaluettelo-opas ei ole käytettävissä 
kaikissa maissa. 

DVD-soittimesi päätoiminnon mukaisesti voit 
tehdä laitteeseen kolmenlaiset määritykset. 
Voit kuitenkin käyttää DVD-soittimen kaikkia 
toimintoja, olivatpa määritykset mitkä tahansa. 

Jos päätoiminto on DVD-levyjen toistaminen, 
tarkista, että DVD-soittimen rekisteröintiasetus 
television CONNECTIONS-valikossa on DVD. Katso 
lisätietoja DVD-levyjen toistamisesta sivun 12 
kohdasta Levyjen toisto. 

Jos DVD-soittimen päätoiminto on 
kiintolevytallennus, se on rekisteröitävä television 
CONNECTIONS-valikossa asetuksella V MEM. 
Rekisteröi myös DVD-soitin asetuksella V MEM, jos 
se on liitetty järjestelmään, jossa on jo DVD-soitin. 
Silloin Beo4-kaukosäätimen DVD-näppäin on jo 

ohjelmoitu toiselle DVD-soittimelle, eikä sitä voida 
käyttää DVD 2:n ohjaamiseen. Katso lisätietoja 
kiintolevytallennuksesta sivun 20 kohdasta Välitön 
tallennus ja sivun 16 kohdasta Ajastettu tallennus. 

Jos DVD-soittimen päätoiminto on välitön 
tallennus, se on rekisteröitävä television 
CONNECTIONS-valikossa asetuksella V.AUX2. Jos 
rekisteröintiasetuksena on V.AUX2, DVD-soitin 
käynnistyy TUNER-tilassa. Katso lisätietoja 
tallentamisesta sivun 20 kohdasta Välitön tallennus. 

CONNECTIONS-valikossa tehty rekisteröinti myös 
määrää, mikä Beo4-kaukosäätimen näppäimistä 
(DVD, V MEM vai V.AUX2) aktivoi DVD-soittimen.

DVD-soittimen esittely 

DVD-soitin ja kiintolevytallennin 

DVD VMEM
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*HUOMAA! Joissakin Beo4-kaukosäätimissä DTV-
näppäimen nimi on SAT ja V MEM -näppäimen 
nimi on VTAPE. 

Jos DVD-soittimen rekisteröintiasetuksena on DVD, 
kytke se käyttöön painamalla DVD-näppäintä. 
Painaessasi DVD-näppäintä DVD-soittimeen 
asetetun levyn toisto alkaa automaattisesti. 

Jos DVD-soittimen rekisteröintiasetuksena on  
V MEM, kytke se käyttöön painamalla V MEM -
näppäintä. Painaessasi V MEM -näppäintä 
television ruutuun tulee kiintolevyn sisältövalikko. 



Ohjelmien tallennus 
DVD-soittimella voidaan tallentaa ohjelmia televisio-, 
satelliitti (DTV*)- ja set-top box -kanavilta 
kiintolevylle. 

Päätät itse, tallennetaanko ne tilapäisesti vai 
pysyvästi. Välittömät ja ajastetut tallennukset 
tallennetaan HARD DISC CONTENT -valikossa, ja 
meneillään olevat ohjelmat, jotka keskeytetään ja 
joiden katselua jatketaan myöhemmin, tallennetaan 
väliaikaisesti kuuden tunnin toistopuskuriin. Voit 
halutessasi siirtää puskuriin tallennetut ohjelmat 
HARD DISC CONTENT -valikkoon. Lisäksi voit tallentaa 
kiintolevyllä säilytettäviä ohjelmia DVD-levylle.

Tämän DVD-soittimen ansiosta voit hankkiutua 
eroon häiritsevistä videokasettipinoista. Voit 
tallentaa ohjelmat kiintolevylle ja tuoda tallenteiden 
yhteenvedon televisioruutuun milloin tahansa. 

Jos haluat varmistaa, että tallenteita ei poisteta 
kiintolevyltä, voit suojata ne automaattiselta 
poistolta. Katso sivun 28 kohta Tallenteen 
suojaaminen. 

Käyttöpaneeli 
> Avaa tai sulje kelkka painamalla Load-painiketta. 

Levyn asettaminen levypesään 
Paina etupaneelia yläosasta, jotta pääset käsiksi 
käyttöpaneeliin. 

> Paina käyttöpaneelin Load-painiketta.  
Kelkka liukuu ulos. 

> Aseta levy kelkkaan. 

DVD-soittimen käynnistyminen valmiustilasta 
kestää enintään 40 sekuntia. 

Tilanäyttö 
Oikealla olevasta tilanäytöstä nähdään DVD-levyn 
tai tallenteen kulunut toistoaika tai CD-levyltä 
toistettavan raidan numero. Kun DVD-kappaleita 
vaihdetaan, näkyviin tulee muutamaksi sekunniksi 
meneillään olevan kappaleen numero. 

Merkkivalo 
DVD-soittimen etupaneelin oikeassa reunassa on 
merkkivalo, joka ilmaisee eri toimintatilat. 
ORANSSI… DVD-soitin tallentaa. Kun DVD-soitin 

vastaanottaa tallennuskomennon, oranssi 
merkkivalo vilkkuu muutaman sekunnin ajan, 
ennen kuin alkaa palaa yhtäjaksoisesti. 
Merkkivalon vilkkuessa DVD-soitin hakee 
vastaavaa signaalia, etkä voi vaihtaa kanavaa, 
ennen kuin signaali on löytynyt. Jos teet niin, 
DVD-soitin ei tallenna haluamaasi ohjelmaa. 

VIHREÄ… DVD-soitin on toiminnassa, mutta se ei 
tallenna. 

PUNAINEN… DVD-soitin on valmiustilassa. 
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Kelkka

Load-painike

Tilanäyttö

Merkkivalo



TV LIGHT RADIO 

DTV DVD CD 

V MEM RECORD A MEM 

7 8 9 

4 5 6 

TEXT 0 MENU 

1 2 3 

LIST EXIT 

STOP 

GO 

DVD-soittimen ja Beo4:n esittely 

Beo4-kaukosäätimen käyttö 

Television mukana toimitetulla Beo4-
kaukosäätimellä voidaan ohjata kaikkia 
toimintoja. Kun jotain toimintoa käytetään, 
tieto tästä näkyy Beo4:n tai DVD-soittimen 
näytössä tai televisioruudussa. 

Kytke DVD-soittimeen virta. Joissakin  
Beo4-kaukosäätimissä V MEM -näppäimen nimi 

on V TAPE -näppäin. 

Selaa valikon vaihtoehtoja näillä näppäimillä. Siirry 
toiston aikana tallenteen seuraavaan tai edelliseen 
kappaleeseen näillä näppäimillä. Voit myös siirtyä 

kuvasta toiseen, kun toisto on keskeytetty.  

Anna tietoja kuvaruutuvalikoihin tai muuta 
toistonopeutta näillä näppäimillä. Askella taakse- tai 
eteenpäin toistossa yhdessä GO-näppäimen kanssa. 

Siirry toistotilaan ja hyväksy ja tallenna ohjeet ja 
asetukset tällä näppäimellä. 

Tuo lisätoiminnot (esimerkiksi V.AUX2) Beo4:n 
näyttöön tällä näppäimellä. 

Keskeytä meneillään oleva ohjelma tällä 
näppäimellä. Keskeytä tallenteen toisto 

painamalla näppäintä kerran; lopeta toisto 
kokonaan painamalla uudelleen. 

Beo4:n näytössä näkyy valittuna oleva lähde. 

Aloita manuaalinen tallennus valitusta lähteestä 
(esim. TV) painamalla tätä näppäintä. 

Anna tietoja kuvaruutuvalikoihin ja valitse 
ohjelman numero näillä näppäimillä. 

Avaa valikon päällekkäiskuva tällä näppäimellä.  

Värillisillä näppäimillä voit käyttää eri toimintoja 
valittuna olevan lähteen mukaan. Yhdessä GO-
näppäimen kanssa voit käyttää kuvaruutuvalikoita. 

Poistu valikoista tällä näppäimellä.*

Säädä äänenvoimakkuutta tällä näppäimellä.  
Voit mykistää äänen painamalla keskeltä. 

Kytke DVD-soitin ja televisio valmiustilaan tällä 
näppäimellä. 

DVD 

RECORD 

0 – 9

MENU

  
  

EXIT 

 
 

• 

DVD
V MEM 

 
 

    

GO 

LIST

STOP 
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*HUOMAA! Poistu EDIT-valikosta painamalla GO 
ja 3. 



Kuvaruutuvalikoiden avulla voit säätää asetuksia 
ja käyttää toisto- ja tallennustoimintoja. 

Kun DVD-soitin on kytketty 
päälle
Avaa DVD-päävalikko painamalla 
GO ja 0. 

Liiku valikossa ja syötä valikkoon 
tietoja näillä näppäimillä. 

Tuo asetukset näkyviin näillä 
näppäimillä. 

Anna tietoja valikoihin näillä 
näppäimillä. 

Tallenna tekemäsi asetus tällä 
näppäimellä. 

Valitse vaihtoehto tietopalkista 
tällä näillä näppäimillä. 

Poistu valikkojärjestelmästä ja 
palaa nykyiseen lähteeseen tällä 
näppäimellä. 

DVD-päävalikko. 

Valikkojärjestelmän käyttö 

Opaskirjassa käytettyjen 
merkkien selitykset 
Beo4-kaukosäätimen näppäimet 

Beo4-kaukosäätimen näyttö 
GO 
0

 
 

     

0–9 

GO 
GO 

  
  

EXIT 

HARD DISC

SOURCE
Hard Disc
DVD

[EXIT]

CONTENT
Video
Audio
Photo

TV 
LIST 

 
 
FORMAT
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>> DVD-soittimen ja Beo4:n esittely 

Jotta näet, mitkä Beo4:n näppäimet ottavat 
käyttöön tiettyjä toimintoja, tuo näkyviin 
valikon päällekkäiskuva. 

Saat valikon päällekkäiskuvan 
näkyviin painamalla television 
valikosta MENU ja GO. 

Anna haluamasi toiminnon 
numero numeronäppäimillä tai... 

...ota toiminto käyttöön 
painamalla jotakin värillistä 
näppäintä. 

Valikon päällekkäiskuva on 
oikopolku eri toimintojen 
käyttöön. Kun käytät näitä 
toimintoja valikon päällekkäiskuvan 
ulkopuolella, paina ensin GO ja 
sitten numeronäppäintä tai 
värillistä näppäintä. 

Beo4:n näppäimet näkyvät valikon 
päällekkäiskuvassa vasemmalla ja niiden ohjaamat 
toiminnot oikealla. Tämän käyttöoppaan mukana 
toimitetaan pikaopas, jota voit käyttää esimerkiksi 
linkkihuoneessa, jossa et voi käyttää valikon 
päällekkäiskuvaa. 

Valikon päällekkäiskuva 

MENU
GO

1 – 9

 
  

DISC MENU

HDD CONTENT

TUNER

INFO

BROWSER

SYSTEM

TIMER

EDIT

BACK

CAM

TV/HDD

JUMP BACK

T/C  

JUMP FORWARD

0

1

2

3

4

5

6

7

8
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DISC MENU
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EDIT
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0

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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HUOMAA! Kun painat 0 aloittaaksesi selauksen, 
kiintolevyvalikko tulee näkyviin. 



GUIDE Plus+ -järjestelmä 

Kun GUIDE Plus+ -järjestelmän määritys ja 
tietojen lataus on valmis, voit alkaa 
tarkastella GUIDE Plus+ -järjestelmän eri 
ominaisuuksia ja alueita. 

> Pidä kaukosäätimen GO-näppäintä painettuna 
muutaman sekunnin ajan. 

> Liiku valikossa näppäimillä    ja  ja 
noudata näkyviin tulevia ohjeita. 

GUIDE Plus+ -järjestelmä on jaettu näytössä 
kuuteen osaan: 
Information Panels … Ohjeita GUIDE Plus+ -

järjestelmästä, ohjelmaesittelyitä ja mainoksia. 
Picture Window … Meneillään olevan televisio-

ohjelman kuva. Voit jatkaa ohjelman katsomista 
siirtyessäsi GUIDE Plus+ -järjestelmään. 

Action Bar … Käytettävissä olevat toiminnot. 
Toimintopainikkeita käytetään suoraan 
kaukosäätimen vastaavilla värillisillä painikkeilla. 

Information Field … Lyhyet ohjelmakuvaukset tai 
ohjevalikot. 

Menu Bar … GUIDE Plus+ -valikot ja nykyinen valinta. 
Grid/Tiles … Televisio-ohjelmien luettelo, joka 

sisältää kanava- ja aikatiedot seitsemän 
vuorokautta etukäteen. 

Jos joitakin kanavia puuttuu, tarkista ja muuta 
kanavia EDITOR-näytössä. GUIDE Plus+ -valikossa 
voit siirtyä Menu Bar -palkkiin painamalla . 
Paina sitten  toistuvasti, jotta EDITOR korostuu. 
Siirry EDITOR-valikkoon painamalla . 

20-May 16:47
A Place by the Sea: Presented by Seetha Hallet. 
Stevie McCullum’s dad used to drive the family down 
from Glasgow for their summer holidays in north
ITV [P 03] 16:00 (60 Min)

Welcome!

What to do first!

Record

Grid
Wed, 1 16:00 17:00

A Place by the Sea
Heartbeat
Neighbours
Get a New Life

Friends
Home and Away

Hollyoaks
Family Affairs
Emmerdale

The Agents
The Agents

Weeko
Heartbeat
Room for improv

The Secret

Homes Polic

Search ScheduleMy TV

Channels Home Action bar

Picture window

Information
panels

Information field

Menu bar

Grid/Tiles
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Päivittäinen käyttö 

Tässä luvussa kerrotaan toiminnoista, 

joita saatetaan tarvita päivittäin. 

Toimintoja ovat muun muassa  

DVD-levyjen toistaminen, ohjelmien 

tallentaminen ja toistaminen sekä 

tallenteiden muokkaaminen. 

Kiintolevytallentimella voidaan myös 

keskeyttää meneillään olevia televisio-

ohjelmia. 

Levyjen toisto, 12 

 • Levyn toiston aikana, 12
 • DVD:n kuvaruutu-valikoiden käyttö, 13 
 • Työkalupalkin asetusten käyttö, 14 

Ohjelman tallennus, 16 

 • Ajastettu tallennus, 16 
 • Ajastimien muokkaus, 19 
 • Välitön tallennus, 20 

Ohjelman keskeytys ja katselun jatkaminen, 22 

 • Ohjelman keskeytys, 22 
 • Ohjelman katselu puskurista, 23 
 • Toistopuskuri, 24 

Tallenteen toisto, 26 

 • Tallennuksen lajin valinta, 26 
 • Tallenteen toisto, 26  
 • Tallenteen toiston aikana, 27 

Tallenteiden muokkaus, 28 

 • Tallenteen suojaus, 28 
 • Tallenneluettelon järjestyksen muutos, 28 
 • Tallenteen poisto, 29 
 • Tallenteen kopiointi, 30 
 • Tallenteen nimeäminen, 30 
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Levyjen toisto 

Jos DVD-soittimesi 

rekisteröintiasetuksena on DVD, 

toisto alkaa automaattisesti, kun 

asetat levyn laitteeseen. Jos DVD-

soittimesi rekisteröintiasetuksena on 

V MEM, toisto on aktivoitava itse.

DVD:tä toistettaessa voit suorittaa 

hakuja eri nopeuksilla Beo4-

kaukosäätimen avulla, siirtyä levyn 

toiseen kohtaan tai avata DVD-levyn 

valikon. Voit jatkaa DVD-levyn toistoa 

samasta kohdasta, jossa keskeytit 

toiston. 

Toistaessasi CD-levyä voit keskeyttää 

toiston, vaihtaa raitaa tai valita raidan 

numeron avulla. 

Huomaa! DVD-soitin on asetettu tehtaalla 
alueelle 2. Muiden alueiden levyt eivät toistu 
DVD-soittimessa niin kauan kuin se on on 
alueella 2. Jos aluetta on vaihdettava, ota 
yhteys jälleenmyyjään. Kaikkia levyjä ei voida 
toistaa DVD-soittimessa määritysten, tallenteen 
kunnon tai levyn ominaisuuksien vuoksi. 

Toistaessasi levyä voit vaihtaa kappaletta tai 
raitaa, keskeyttää ja pysäyttää levyn ja 
toistaa sitä hidastettuna.

Levyn kappaleiden tai 
raitojen toisto ja vaihto 
Aseta DVD- tai CD-levy 
laitteeseen ja aloita levyn toisto 
painamalla ensin GO-näppäintä 
ja sitten punaista näppäintä tai…

…aseta DVD- tai CD-levy 
laitteeseen ja tuo päävalikko 
näkyviin painamalla GO ja 0. 

Korosta DVD painamalla  ja 
aloita levyn toisto painamalla GO. 

Siirry nimikkeestä, kappaleesta 
tai raidasta toiseen näillä 
näppäimillä.

Siirry levyn muihin nimikkeisiin, 
kappaleisiin tai raitoihin 
painamalla näppäintä toistuvasti. 

Syötä nimikkeen, kappaleen tai 
raidan numero. 

Vaihda kappaleaskelluksen ja 
nimikeaskelluksen välillä 
painamalla GO ja 8. 

Siirry kappaleen tai nimikkeen 
verran taaksepäin levyllä 
painamalla GO ja 7. 

Siirry kappaleen tai nimikkeen 
verran eteenpäin levyllä 
painamalla GO ja 9. 

Kelaa taakse- tai eteenpäin näillä 
näppäimillä samalla, kun toistat 
DVD-levyä. Muuta nopeutta 
painamalla näppäintä uudestaan. 

Lopeta kelaus painamalla STOP. 
Jatka toistoa painamalla GO. 

Levyn toiston keskeytys, 
hidastus tai lopetus 
Keskeytä toisto tällä näppäimellä. 

Aloita hidastus pitämällä näppäintä 
painettuna. Muuta nopeutta 
painamalla näppäintä uudelleen. 

Lopeta toisto kokonaan painamalla 
näppäintä uudelleen tai... 

...jatka toistoa painamalla tätä 
näppäintä. 

Levyn toiston aikana 

GO

GO 
0

 
GO 

  

  

0–9 

GO 
8 

GO 
7 

GO 
9 
 

     

STOP
GO 

STOP 

     

STOP 

GO 
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HUOMAA! Taakse- ja eteenpäin siirtymisen 
oletusasetus on viisi minuuttia. Katso aikavälin 
muuttaminen sivun 55 luvusta Järjestelmän 
kokoonpanon säätö. 



DVD-levyn valikoissa voit navigoida eri 
toimintojen ja asetusten läpi. 

Kun DVD-soitin on kytketty 
päälle 
Avaa DVD-päävalikko painamalla 
television valikosta GO ja 0. 

Avaa levyn valikko* painamalla 
ensin GO ja sitten punaista 
näppäintä. 

Selaa valikkojen vaihtoehtoja 
nuolinäppäimillä. 

Tallenna haluamasi valinta tai 
asetus painamalla GO kahdesti. 

Poistu levyn valikosta tällä 
näppäimellä. 

*Kaikissa levyissä ei ole valikkoa. 

DVD:n kuvaruutuvalikkojen käyttö 

DVD-päävalikko. 

Suorituskyvyn optimimoimiseksi ei kannata käyttää 
yhtä megapikseliä suurempia JPEG-tiedostoja. 
Lisätietoja JPEG-kuvista on sivun 38 luvussa 

”Diaesityksen soittolistan luonti”. 

Levytyypit 
Tämä DVD-soitin on suunniteltu toistamaan 
useantyyppisiä levyjä. Tuetut tyypit ovat: 
– DVD-Video 
– Audio-CD 
– Video-CD 
– Super Video-CD 
– CD-R/RW 
– DVD-R/RW, jos levy on tallennettu  

DVD-videona ja se on viimeistelty. 
– Laitteessa voidaan soittaa mp3-tiedostoja 

sisältäviä levyjä, jos näytteenottotaajuudeksi 
on asetettu 32, 44,1 tai 48 kHz. Vaihda kansiota 
näppäimillä  ja  sekä toistaessasi levyjä, 
joilla on mp3-tiedostoja. 

– JPEG-tiedostoja sisältäviä levyjä tuetaan, jos 
tiedostojen tarkenne on *.JPG eikä *.JPEG. 

 DVD-soittimella voidaan näyttää vain DCF-
standardin mukaisia kuvia tai JPEG-kuvia, 
kuten TIFF-kuvia. 

GO 
0

GO
 

     
       

     

GO 
GO 

EXIT 

HARD DISC

SOURCE
Hard Disc
DVD

[EXIT]

CONTENT
Video
Audio
Photo
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HUOMAA! Jos television kuvaruudussa näkyy  
PIN-koodin syöttöikkuna, lapsilukko on aktivoitunut 
laitteeseen asetetulle levylle. Syötä nelinumeroinen 
PIN-koodisi. Katso sivun 40 kohta Tallenteiden 
katseluoikeuksien rajoitus – lapsilukko. 



Työkalupalkin asetusten käyttö 

Levyn tyypin mukaan järjestelmävalikossa on 
käytettävissä erilaisia toimintoja ja asetuksia, 
kuten ääniraidan kieli. 

> Paina toiston aikana kaukosäätimestä GO ja 1, 
jotta näkyviin tulee DVD-soittimen 
järjestelmävalikko. 

> Korosta TOOLBAR-palkissa OPTIONS painamalla 
. Käytettävissä olevat asetukset saattavat 

vaihdella tilanteen ja levyn tyypin mukaan. 
> Korosta säädettävä asetus painamalla  tai  ja 

paina sitten . 
> Korosta asetus painamalla .
> Tallenna asetus ja poistu valikosta painamalla 

kahdesti GO tai…
> ...tallenna asetus painamalla  ja siirry toiseen 

asetukseen. 
> Poistu valikosta painamalla EXIT. 

Jos valikon valinta näkyy harmaana, toiminto ei ole 
käytettävissä tai sitä ei voida muuttaa nykyisessä 
tilassa. 

Järjestelmävalikko 

>> Levyjen toisto 

03 TV2 TV2   05-OCT-2006  12 . . . PAUSE

Toolbar

Preferences
Setup

Navigate to menu item.

Options

14



Tekstityskielen vaihto 
Tämä toiminto on käytettävissä vain DVD-levyillä, 
joilla on useita tekstityskieliä. Voit vaihtaa 
haluamaasi kieleen samalla, kun toistat DVD-levyä. 
Toimintoa voidaan käyttää myös kaukosäätimen 
vihreällä näppäimellä. 

> Korosta SUBTITLE painamalla , ja siirry 
asetuksiin painamalla . 

> Painele  toistuvasti, kunnes haluamasi kieli on 
korostettuna. Tallenna asetus painamalla . 
Kielet voidaan numeroida tai lyhentää: esim.  
En – englanti. 

Joidenkin DVD-levyjen tekstityskieltä voidaan 
vaihtaa vain DVD-levyn valikon kautta. Pääset 
levyn valikkoon painamalla GO-näppäintä ja 
punaista näppäintä. 

Ääniraidan kielen vaihto 
Tämä toiminto on käytettävissä vain DVD-levyillä, 
joilla on useita ääniraidan kieliä tai VCD-levyillä, 
joilla on useita äänikanavia. Toimintoa voidaan 
käyttää myös kaukosäätimen punaisella näppäimellä. 

> Korosta AUDIO painamalla , ja siirry asetuksiin 
painamalla . 

> Painele  toistuvasti, kunnes haluamasi 
ääniraidan kieli on korostettuna. Tallenna asetus 
painamalla . Kielet voidaan numeroida tai 
lyhentää: esim. En – englanti. 

Joidenkin DVD-levyjen ääniraita voidaan vaihtaa vain 
DVD-levyn valikon kautta. Pääset levyn valikkoon 
painamalla GO-näppäintä ja punaista näppäintä. 

Kuvakulman vaihto 
Toiminto on mahdollinen vain DVD-levyillä, joilla 
on eri kuvakulmista kuvattuja kohtauksia. Siten 
kuvaa voidaan katsoa eri kulmista. 

> Korosta ANGLE painamalla , ja siirry asetuksiin 
painamalla . Käytettävissä olevat kuvakulmat 
tulevat näkyviin. 

> Korosta haluamasi kuvakulma painamalla  tai 
, ja tallenna asetus painamalla . 

Zoomaus 
Toiminnon avulla voit suurentaa kuvaa television 
kuvaruudussa ja panoroida suurennettua kuvaa. 

> Korosta ZOOM painamalla , ja siirry 
zoomaustilaan painamalla . Esiin tulee zoomin 
tilapalkki, josta nähdään zoomauskerroin. 

> Zoomaa kuvaa suuremmaksi painamalla 
kaukosäätimen sinistä näppäintä tai 
pienemmäksi painamalla keltaista näppäintä. 

> Panoroi zoomattua kuvaa näppäimellä    
tai . 

> Poistu zoomaustilasta painamalla punaista 
näppäintä. 

Haku ajan perusteella 
Toiminnon avulla voit siirtyä tiettyyn kohtaan 
toistettavalla levyllä. 

> Korosta TIME SEARCH painamalla , ja siirry 
aikakenttään painamalla  (tunnit: minuutit: 
sekunnit). 

> Syötä toiston aloitusajankohta näppäimillä 0–9, 
ja tallenna asetus painamalla kahdesti GO. 
Toisto alkaa syötetystä ajankohdasta. 
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Ohjelman tallennus  

DVD-soitin voidaan asettaa 

tallentamaan käytettävissä olevaa 

lähdettä tai ohjelmaa minä tahansa 

aikana. Aseta ajastin GUIDE Plus+ -

järjestelmävalikossa. DVD-soitin 

aloittaa ja lopettaa tallennuksen 

automaattisesti. 

Voit ohjelmoida jopa 25 ajastusta 

kerrallaan ja kunkin ajastuksen jopa 

kuudeksi tunniksi. Voit muokata tai 

poistaa ajastimia. 

Jotta ajastimet toimisivat oikein, aseta 

sisäänrakennettuun kelloon oikea 

aika ja päivämäärä. Katso lisätietoja 

aika- ja päivämääräasetuksista sivun 

42 kohdasta Yleiset asetukset. 

Ajastettu tallennus 

Voit tehdä ajastettuja tallennuksia kolmella 
tavalla. Voit tehdä manuaalisen ajastuksen tai 
käyttää ohjelmaluettelo-opasta* tai kolmatta 
järjestelmää, joka on asuinmaasi mukaan 
joko ShowView, G-Code tai Video Plus+. 

Tallennus manuaalisella ajastuksella
> Kytke televisio DVD-soittimen kanavanumerolle. 
> Kytke DVD-soittimeen virta.
> Paina kaukosäätimestä GO ja 2, jotta näkyviin 

tulee GUIDE Plus+ -aikataulunäyttö. 
> Ota MANUAL-toiminto (MANUAALINEN) 

käyttöön painamalla kaukosäätimen vihreää 
näppäintä. Näkyviin tulee tallennuspäiväys. 

> Syötä tallennuksen päivämäärä sekä aloitus- ja 
lopetusaika näppäimellä , ,  tai  tai 0–9.

> Tallenna kukin asetus, ja siirry seuraavaan 
valikkokohtaan painamalla vihreää näppäintä. 

> Kun näkyviin tulee TUNER 01, korosta lähde ja 
syötä kanava. 

 Valitse ulkoinen tulo korostamalla valikosta 
TUNER, ja korosta EXT1, EXT2 tai CAM1 
näppäimellä  tai . 

 Valitse sisäinen televisiokanava korostamalla 
valikosta 01, ja syötä kanava näppäimillä 0–9. 

> Tallenna asetus, ja siirry seuraavaan valikkokohtaan 
painamalla vihreää näppäintä. Television 
kuvaruutuun tulee virtuaalinen näppäimistö, 
jonka avulla voit syöttää tallenteen nimen. 

> Tallenna asetus painamalla vihreää näppäintä. 
Näkyviin tulee ajastettu tallennus. 

> Tallennusasetukset näkyvät vaaleanpunaisessa 
kentässä. Tee muutoksia painamalla 
kaukosäätimen vastaavaa värillistä näppäintä. 

> Tallenna asetukset ja poistu valikosta painamalla 
GO ja 2. Näkyviin tulee TIMER, jos ajastettu 
tallennus on asetettu. 

Toistuva tallennus 
> Valitse toistuvan tallennuksen asetus  

(kerran, viikoittain, maanantaista perjantaihin) 
painamalla kaukosäätimestä punaista näppäintä 
toistuvasti. 

Tallennuksen pidennys 
> Valitse tallenteen loppuun lisättävä jatkoaika 

(+0, +10, +20, +30) painamalla kaukosäätimestä 
vihreää näppäintä tai valitse VPS/PDC (V-P) -
toiminto. Katso lisätietoja VPS/PDC-toiminnosta 
sivulta 17. 
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*HUOMAA! Joissakin maissa TV-ohjelmaluetteloita 
ei ole käytettävissä, joten ohjelmaluettelo-opasta ei 
voida käyttää ajastettujen tallennuksien tekemiseen. 
Voit kuitenkin ohjelmoida ajastimet manuaalisesti 
ShowView-, G-Code- tai Video Plus+  
-tallennusjärjestelmän avulla. 



Esimerkki manuaalisesti ohjelmoidusta ajastimesta. 

Jos DVD-soitin ei ole valmiustilassa, näkyviin tulee 
ilmoitus ennen ajastetun tallennuksen alkamista. 
Jos jätät ilmoituksen huomiotta, DVD-soitin 
kytkeytyy automaattisesti asianmukaiselle 
kanavalle ja aloittaa tallennuksen. 

Ajastetun tallennuksen aikana et voi muuttaa 
kanavaa DVD:n virittimestä. 

Huomaa, että et voi tallentaa ohjelmia, jotka on 
suojattu Macrovision-kopiosuojauksella. 

VPS/PDC-toiminto 
VPS/PDC-toiminnon ansiosta VPS/PDC-signaaleilla 
varustetut ohjelmat tallennetaan täysimittaisina 
– vaikka ohjelma keskeytyisi tai pidentyisi. 

20-May 16:47
Frequency: ONCE
Timing: +0
Recordings set: 1/25. VPS/PDC set: 0/25

Record Schedule Freq Timing

Welcome!

What to do first!

Frequency

Schedule Info SetupEditor

Timing Home

21-May    The Agents ONCE +0
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Ajastettu tallennus (ohjelmaluettelo-opas) 
> Kun televisiossa on virta kytkettynä, kytke DVD-

soittimeen virta ja paina kaukosäätimestä GO ja 2, 
jotta näkyviin tulee GUIDE Plus+ -aikataulunäyttö.* 

> Korosta haluamasi televisiokanava näppäimellä 
 tai , ja korosta ohjelma näppäimellä  tai . 

> Selaa sivu kerrallaan ylös- tai alaspäin painamalla 
GO ja  tai . Siirry suoraan edellisen tai 
seuraavan päivän TV-ohjelmaluetteloon 
painamalla GO ja  tai . 

> Ota RECORD-toiminto (TALLENNA) käyttöön 
painamalla kaukosäätimen punaista näppäintä. 

> Poistu valikosta painamalla EXIT. 

*Jos GUIDE Plus+ -asetusvalikko tulee näkyviin, 
DVD-soittimeen ei ole vielä asennettu GUIDE 
Plus+ -ohjelmatietoja. Lisätietoja GUIDE Plus+ -
järjestelmän kokoonpanosta on sivulla 52. 

Ajastettu tallennus (ShowView/G-Code/Video 
Plus+ -järjestelmä) 
Syötä televisio-ohjelmaan liittyvä ShowView-,  
G-Code- tai Video Plus+ -ohjelmointinumero. 
Löydät numeron TV-ohjelmalehdestä. 

> Kun televisiossa on virta kytkettynä, kytke DVD-
soittimeen virta ja paina kaukosäätimestä GO ja 2, 
jotta näkyviin tulee GUIDE Plus+ -aikataulunäyttö. 

> Paina kaukosäätimestä punaista näppäintä, 
jotta ShowView-, G-Code- tai Video Plus+ -
näyttö tulee näkyviin. 

> Syötä ShowView-, G-Code- tai Video Plus+ -
ohjelmointinumero näppäimillä 0–9 ja tallenna 
asetus painamalla GO kahdesti. Jos annat väärän 
ohjelmointinumeron, valitse oikea ohjelmanumero 
manuaalisesti. Muokkaa päivämäärää ja aikaa 
noudattamalla televisiosta näkyviä ohjeita. 

> Tallennusasetukset näkyvät vaaleanpunaisessa 
kentässä. Tee muutoksia painamalla 
kaukosäätimen vastaavaa värillistä näppäintä. 

> Tallenna asetukset ja poistu valikosta painamalla 
GO ja 2. Näkyviin tulee TIMER, jos ajastettu 
tallennus on asetettu. 

Katso lisätietoja tallenteen uusinnasta ja 
pidennyksestä sivulta 16.

>> Ohjelman tallennus  18

HUOMAA! Joissakin maissa TV-ohjelmaluetteloita 
ei ole käytettävissä, joten ohjelmaluettelo-opasta 
ei voida käyttää ajastettujen tallennuksien 
tekemiseen. Voit kuitenkin ohjelmoida ajastimet 
manuaalisesti ShowView-, G-Code- tai Video 
Plus+ -tallennusjärjestelmän avulla. 



Toistaiseksi suorittamattomien ajastinten 
asetukset voidaan tarkistaa. Lisäksi ajastimia 
voidaan muokata tai poistaa. Jos ajastetut 
tallennukset osuvat päällekkäin, siitä 
ilmoitetaan ajastinta tallennettaessa. 

> Kun televisiossa on virta kytkettynä, kytke DVD-
soittimeen virta ja paina kaukosäätimestä GO, 
jotta näkyviin tulee GUIDE Plus+ -valikko. 

> Korosta poistettava tai muokattava ajastin 
painamalla . 

Ajastinohjelman muokkaus 
> Korosta ajastin ja ota EDIT-toiminto (MUOKKAA) 

käyttöön painamalla kaukosäätimestä vihreää 
näppäintä, ja tee tarvittavat muutokset 
noudattamalla televisiosta näkyviä ohjeita. 

> Tallenna asetukset ja poistu valikosta painamalla 
GO ja 2. 

Tallennustiheyden tai ajoituksen muokkaus 
> Korosta asianmukainen kenttä valikosta ja muuta 

tallennustiheyttä painamalla punaista näppäintä 
tai muuta ajoitusta painamalla vihreää näppäintä. 

> Tallenna asetukset ja poistu valikosta painamalla 
GO ja 2. 

Ajastuksen poisto 
> Korosta ajastin ja ota DELETE-toiminto (POISTA) 

käyttöön painamalla kaukosäätimestä punaista 
näppäintä. 

> Tallenna asetukset ja poistu valikosta painamalla 
GO ja 2. 

Jos ohjelmoidut ajastukset menevät päällekkäin, 
saat asiasta ilmoituksen tallentaessasi ajastuksen. 
Vain osittain päällekkäiset ajastukset tallentuvat, 
eikä toinen ajastus käynnisty, ennen kuin 
ensimmäinen on loppunut. 

Ohjelmoidut ajastukset luetellaan alkamisajan 
jälkeen. Kunkin ajastimen kohdalla ilmoitetaan 
lähde, nimi (jos on), aloitus- ja lopetusaika sekä 
päivämäärä tai viikonpäivä. 

Viikonpäivien lyhenteet: 
 M … maanantai 
 T … tiistai 
 W … keskiviikko 
 T … torstai 
 F … perjantai 
 S … lauantai 
 S … sunnuntai 

Ajastimien muokkaus 

20-May 16:47
‘Schedule’ displays programmes you have Set to Record.
Press    to use. Press the green button for manual
recording. Press    to view ‘My TV’. Press    to view 
‘Info’

Record Schedule Freq Timing

Welcome!

What to do first!

Frequency

Grid Search ScheduleMy TV

Timing Home

21-May    18:42   02:25      P01 ONCE +0
21-May    The Agents M-F +0
21-May    20:00   21:00      P12 ONCE +0
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Ohjelma voidaan myös tallentaa välittömästi. 
Samalla kun tallennat ohjelmaa, voit katsella 
toista ohjelmaa kiintolevyltä, DVD-levyä tai 
toista televisio-ohjelmaa. Kaikissa tapauksissa 
lähdettä tai ohjelmaa ei kuitenkaan voida 
vaihtaa. 

Tallennus DVD-virittimeltä ja toisen lähteen 
katselu yhtä aikaa 
> Kun DVD-soittimessa on virta kytkettynä, paina 

kaukosäätimestä GO-näppäintä ja keltaista 
näppäintä, jotta DVD-viritin tulee näkyviin. 

> Valitse kanavan numero näppäimellä  tai  tai 
näppäimillä 0–9.

> Paina kahdesti RECORD*. DVD-soitin alkaa 
tallentaa meneillään olevaa ohjelmaa ja voi 
tallentaa sitä enintään kuuden tunnin ajan.  
Voit vaihtaa lähdettä tallennuksen aikana. 

Kiintolevytallenteen katselu 
> Siirry kiintolevylle painamalla GO-näppäintä ja 

vihreää näppäintä. 
> Korosta tallenne HARD DISC CONTENT -

valikosta näppäimellä  tai  ja aloita toisto 
painamalla GO. 

DVD-levyn katselu 
> Paina DVD-soittimen Load-painiketta ja aseta 

levy laitteeseen, jotta voit aloittaa toiston. 

Television katselu 
> Kytke laite televisiotilaan painamalla TV. 

> Kun olet katsonut tallenteen tai levyn, palaa 
DVD-virittimeen painamalla GO-näppäintä ja 
keltaista näppäintä tai… 

> … palaa DVD-soittimeen painamalla DVD. Kun 
olet katsonut televisiota, palaa DVD-virittimeen 
painamalla GO-näppäintä ja keltaista näppäintä. 

> Pysäytä tallennus painamalla STOP kahdesti. 
> Kytke järjestelmä valmiustilaan painamalla 

valmiustilan näppäintä. 

Jos DVD-soittimen rekisteröintiasetuksena on 
V MEM tai V.AUX2 eikä DVD, valitse V MEM tai 
V.AUX2 äläkä DVD:tä. 

Tallennuksen aikana et voi muuttaa kanavaa  
DVD:n virittimestä. 

>> Ohjelman tallennus  

Välitön tallennus 
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*HUOMAA! Joissakin Bang & Olufsenin televisioissa 
tallennus aloitetaan vain painamalla RECORD-
näppäintä kerran. Kun DVD-soitin saa 
tallennuskomennon, se aloittaa kuuden tunnin 
pituisen tallennuksen. Jos painat RECORD-
näppäintä uudelleen, laite aloittaa 30 minuutin 
pituisen tallennuksen. Aina kun painat RECORD-
näppäintä, tallennusaikaan lisätään 30 minuuttia, 
kunnes kuusi tuntia tulee täyteen. 



Tallennus muista lähteistä 
DVD-virittimen sijasta voit tallentaa myös muista 
lähteistä, kuten set-top boxista. 

> Kun katselet ohjelmaa, aloita tallennus 
painamalla kaukosäätimestä RECORD kahdesti*. 

> Pysäytä tallennus painamalla STOP kahdesti. 
Muutoin tallennus pysähtyy automaattisesti 
kuuden tunnin jälkeen. 

Älä vaihda lähdettä tai kanavaa, äläkä kytke 
televisiota ja tallennettavaa lähdettä valmiustilaan 
tallennuksen aikana. Muutoin DVD-soitin menettää 
yhteyden televisioon ja tallennettavaan lähteeseen. 

Kanavien vaihto tallennuksen aikana 
Jos television viritin valitaan sen vastaanottaessa 
RECORD-komentoa (TALLENNA), DVD-soittimelta 
vie enintään 40 sekuntia etsiä viritetyistä kanavista 
oikea kanava. Kyseisenä aikana oranssi merkkivalo 
vilkkuu. Älä vaihda kanavaa, ennen kuin vilkkuminen 
on päättynyt ja oranssi valo palaa yhtäjaksoisesti. 
Älä vaihda kanavaa, jos tallennettava kanava on 
viritetty vain televisiosta eikä DVD-soittimesta. 
Muutoin tallennus jatkuu juuri valitulta kanavalta. 
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HUOMAA! Uutta tallennusta ei voida aloittaa, jos 
yksi tallennus on jo käynnissä tai jos kiintolevy on 
täynnä ja kaikki tallenteet ovat suojattuja. 



Sisäänrakennetun kiintolevytallentimen 

ansiosta voit keskeyttää meneillään 

olevan televisio-ohjelman menettämättä 

siitä mitään. Keskeytä ohjelma ja 

jatka sen katselua, kun olet valmis. 

DVD-soitin alkaa tallentaa näkyvää 

televisio-ohjelmaa DVD-virittimen 

kuusituntiseen toistopuskuriin, kun 

DVD-soittimeen kytketään virta. 

DVD-soitin jatkaa ohjelman 

tallentamista koko puskurista 

katselun ajan, joten näet varmasti 

koko ohjelman. 

Lisäksi voit vaihtaa suoraan 

lähetykseen milloin tahansa. 

Jos haluat keskeyttää meneillään olevan 
ohjelman ja jatkaa sen katselua myöhemmin, 
televisiota on katseltava DVD-virittimen kautta. 
Voit keskeyttää tallennettavan ohjelman, 
mutta et voi keskeyttää ohjelmaa tai jatkaa 
sen katselua, kun DVD-soitin tallentaa toista 
ohjelmaa tai kopioi tallennetta tai jos ohjelma 
on Macrovisionin kopiosuojaama. 

DVD-virittimen valinta 
> Tuo DVD-viritin näkyviin painamalla  

GO-näppäintä ja keltaista näppäintä. 

Meneillään olevan ohjelman keskeytys 
> Keskeytä meneillään oleva ohjelma painamalla 

STOP. 
> Jatka toistoa painamalla GO. 
> Palaa suoraan lähetykseen painamalla  

GO-näppäintä ja keltaista näppäintä. 

Esimerkki tilaikkunasta. Ohjelmaa jatketaan 
keskeytyksen jälkeen samasta kohdasta. 9:35 
ilmaisee televisio-ohjelman alkamisajan. 12:44 
ilmaisee tämän hetkisen kellonajan. 10:46 ilmaisee 
televisiolähetyksen senhetkisen ajan ja sen, miten 
paljon jäljempänä ollaan suoraa lähetystä. 

Ohjelman keskeytys  

Ohjelman keskeytys ja katselun jatkaminen 

09:35 12:44
DR1 DR1  17-OCT-2006 09:49 09:49

10:46
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Kun ohjelmaa katsellaan puskurista, 
toistopuskurin sisältöä voidaan pikakatsella 
eteen- ja taaksepäin, toistaa hidastettuna, 
kuva kerrallaan tai minuutin välein. 

Keskeytetyn ohjelman 
katselun jatkaminen 
Jatka ohjelman katselua tällä 
näppäimellä. 

Siirry seuraavaan tai edelliseen 
merkkiin tai kappaleeseen 
puskurista katselun aikana näillä 
näppäimillä. 

Pikakelaa eteen- tai taaksepäin 
puskurista katselun aikana näillä 
näppäimillä. Muuta nopeutta 
painamalla näppäintä uudelleen. 

Keskeytä puskurista katselu tällä 
näppäimellä. 

Kun puskuriin tallennetun 
ohjelman katselu on keskeytettynä, 
voit siirtyä eteen- tai taaksepäin 
kuva kerrallaan painamalla 
toistuvasti näitä näppäimiä. 

Aloita hidastus keskeytystilasta 
näillä näppäimillä. Muuta nopeutta 
painamalla näppäintä uudelleen. 

Jatka puskuriin tallennetun 
ohjelman katselua painamalla 
ensin STOP ja sitten GO. 

Kun katsot suoraa 
televisiolähetystä ja painat GO ja 
7, siirryt jokaisella painalluksella 
viisi minuuttia taaksepäin. 

Kun olet siirtynyt taaksepäin 
suorassa televisiolähetyksessä ja 
painat GO ja 9, siirryt jokaisella 
painalluksella viisi minuuttia 
eteenpäin. 

Kun saavut toistopuskurin 
jompaankumpaan päähän, 
katselu jatkuu automaattisesti 
kyseisestä päästä. 

Kanavan vaihto puskurista katselun aikana 
Voit vaihtaa suoran lähetyksen kanavaa milloin 
tahansa, mutta kanavan vaihdon myötä 
toistopuskuri lakkaa tallentamasta kanavaa, jolta 
siirryit pois ja alkaa tallentaa uutta kanavaa. 

Lähteen vaihto puskurista katselun aikana 
Jos vaihdat lähteeksi ulkoisen lähteen, kuten DTV:n 
tai TV:n, DVD-soittimesta katkeaa virta 30 minuutin 
kuluttua. Lisäksi DVD-soitin lakkaa tallentamasta 
toistopuskuriin ja toistopuskurin sisältö katoaa. 

Jos vaihdat lähteeksi sisäänrakennetun lähteen, 
kuten DVD:n, puskuriin tallennus jatkuu ilman 
häiriöitä. 

Tärkeää! 
Toistopuskurin sisältöä ei suojata. Jos puskuri on 
täynnä, mutta ohjelman tallennusta puskuriin 
jatketaan, vanhin sisältö poistetaan sitä mukaa 
kuin uutta tallennetaan. Jos haluat varmistaa 
ohjelman säilymisen, käynnistä tallennus kiintolevylle. 

Katso lisätietoja kiintolevylle tallentamisesta tai 
yleisiä tietoja toistopuskurista sivun 24 kohdasta 
Toistopuskuri. 

Ohjelman katselu puskurista 

GO 

    

 
 

STOP 

   

 
 

STOP
GO 

GO 
7 

GO 
9 
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HUOMAA! Puskurista katselun aikana ei voida 
käyttää tekstitelevisiota. 



>> Ohjelman keskeytys ja katselun jatkaminen 

DVD-virittimessä näkyvää televisio-ohjelmaa 
aletaan tallentaa väliaikaiseen 
kiintolevymuistiin eli toistopuskuriin, kun 
DVD-soittimeen kytketään virta. Puskuriin 
mahtuu kuusi tuntia televisio-ohjelmaa. 

Television kuvaruudussa näkyy toistopuskurin 
videopalkki. Se näyttää väliaikaiseen 
kiintolevymuistiin tallennettujen televisio-
ohjelmien tila- ja aikatiedot. Voit näyttää tai 
piilottaa videopalkin painamalla kaukosäätimen 
GO-näppäintä ja sinistä näppäintä. 

Toistopuskurin videopalkissa on seuraavat 
tiedot: 
– Televisio-ohjelman alkamisaika. Kun alkamisajasta 

on kulunut kuusi tuntia, sisällön alku poistetaan 
ja alkamisaikaa muuttuu sen mukaisesti. 

– Jäljellä oleva aika väliaikaisessa muistissa. 
– Leikkeet, jotka on valittu tallennettaviksi  

DVD-soittimelle (merkitty punaisella). 
– Televisio-ohjelman senhetkinen aika. 
– Nimikemerkit (kun siirryt televisiokanavalle yli 

minuutiksi, uusi nimikemerkki luodaan). 
– Tämänhetkinen aika 

Huomaa! Toistopuskuriin mahtuu vain kuusi tuntia 
televisio-ohjelmaa. Kaikki sisältö poistetaan, kun 
kytket DVD-soittimesta virran pois painamalla 
STANDBY. Jos tallennus on käynnissä kytkiessäsi 
DVD-soittimen valmiustilaan, toistopuskuri tyhjenee 
vasta, kun DVD-soitin lopettaa tallennuksen. 

Tietoja tilanhallinnasta ja suojauksesta 
DVD-soittimessa on tilanhallintatoiminto, joka 
tekee tarvittaessa automaattisesti tilaa manuaalisia 
ja ajastettuja tallennuksia varten. Toiminto poistaa 
tarvittavan määrän kiintolevyn sisällöstä. 

Toistopuskuri 

09:35 12:44
DR1 DR1  17-OCT-2006 09:49 09:49

TV2 TV2  17-OCT-2006 09:35 09:35

10:46
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Televisio-ohjelman alkamisaika 

Kiintolevylle tallennettaviksi  
valitut leikkeet 

Tämänhetkinen aika 

Jäljellä oleva aika  
väliaikaisessa muistissa 

Nimikemerkki 

Televisio-ohjelman senhetkinen aika 

Toistopuskuri Kiintolevyn 
sisältö



Sisällön merkintä tallennusta varten 
Väliaikaisen kiintolevymuistin sisältö on merkittävä, 
ennen kuin se voidaan tallentaa kiintolevylle. 
Katso tämän sivun kohta Tallennus toistopuskurista. 

Tallenteen (ohjelman) valinta 
> Siirry yleispaneeliin painamalla GO-näppäintä ja 

sinistä näppäintä.
> Valitse tallenne painamalla GO ja  tai . 

Kohtauksen etsintä tallenteesta 
> Käytä näppäintä  tai . 

Meneillään olevan ohjelman tallennus 
> Paina kahdesti RECORD. Aloita 30 minuutin 

tallennus painamalla RECORD. 

Nykyisen kohtauksen merkintä tallennusta varten 
> Paina punaista näppäintä. 

Merkityn tallenteen peruutus 
> Paina punaista näppäintä. 

Tallennuksen lopetus 
> Paina kahdesti STOP. 

Kun toistopuskuri on näkyvissä, DVD-soitin on 
toistotilassa, eivätkä , ,  ja  toimi 
kohdistimen tavoin. Siirry ohjelmaluetteloon 
painamalla kaukosäätimen keltaista näppäintä 
toistopuskuritilassa. Paina GO ja liiku luettelossa 
painamalla , ,  tai . 

Tallennus toistopuskurista 
> Tuo toistopuskurin videopalkki näkyviin 

painamalla kaukosäätimestä GO-näppäintä ja 
sinistä näppäintä. 

> Valitse GO ja valitse väliaikaisesta 
kiintolevymuistista löytyvä televisio-ohjelma 
näppäimellä  tai . 

> Etsi kohtauksen alku, josta haluat aloittaa 
tallennuksen, näppäimellä  tai  ja paina STOP. 

> Aloita tallennus tästä kohdasta painamalla 
kaukosäätimen punaista näppäintä. 

> Jatka toistoa painamalla GO. 
> Etsi kohta, johon haluat pysäyttää tallennuksen, 

näppäimellä  ja paina kaukosäätimestä 
kahdesti STOP. Videopalkissa on punainen 
merkki ilmaisemassa merkittyä tallennetta. 

> Jatka toistoa painamalla GO tai siirry DVD-
soittimen suoraan lähetykseen painamalla  
GO-näppäintä ja keltaista näppäintä. 

Toistopuskurin sisällön tyhjennys 
Seuraavat toimenpiteet tyhjentävät väliaikaisen 
kiintolevymuistin sisällön: 
– Siirry videokameratilaan painamalla 

kaukosäätimen GO-näppäintä ja 5-näppäintä. 
– Valitse järjestelmävalikosta SETUP-vaihtoehto. 
– Vaihda RECORD MODE -tilaa (TALLENNUSTILA). 
– Kytke DVD-soitin valmiustilaan.

Jos suoritat kolme ensimmäistä näistä toimenpiteistä, 
sinulta kysytään, haluatko jatkaa.* Jatko ja 
väliaikaisen kiintolevymuistin sisällön tyhjennys:
> Valitse valikosta YES (KYLLÄ) painamalla 

kaukosäätimestä kahdesti GO tai… 
> Poistu hyväksymättä tyhjennystä valitsemalla 

valikosta NO (EI) ja paina kaukosäätimestä 
kahdesti GO. 

*Huomaa, että painaessasi valmiustilan näppäintä 
sinulta ei kysytä, haluatko jatkaa. DVD-soitin 
kytkeytyy valmiustilaan ja toistopuskuri tyhjenee. 
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HUOMAA! Joissakin Bang & Olufsenin televisioissa 
tallennus aloitetaan vain painamalla RECORD-
näppäintä kerran. 



Tallenteen toisto 

Voit valita tallennuksen lajin, toistaa, 

keskeyttää ja pysäyttää tallennuksen, 

vaihtaa kappaletta sekä kelata eteen- 

ja taaksepäin. Lisäksi voit toistaa 

tallenteita hidastettuna. Kun valitset 

toistettavan tallenteen, DVD-soitin 

jatkaa toistoa automaattisesti siitä 

kohdasta, mihin kyseisen tallenteen 

toisto viimeksi lopetettiin. 

Tekemiäsi tallenteita säilytetään 

kiintolevyllä nimikkeellä TITLES. 

Tallenne nimetään automaattisesti tai 

voit nimetä sen ajastusta tehdessäsi. 

Katso tallenteen nimen muuttaminen 

sivun 30 kohdasta Tallenteen 
nimeäminen.

Tallennuksen lajin valinta 

Voit valita luettelosta lajityypin, jonka avulla 
tallenteen etsintä on helppoa ja nopeaa. 

Kun DVD-soitin on kytketty päälle 
> Tuo HARD DISC CONTENT -valikko näkyviin 

painamalla GO-näppäintä ja vihreää näppäintä. 
> Korosta tallenne painamalla  tai  ja siirry 

muokkaustilaan painamalla kaukosäätimestä 
GO ja 3. 

> Korosta valikosta GENRE ja paina . 
> Korosta lajityyppi painamalla  tai  ja tallenna 

asetus painamalla kahdesti GO. 
> Poistu muokkaustilasta painamalla GO ja 3. 

Tallenteen toisto 

> Tuo HARD DISC CONTENT -valikko näkyviin 
painamalla GO-näppäintä ja vihreää näppäintä. 

> Korosta toistettava tallenne painamalla  tai . 
> Toista korostettu tallenne painamalla GO. 

Toistotiedot saadaan näkyviin milloin tahansa 
toiston aikana painamalla GO-näppäintä ja sinistä 
näppäintä. Jos haluat poistaa toistotiedot näkyvistä, 
paina GO-näppäintä ja sinistä näppäintä. 

Meneillään olevan tallennuksen toisto 
Voit toistaa tallennetta jo ennen tallennuksen 
päättymistä. Voit aloittaa meneillään olevan 
tallennuksen toiston milloin tahansa. 

> Kun tallennus on käynnissä, tuo HARD DISC 
CONTENT -valikko näkyviin painamalla GO-
näppäintä ja vihreää näppäintä.

> Korosta käynnissä oleva tallennus painamalla  
tai . 

> Toista tallenne painamalla GO. 

Jos tallennus on käynnissä, se toistetaan alusta alkaen. 
Tämä ei keskeytä käynnissä olevaa tallennusta. 
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HUOMAA! DVD-soittimen käynnistyminen 
valmiustilasta kestää enintään 40 sekuntia. 



Tallenteen toiston aikana voit siirtyä tiettyyn 
kappaleeseen, toistaa tallenteen hidastettuna 
tai keskeyttää toiston ja jatkaa sitä, kun olet 
valmis.

Kappaleen vaihto 
Siirry seuraavaan tai edelliseen 
kappaleeseen näillä näppäimillä. 

Pikakelaa eteen tai taakse 
toiston aikana näillä näppäimillä. 
Muuta nopeutta painamalla 
näppäintä uudelleen. 

Siirry tallenteessa taaksepäin 
painamalla GO ja 7. 

Siirry tallenteessa eteenpäin 
painamalla GO ja 9. 

Aloita hidastus keskeytystilasta 
tällä näppäimellä. 

Aloita hidastus keskeytystilasta 
taaksepäin tällä näppäimellä. 

Tallenteen toiston keskeytys 
ja lopetus 
Keskeytä toisto tällä näppäimellä. 

Siirry tallenteessa eteen- tai 
taaksepäin kuva kerrallaan näillä 
näppäimillä. 

Lopeta toisto kokonaan 
painamalla näppäintä uudelleen. 
HARD DISC CONTENT -valikko 
tulee näkyviin. 

Jatka toistoa painamalla GO-
näppäintä. 

Kiintolevyn sisältövalikko. 

Tallenteen toiston aikana 

    

     

GO 
7 

GO 
9 

 

 

STOP 

    

STOP 

GO 
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Suojattuja tallenteita ei koskaan poisteta 
automaattisesti tilan tekemiseksi uusille 
tallenteille. Jos kiintolevy on täynnä ja kaikki 
tallenteet on suojattu, ajastettuja tai 
manuaalisia tallennuksia ei voida tehdä. 

Tallenteiden suojaus 
> Tuo HARD DISC CONTENT -valikko näkyviin 

painamalla GO-näppäintä ja vihreää näppäintä. 
> Korosta suojattava tallenne tai tallenne, josta 

suojaus poistetaan, painamalla  tai .* 
> Suojaa tallenne muokkausta tai automaattista 

poistoa vastaan tai poista suojaus sinisellä 
näppäimellä. 

Meneillään oleva tallennus keskeytyy 
automaattisesti, jos kiintolevy tulee täyteen. 

Värillisillä näppäimillä saat käyttöösi erilaisia 
muokkaustoimintoja, kuten tallenteiden poiston ja 
suojauksen. 

Lajitteluvalikko 

Tallenteiden muokkaus  

Jos kiintolevy on täynnä ja tallennus 

ajastetaan tai aloitetaan manuaalisesti, 

sisäänrakennettu kiintolevytallennin 

tekee tilaa uusille tallenteille 

automaattisesti poistamalla vanhoja 

tallenteita. 

Tärkeimmät tallenteet voidaan 

kuitenkin suojata automaattiselta 

poistolta. Voit myös poistaa 

tallenteita milloin tahansa, jos haluat 

huolehtia kiintolevytilasta itse. 

Lisäksi voit järjestää tallenteet 

haluamallasi tavalla. 

Tallenteen suojaus 

HARD DISC
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*HUOMAA! Tekemiäsi tallenteita säilytetään 
kiintolevyllä nimikkeellä TITLES. Jos et nimeä sitä, 
tallenne nimetään automaattisesti, kunnes muutat 
nimen. Katson sivun 30 kohta Tallenteen nimeäminen. 



Tallenneluettelon järjestyksen muutos 

Voit järjestää tallenteet järjestykseen tiettyjen 
kriteerien mukaan, jotta tallenteet on helppo 
löytää. Tämä järjestys säilyy, kunnes poistut 
sisältövalikosta. 

Kun DVD-soitin on kytketty päälle 
> Tuo HARD DISC -valikko näkyviin painamalla 

GO ja 0. 
> Valitse SORTING-valikko painamalla . 
> Valitse jokin lajitteluvaihtoehto painamalla  tai . 
> Poistu valikosta painamalla EXIT. 

Lajitteluvaihtoehdot 
RECORDING DATE… Luetteloi tallenteet 

tallennuspäiväyksen mukaan. 
ALPHABETICAL… Luetteloi tallenteet 

aakkosjärjestyksessä. 
DELETE ORDER … Luetteloi tallenteet 

poistojärjestyksessä, kun kiintolevyllä on vähän 
tai ei lainkaan tilaa uusille tallenteille. Tallenteet 
on poistettava manuaalisesti. 

PROTECTED… Luetteloi tallenteet, jotka on 
suojattu poistolta. 

GENRE… Luetteloi tallenteet määrittämäsi lajin 
mukaan. 

LAST PLAYED… Luetteloi tallenteet viimeksi 
soitettujen tallenteiden järjestyksen mukaan. 

Tallenteen poisto 

Kaikki tallenteet voidaan poistaa milloin 
tahansa. Jos kuitenkin haluat poistaa suojatun 
tallenteen, sen suojaus on ensin poistettava.

Tallenteen poisto 
> Tuo HARD DISC CONTENT -valikko näkyviin 

painamalla GO-näppäintä ja vihreää näppäintä. 
> Korosta poistettava tallenne painamalla  tai . 
> Poista korostettu tallenne kiintolevyltä 

painamalla punaista näppäintä. 
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Tallenteen kopiointi  

Voit kopioida tallenteen sisäänrakennetulta 
kiintolevyltä tallentavalle DVD-levylle. 

Kun DVD-soitin on kytketty päälle 
> Tuo HARD DISC CONTENT -valikko näkyviin 

painamalla GO-näppäintä ja vihreää näppäintä. 
> Korosta kopioitava tallenne painamalla  tai . 
> Kopioi korostettu tallenne kiintolevyltä 

tallentavalle DVD-levylle painamalla vihreää 
näppäintä. 

Tallenteen nimeäminen 

Jos tallennettua TV-ohjelmaa ei nimetä 
automaattisesti tai jos olet tallentanut 
manuaalisesti, tallenne löytyy helpommin 
HARD DISC CONTENT -valikosta, jos sille 
annetaan uusi nimi. 

Kun DVD-soitin on kytketty päälle 
> Tuo HARD DISC CONTENT -valikko näkyviin 

painamalla kaukosäätimestä GO-näppäintä ja 
vihreää näppäintä. 

> Korosta tallenne painamalla  tai  ja siirry 
muokkaustilaan painamalla kaukosäätimestä 
GO ja 3. 

> Korosta valikosta TITLE NAME ja paina . 
> Muuta merkkiä tai numeroa näppäimellä  

 tai  tai syötä merkki näppäimillä 0–9. Siirry 
edelliseen tai seuraavaan kenttään painamalla  
tai . Vaihda isoihin tai pieniin kirjaimiin 
painamalla kaukosäätimestä GO ja 8. Poista 
tallenteen nimi painamalla kaukosäätimen 
punaista näppäintä. 

> Tallenna muutokset painamalla kahdesti GO. 
> Poistu muokkaustilasta painamalla GO ja 3. 

>> Tallenteiden muokkaus  

HARD DISC
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Lisätoiminnot 

Tallenteiden muokkauksen lisätoiminnot, 32 

 • Tallenteen jako kahtia, 32 
 • Kappaleen yhdistäminen tai jako, 33 
 • Turhien kohtausten piilotus, 33 
 • Piilotettujen kohtausten näyttö, 33 
 • Kaikkien kappalemerkkien poisto, 34 
 • DVD-levyjen muokkaus, 34 

Toiston lisätoiminnot, 36 

 • Toiston aikaiset toiminnot, 36 
 • Diaesityksen soittolistan luonti, 38 

Tallenteiden katseluoikeuksien rajoitus – lapsilukko, 40 

 • Lapsilukon käyttöönotto, 40 
 • Lapsilukkokoodin asetus, 41 

Yleiset asetukset, 42 

 • Yleisten asetusten säätö, 42  

Tässä luvussa kerrotaan tallenteiden 

muokkauksen lisätoiminnoista. Voit 

jakaa ja yhdistää tallenteita. Voit 

tehdä erilaisia toistotoimintoja, kuten 

luoda diaesityksen ja rajoittaa 

tallenteiden käyttöä 

lapsilukkotoiminnolla. Lisäksi voit 

muuttaa yleisiä asetuksia, kuten 

tallennustilaa, automaattista 

suojausta ja äänitilaa. 
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Tallenteiden muokkauksen lisätoiminnot  

Tehtyäsi tallennuksen voit muun 

muassa piilottaa turhat kohtaukset 

tai jakaa tallenteen kahdeksi eri 

tallenteeksi. 

Valitun tallenteen asetuksia voidaan 

ottaa käyttöön, muuttaa tai poistaa 

käytöstä OPTIONS-valikossa. 

Huomaa! Suojattua tallennetta ei 

voida muokata. Katso lisätietoja sivun 

28 kohdasta Tallenteen suojaus. 

Tallenne voidaan jakaa kahdeksi tai 
useammaksi tallenteeksi. Tällä toiminnolla 
voit jakaa ja poistaa turhia tallenteen osia. 
Tällöin sinun on helpompi esimerkiksi löytää 
tietty kohtaus pitkästä tallenteesta. 

Tallenteen jako kahtia 
> Paina kaukosäätimestä GO ja 3 tallenteen 

toiston aikana. 
> Etsi muokattava kohtaus näppäimellä  tai  ja 

paina STOP. 
> Ota DIVIDE-toiminto (JAA) käyttöön painamalla 

kaukosäätimen keltaista näppäintä. Uusi 
tallenne ja uusi hakemistokuva luodaan toiston 
senhetkisestä kohdasta.* Kummankin 
puolikkaan nimenä pysyy alkuperäisen 
tallenteen nimi, mutta voit muuttaa nimiä 
milloin tahansa sivulla 30 annettujen ohjeiden 
mukaisesti. Näytössä näkyvät aloitusaika ja 
kulunut aika muuttuvat automaattisesti. 

Huomaa! Kun tallenne on jaettu, toimintoa ei 
voida perua. 

Voit jakaa tallenteen kahtia valitsemastasi 
kohdasta. 

Tallenteen jako kahtia 

TV2 07 PLAY

[STOP]=Browser [    ]=Navigate bar
  CHAPTER DIVIDE   HIDE

00:00:28
00:00:08
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*HUOMAA! Tekemiäsi tallenteita säilytetään 
kiintolevyllä nimikkeellä TITLES. Jos et nimeä sitä, 
tallenne nimetään automaattisesti, kunnes muutat 
nimen. Katson sivun 30 kohta Tallenteen 
nimeäminen. 



Kappaleen yhdistäminen tai jako 

Voit luoda kappaleen käyttämällä SPLIT-
toimintoa ja asettamalla kappalemerkin tai 
käyttämällä MERGE-toimintoa ja poistamalla 
kappalemerkin. 

> Siirry muokkaustilaan tallenteen toiston aikana 
painamalla kaukosäätimestä GO ja 3.

> Ota CHAPTER-toiminto (KAPPALE) käyttöön 
painamalla kaukosäätimen vihreää näppäintä. 
Kappaleen muokkausvalikko tulee näkyviin.

> Etsi muokattava kohtaus kaukosäätimen 
näppäimellä  tai  ja paina STOP. 

> Siirry valikon alaosassa näkyviin toimintoihin 
painamalla kaukosäätimen värillisiä näppäimiä. 

> Palaa edelliseen näyttöön painamalla vihreää 
näppäintä. 

> Poistu muokkaustilasta painamalla GO ja 3. 

Kappaleen yhdistäminen  
> Yhdistä nykyinen kappale edelliseen 

kappaleeseen painamalla kaukosäätimen 
punaista näppäintä. Jos kappaleet olivat 
piilotettuina, yhdistetystä kappaleesta tulee 
myös piilotettu. 

Kappaleen jako 
> Aseta uusi kappalemerkki toiston nykyiseen 

kohtaan painamalla keltaista näppäintä. Siten 
pääset tallenteen tiettyyn kohtaan helposti tai 
voit määrittää piilotettavan kappaleen, kuten 
mainoskohtauksen. 

Tallenteeseen ja kiintolevylle voidaan tallentaa vain 
rajallinen määrä kappalemerkkejä. 

Turhien kohtausten piilotus 

Voit piilottaa tiettyjä kohtauksia toistolta 
(esimerkiksi ohittaa mainoskohtauksen) tai 
tuoda piilotetun kohtauksen taas näkyviin. 

> Siirry muokkaustilaan tallenteen toiston aikana 
painamalla kaukosäätimestä GO ja 3. 

> Etsi muokattava kohtaus kaukosäätimen 
näppäimellä  tai  ja paina STOP. 

> Ota HIDE-toiminto (PIILOTA) käyttöön 
painamalla kaukosäätimen sinistä näppäintä. 
Toiminto asettaa piilotuksen aloitusmerkin. 

> Etsi piilotettavan kohtauksen loppu 
kaukosäätimen näppäimellä , ja lopeta piilotus 
painamalla vihreää näppäintä. Toiminto asettaa 
piilotuksen loppumerkin. Piilotettu alue näkyy 
harmaana. Muussa tapauksessa peruuta 
toiminto painamalla kaukosäätimen sinistä 
näppäintä. 

> Poistu muokkaustilasta painamalla GO ja 3. 

Piilotettujen kohtausten näyttö 
> Siirry muokkaustilaan tallenteen toiston aikana 

painamalla kaukosäätimestä GO ja 3. Videon 
muokkaustilassa toistuu piilotettu kappale. 

> Ota SHOW-toiminto (NÄYTÄ) käyttöön 
painamalla kaukosäätimen sinistä näppäintä. 
Toiminto merkitsee näytettävän kohtauksen 
alun. 

> Etsi näytettävän kohtauksen loppu 
kaukosäätimen näppäimellä , ja lopeta näyttö 
painamalla vihreää näppäintä. Muussa 
tapauksessa peruuta toiminto painamalla 
kaukosäätimen sinistä näppäintä. 

> Poistu muokkaustilasta painamalla GO ja 3. 

Videon muokkaustilassa toistuvat kaikki piilotetut 
kappaleet. 
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Kaikkien kappalemerkkien poisto 

Jos olet ottanut kappaleen merkintätoiminnon 
käyttöön, kappalemerkki asetetaan 
automaattisesti tietyin välein tallennuksen 
aikana. Voit poistaa kaikki kappalemerkit, 
kun tallennus on päättynyt. 

> Siirry muokkaustilaan tallenteen toiston aikana 
painamalla kaukosäätimestä GO ja 3. 

> Ota NO CHAPTER -toiminto (EI KAPPALETTA) 
käyttöön painamalla kaukosäätimen punaista 
näppäintä. Toiminto poistaa nykyisestä 
tallenteesta kaikki kappalemerkit. 

> Poistu muokkaustilasta painamalla GO ja 3. 

Kappalemerkkien tehdasasetus on OFF (POIS). 
Lisätietoja kappaleasetusten muuttamisesta on 
sivun 43 luvussa “Yleisten asetusten säätö”. 

DVD-levyjen muokkaus 

Voit muuttaa levyn sisältöä ja tallennetun 
DVD-levyn asetuksia muokkausvalikosta.  
Jos DVD±R-levy on viimeistelty, sitä ei voida 
muokata. Muokattu sisältö ei välttämättä  
ole käytettävissä, jos soitat levyä toisessa 
DVD-soittimessa. 

Muokkausvalikossa näkyvät asetukset saattavat 
vaihdella tilanteen ja levyn tyypin mukaan. 
Vaihtoehdot ovat seuraavat: 
– Levyn nimen muutos 
– DVD-levyn teko yhteensopivaksi (vain DVD±RW) 
– Levyn viimeistely (vain DVD±R) 
– Levyn nimikkeen muutos 
– Videon muokkaus 

Jos DVD±RW-levy on tallennettu tietokoneasemalla 
tai toisella tallentimella, kuvahakemisto ei välttämättä 
näy oikein. Mukauta levyn valikko tämän  
DVD-soittimen muotoon ennen muokkausta. 
Asetuksilla ADAPT MENU > DISC SETTINGS voit 
muttaa levyn muodon Bang & Olufsen -tyypiksi. 
Katso sivun 42 Yleiset asetukset. Kun painat GO 
kahdesti, toimenpiteen hyväksymisestä kertova 
ilmoitus tulee televisioruutuun. 
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Tallenteen poisto DVD-levyltä 
> Aseta tallennettu DVD-levy DVD-soittimeen. 

Hakemistokuva tulee näkyviin. Jos ei tule, paina 
GO-näppäintä ja punaista näppäintä. 

> Korosta nimike valikosta painamalla  tai . 
> Ota DELETE-toiminto (POISTA) käyttöön 

painamalla kaukosäätimen punaista näppäintä. 
> Näkyviin tulee varoitus. Jatka painamalla 

kaukosäätimestä kahdesti GO*. Muussa 
tapauksessa korosta valikosta CANCEL (PERUUTA) 
ja keskeytä toiminto painamalla GO kahdesti. 

Levyllä olevan tallenteen suojaus (DVD±RW) 
Voit suojata DVD±RW-levylle tallennetun nimikkeen, 
jotta tallenteita ei vahingossa poisteta tai muokata. 

> Aseta tallennettu DVD±RW-levy DVD-soittimeen. 
Hakemistokuva tulee näkyviin. Jos ei tule, paina 
GO-näppäintä ja punaista näppäintä. 

> Korosta nimike valikosta painamalla  tai . 
> Ota PROTECT-toiminto (SUOJAA) käyttöön 

painamalla kaukosäätimen sinistä näppäintä. 
Kun tallenne on suojattu, sinisen näppäimen 
toiminnoksi muuttuu UNPROTECT (POISTA 
SUOJAUS). Valitse tämä asetus, jos haluat 
tarvittaessa peruuttaa suojausasetuksen. 
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*HUOMAA! DVD±RW-levyillä hakemistokuvanäytön 
viereen tulee Empty Title (tyhjä nimike) kohtaan, 
josta tallenne poistettiin. Tyhjää tilaa voidaan 
käyttää uusia tallenteita varten. DVD±R-levyillä 
hakemistokuvanäytön viereen tulee Deleted title 
(poistettu nimike) kohtaan, josta tallenne 
poistettiin. Poistettu tallenne ohitetaan toiston 
aikana. DVD±R-levyiltä poistettua tilaa ei voida 
käyttää muille tallenteille. 



Toiston lisätoiminnot 

Toiston lisätoimintojen avulla voit 

toistaa tallenteiden segmenttejä, 

selata DVD-levyjä ja käyttää 

satunnaissoittoa. Lisäksi voit luoda 

diaesityksen soittolistan. 

Tässä kuvatut toiminnot eivät 

välttämättä ole mahdollisia kaikilla 

levyillä.

Toiston aikaiset toiminnot 

Voit käyttää toiston lisätoimintoja värillisillä 
näppäimillä levyn toiston aikana. 

Uudelleentoisto 
Uudelleentoiston asetukset vaihtelevat levyn 
tyypin mukaan. 
> Valitse yksi uudelleentoiston vaihtoehto 

painamalla toiston aikana kaukosäätimen 
keltaista näppäintä. 

 Kappaleen uudelleentoisto (vain DVD,  
DVD±R/±RW) 

 Raidan/tallenteen uudelleentoisto 
 Albumin/soittolistan toisto (jos käytössä) 
 Koko levyn uudelleentoisto (vain video CD, 

audio CD, DVD±R/±RW) 
> Peruuta uudelleentoisto painamalla toistuvasti 

keltaista näppäintä, kunnes toistotila on poissa 
käytöstä tai painamalla STOP kahdesti. 

Tietyn segmentin uudelleentoisto (A-B) 
Voit toistaa tallenteesta, kappaleesta tai raidasta 
tietyn segmentin. Merkitse haluamasi segmentin 
aloitus- ja lopetuskohta. 
> Paina toiston aikana kaukosäätimen sinistä 

näppäintä. Tämä tarkoittaa, että aloituskohta 
on merkitty. 

> Merkitse segmentin lopetuskohta painamalla 
sinistä näppäintä uudelleen. Ohjelmapalkkiin 
asetetaan näkyvä merkki. Toisto siirtyy merkityn 
segmentin aloituskohtaan. Segmenttiä toistetaan, 
kunnes uudelleentoistotila perutaan. 

> Peruuta uudelleentoisto painamalla sinistä 
näppäintä uudelleen. 

DVD-levyn selaus 
(vain CD, VCD, DVD±R/±RW) 
Toiminnon avulla voit esikatsella levyn kutakin 
raitaa ensimmäiset 10 sekuntia. 
SCAN-toiminto on mahdollinen vain, jos se näkyy 
kuvaruudun alalaidassa painaessasi 
kaukosäätimestä GO ja 1. 
> Paina toiston aikana kaukosäätimen punaista 

näppäintä. DVD-soitin siirtyy seuraavaan raitaan 
10 sekunnin toiston jälkeen. 

> Jatka normaalia toistoa painamalla punaista 
näppäintä. 

Satunnaistoisto 
(VCD, DVD+/-R, DVD+/-RW) 
Valitse satunnaistoisto, jotta DVD-soitin voi 
satunnaisesti valita ja toistaa levyllä olevat raidat. 
SHUFFLE-toiminto (SATUNNAINEN) on 
mahdollinen vain, jos se näkyy kuvaruudun 
alalaidassa painaessasi kaukosäätimestä GO ja 1 
tai GO ja sininen näppäin. 
> Paina kaukosäätimen vihreää näppäintä. 

Tallenteen kaikkien kappaleiden toisto alkaa 
satunnaisessa järjestyksessä. 

> Peruuta satunnaistoisto painamalla vihreää 
näppäintä. 
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Voit mukauttaa JPEG-diaesityksen toiston 
levyllä tallentamalla valinnan albumiin.  
DVD-soitin voi käsitellä tallentavalla levyllä 
olevalla albumilla jopa 100 JPEG-kuvaa sen 
mukaan, millaiset JPEG-tiedostoparametrit 
ovat käytössä. 

> Kerää suosikkikuvasi PHOTO ROLLS -kansioista, 
ja luo uusi diaesityksen soittolista lisäämällä ne 
albumiin. Katso kohta “Valokuvien lisäys albumiin”. 

> Muokkaa valokuvia tarvittaessa albumissa. 
Katso kohta “Albumin muokkaus”. 

> Korosta valokuva-albumi valikossa ja aloita 
diaesityksen toisto painamalla GO. 

Tietoja Photo Rolls -kansiosta/valokuva-
albumista 
– PHOTO ROLLS on kansio, johon tallennetaan 

alkuperäiset JPEG-kuvat ja jossa ne suojataan. 
Se vastaa kameroiden perinteistä 35 mm:n 
filmiä. Photo roll -kansiot luodaan 
automaattisesti digitaalikameroista. 

– PHOTO ALBUM sisältää erilaisia Photo roll -
kansioista luotuja JPEG-kuvia. Voit poistaa 
albumin poistamatta Photo roll -kansioiden kuvia. 

Valokuvien lisäys albumiin 
> Aseta laitteeseen JPEG-kuvia sisältävä CD-levy 

(CD, DVD±RW, DVD±R). Sisältövalikko tulee 
näkyviin. 

> Paina  toistuvasti, kunnes PHOTO ROLLS- ja 
INFO-valikot tulevat näkyviin. 

> Korosta Photo roll -kansio ja näytä pienoiskuvien 
yleiskatsaus painamalla GO kahdesti. 

> Korosta albumiin lisättävä valokuva näppäimillä 
, ,  tai  ja ota SELECT-toiminto (VALITSE) 

käyttöön painamalla kaukosäätimen keltaista 
näppäintä. 

 Jos haluat korostaa kaikki valokuvat, ota SELECT 
ALL -toiminto (VALITSE KAIKKI) painamalla 
vihreää näppäintä. 

 Jos haluat kiertää korostettua valokuvaa 90 
astetta myötäpäivään, ota ROTATE-toiminto 
(KIERRÄ) käyttöön painamalla sinistä näppäintä. 

> Ota TO ALBUM -toiminto (ALBUMIIN) käyttöön 
painamalla kaukosäätimen punaista näppäintä. 
Add to Photo Albums -valikko tulee näkyviin. 

> Luo uusi albumi tai korosta olemassa oleva 
albumi ja lisää valokuva(t) siihen painamalla GO 
kahdesti. Valitut valokuvat on nyt tallennettu 
albumiin. 

Sisältövalikko tulee näkyviin. 

Photo roll -kansiossa on erilaiset muokkaustoiminnot. 

Diaesityksen soittolistan luonti 

HARD DISC

[BROWSER]

PHOTO ALBUMS
Alb0001
Alb0002
Alb0003
Alb0004

SORTING
Photo Rolls
Photo Album

Overview Root

8
50

TO ALBUM SELECT ALL SELECT ROTATE
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>> Toiston lisätoiminnot 

Albumin muokkaus 
Voit järjestää kuvan paikan albumissa uudelleen 
luodaksesi haluamasi diaesityksen toistojärjestyksen 
tai poistaaksesi valokuvan/valokuvat albumista. 
PHOTO ROLLS -kansioissa olevien kuvien järjestys 
ja määrä säilyvät muuttumattomina. 

> Aseta laitteeseen JPEG-kuvia sisältävä CD-levy 
(CD, DVD±RW, DVD±R). Sisältövalikko tulee 
näkyviin. 

> Korosta SORTING-valikko painamalla  ja 
korosta PHOTO ALBUMS painamalla . 

> Siirry PHOTO ALBUMS -valikkoon painamalla 
uudelleen  ja korosta albumi näppäimillä  tai . 

> Näytä pienoiskuvien yleiskatsaus painamalla GO 
kahdesti. 

> Korosta siirrettävä valokuva näppäimillä , , 
 tai  ja ota SELECT-toiminto (VALITSE) käyttöön 

painamalla kaukosäätimen keltaista näppäintä. 
> Ota MOVE-toiminto (SIIRRÄ) käyttöön 

painamalla kaukosäätimen vihreää näppäintä. 
Valikkoon tulee “navigaattori”, jonka avulla voit 
valita valokuvien välisen kohdan. 

> Liikuta “navigaattoria” valikossa näppäimellä , 
,  tai , ja hyväksy valokuvan sijoituspaikka 

painamalla GO kahdesti. 

Albumin nimen ja päiväyksen muutos 
> Korosta albumi ja siirry muokkaustilaan 

painamalla kaukosäätimestä GO ja 3. Tee 
tarvittavat muutokset vastaaviin kenttiin ja 
paina GO kahdesti ja poistu muokkaustilasta 
painamalla GO ja 3. 

Albumin poisto 
> Korosta albumi ja ota DELETE-toiminto (POISTA) 

käyttöön painamalla kaukosäätimen punaista 
näppäintä. 

Valokuvan kierto 
> Korosta valokuva valikossa ja ota ROTATE-toiminto 

(KIERTO) käyttöön painamalla sinistä näppäintä. 

Valokuvan poisto albumista 
> Korosta valokuva valikossa ja ota REMOVE-

toiminto (POISTA) käyttöön painamalla 
kaukosäätimen punaista näppäintä. 

HARD DISC

[BROWSER]

PHOTO ALBUMS
Alb0001
Alb0002
Alb0003
Alb0004

SORTING
Photo Rolls
Photo Album

Overview Root

8
50

TO ALBUM SELECT ALL SELECT ROTATE
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Anna lapsilukkokoodi, jotta voit katsella 
lapsilukolla suojattuja tallenteita. 

Kun DVD-soitin on kytketty päälle 
> Tuo HARD DISC -valikko näkyviin painamalla 

GO ja 0. 
> Korosta näytettävä lähde painamalla  ja paina 

toistuvasti , kunnes näkyviin tulevat TITLES ja 
INFO. 

> Korosta tallenne painamalla  ja ota lapsilukko 
käyttöön tai poista se käytöstä painamalla 
kaukosäätimen keltaista näppäintä. 
Nelinumeroinen PIN-koodi on syötettävä, jotta 
lukittuja levyjä tai kiintolevyllä olevia tallenteita 
voidaan toistaa. 

Voit lukita DVD-levyt ja tallenteet tai poistaa 
niiden lukituksen HARD DISC CONTENT -valikossa. 

Tallenteiden katseluoikeuksia voidaan rajoittaa 
asettamalla ja ottamalla käyttöön lapsilukkotoiminto. 

Tallenteiden katseluoikeuksien rajoitus – lapsilukko  

Tallenteiden katseluoikeuksia voidaan 

rajoittaa ottamalla käyttöön 

lapsilukkotoiminto. Ensin on 

annettava lapsilukkokoodi. 

CHILD LOCK CODE -valikossa voidaan 

määrittää koodi, jonka avulla voidaan 

rajoittaa tallenteiden katseluoikeuksia. 

Lapsilukkokoodi asetetaan kerran, 

minkä jälkeen se on aktivoitava 

jokaiselle tallenteelle, jonka katselua 

halutaan rajoittaa. 

Lapsilukon käyttöönotto 

PINCODE .  .  .  .

Cancel

Please enter a new PINCODE. 

HARD DISC

TITLES 1/2
DR1 04-OCT-2006 11:17
DR2 04-OCT-2006 09:40

[PLAY] [EDIT] [BACK] [EXIT]
 DELETE COPY CHILD LOCK   PROTECT

INFO 
 00:25:30
 SP
 04.10.2006
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HUOMAA! Lapsilukkotoiminto näkyy DVD:n ja 
kiintolevyn sisältövalikossa vaihtoehtona vain, jos 
olet asettanut lapsilukkokoodin ja ottanut sen 
käyttöön järjestelmävalikossa. 



Ennen lapsilukkotoiminnon käyttöä on 
asetettava lapsilukkokoodi. 

Kun DVD-soitin on kytketty päälle 
> Tuo järjestelmävalikko näkyviin painamalla GO 

ja 1. 
> Korosta PREFERENCES painamalla  ja korosta 

ACCESS SETTINGS painamalla  toistuvasti. 
Siirry asetuksiin painamalla . 

> Syötä valitsemasi nelinumeroinen PIN-koodi 
näppäimillä 0–9. 

> Poistu järjestelmävalikosta painamalla EXIT. 

Asetettuasi nelinumeroisen koodin voit ottaa 
käyttöön tai poistaa käytöstä lapsilukkotoiminnon 
ACCESS SETTINGS -valikossa valitsemalla ON tai OFF. 

PIN-koodin muutos 
> Syötä uusi nelinumeroinen PIN-koodi 

näppäimillä 0–9. Vahvista uusi PIN-koodi 
antamalla se uudelleen. 

> Muussa tapauksessa korosta valikosta CANCEL 
(PERUUTA) painamalla  ja paina 
kaukosäätimestä GO kahdesti. 

Unohtunut PIN-koodi 
> Syötä 1504 unohtamasi PIN-koodin sijasta. 
> Syötä uusi nelinumeroinen PIN-koodi. Vahvista 

uusi PIN-koodi antamalla se uudelleen. 

Lapsilukkokoodin määritys 
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Yleiset asetukset  

DVD SYSTEM -valikon avulla voit 

valita haluamasi asetukset DVD-

toistoa varten ja voit ottaa käyttöön, 

säätää ja poistaa käytöstä toimintoja, 

jotka liittyvät DVD-soittimen 

päivittäiseen käyttöön. 

SYSTEM-valikossa voidaan valita 

seuraavat yleiset asetukset: 

– Tallennustila 

– Tallennuskieli 

– Tallenteiden suojaus 

– Tallenteiden kappaleet 

– Ääniasetustilat 

– DVD-levyn valikon mukautus 

– Tallenteiden poisto DVD-levyltä 

– Lapsilukko, jonka avulla voidaan 

rajoittaa tallenteiden 

katseluoikeuksia 

– Automaattinen jatko 

Haluat ehkä muuttaa tallenteiden ja DVD-
levyjen yleisiä asetuksia. Se voidaan tehdä 
järjestelmävalikossa. 

Kun DVD-soitin on kytketty päälle 
> Tuo järjestelmävalikko näkyviin painamalla GO 

ja 1. 
> Korosta PREFERENCES painamalla  ja katso 

käytettävissä olevat asetusvaihtoehdot painamalla 
 toistuvasti. Siirry asetuksiin painamalla . 

> Korosta muutettava asetus ja paina . Kun olet 
muuttanut asetuksen, siirry edelliseen 
korostettuun kohtaan painamalla . 

> Poistu järjestelmävalikosta painamalla EXIT. 

Jos valikon valinta näkyy harmaana, toiminto ei ole 
käytettävissä tai sitä ei voida muuttaa nykyisessä 
tilassa. 

Yleisten asetusten valikko 

Yleisten asetusten säätö 

03 TV2 TV2   05-OCT-2006  12 . . . PAUSE

Preferences

Record mode
Language
Auto protect
Chapters

Navigate to menu item.

Recording Sound Disc

SP: Standard Play
LANG. I
Off
Standard
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HUOMAA! Joidenkin DVD-levyjen tekstityskieli on 
valittava levyn valikosta, vaikka tekstityskieli olisi 
aikaisemmin valittu “Language”-valikosta. 
Joissakin Bang & Olufsenin televisioissa tallennus 
aloitetaan vain painamalla RECORD-näppäintä 
kerran. Näissä televisioissa ei ole tallennuslukkoa, 
joten et voi vaihtaa kanavaa tai sammuttaa 
televisiota keskeyttämättä tallennusta. 



Recording-asetusvalikon sisältö 
RECORD MODE… Määritä tallenteiden kuvanlaatu 

ja pisin tallennusaika kiintolevylle.* Vaihtoehdot: 
STANDARD PLAY, STANDARD PLAY PLUS, 
LONG PLAY, EXTENDED PLAY, SUPER LONG 
PLAY ja SUPER EXTENDED PLAY. Tallennuksen 
pituus on 42–336 tuntia sen mukaan, millainen 
tallennuslaatu on valittu.

KIELI Valitse tallennuskieli, jota käytetään 
ylimääräisellä äänikielellä lähetettävien televisio-
ohjelmien tallennukseen. Valitse alkuperäinen 
lähetyskieli LANG I tai ylimääräinen audiokieli 
LANG ll. 

AUTO PROTECT… Kun tämä toiminto on 
kytkettynä päälle, uudet tallenteet suojataan 
automaattisesti. Vaihtoehdot ovat ON (päällä) ja 
OFF (pois). 

CHAPTERS… Jakaa tallenteen automaattisesti 
kappaleisiin lisäämällä kappalemerkkejä tietyin 
välein. Vaihtoehdot ovat OFF, STANDARD ja 
SMART. SMART-vaihtoehdot ovat käytettävissä 
vain DV-videokameratallenteella. Tehdasasetus 
on OFF. 

*Kopioitaessa kiintolevyltä tallentavalle DVD-levylle 
kiintolevyltä valitun tallenteen tallennustila siirtyy 
automaattisesti. Toisen tallennustilan valinta ei ole 
mahdollista. Tehdasasetus on SP. 

Sound-asetusvalikon sisältö 
SOUND MODE… Tätä asetusta tarvitaan vain, jos 

DVD-soittimen AUDIO OUT L/R -liittimet 
kytketään muihin ääni-/videolähteisiin. 
Vaihtoehdot ovat STEREO ja SURROUND. 

NIGHT MODE… Tämä tila optimoi äänen toiston 
hiljaisella äänenvoimakkuudella. Suuret 
äänenvoimakkuudet pehmennetään ja pienet 
äänenvoimakkuudet suurennetaan kuultavalle 
tasolle. Vaihtoehdot ovat ON (päällä) ja OFF 
(pois).

NIGHT MODE on käytettävissä vain DVD-
videolevyillä, joilla käytetään Dolby Digital -
äänijärjestelmää. 

Disc-asetusvalikon sisältö 
ADAPT MENU… Tämän toiminnon avulla voit 

muuttaa levyn muodon Bang & Olufsen -
tyypiksi, jos DVD±RW on tallennettu 
tietokoneasemalla tai muulla tallentimella eikä 
kuvahakemisto näy oikein. 

DELETE ALL… Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat 
poistaa kaikki tallenteet nykyiseltä tallentavalta 
DVD-levyltä. 

Access-asetusvalikon sisältö 
CHILDLOCK… Tällä toiminnolla voit estää lapsia 

katselemasta tiettyjä levyjä tai tallenteita 
kiintolevyltä. Kun toiminto on käytössä, se 
näkyy CHILDLOCK-tekstinä värillisten 
vaihtoehtojen näytön alalaidassa aina 
korostaessasi tallenteen sisältövalikossa. 
Vaihtoehdot ovat ON (päällä) ja OFF (pois). 

CHANGE PIN… Tällä toiminnolla voit muuttaa 
lapsilukon PIN-koodia. Voit myös perua 
tekemäsi muutoksen. 

Feature-asetusvalikon sisältö 
AUTO RESUME… Tällä toiminnolla voit jatkaa 

levyn toistoa kohdasta, johon se viimeksi 
lopetettiin. Toiminto koskee viimeistä 20 
toistamaasi DVD-levyä ja Video CD -levyä. 
Vaihtoehdot ovat ON (päällä) ja OFF (pois). 
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Sijoituspaikka, asetukset ja kytkennät 

Ohjeita sijoituspaikan valintaan, 46 

 • Ohjeita sijoituspaikan valintaan, 46 

DVD-soittimen kytkentä, 47 

Liitäntäpaneelit, 48 

DVD-soittimen asetukset, 50 

 • Ensimmäiset asetukset, 50 
 • GUIDE Plus+ -järjestelmän asetukset, 52 

Järjestelmäasetukset, 54 

 • Järjestelmäasetusten säätö, 54 

Tässä luvussa kerrotaan, miten  

DVD-soitin valmistellaan, miten  

se sijoitetaan oikein ja kytketään 

televisioon. Lisäksi siinä kerrotaan, 

miten DVD-soittimeen tehdään 

halutut asetukset ja kuvaillaan 

liitäntäpaneelit. 
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Ohjeita sijoituspaikan valintaan 

Noudata näillä sivuilla annettuja 

ohjeita ja käytäntöjä, kun sijoitat, 

kytket ja otat DVD-soittimen 

käyttöön ensimmäisen kerran. 

Aseta DVD-soitin vakaalle ja tasaiselle alustalle. 
Älä aseta esineitä DVD-soittimen päälle. 

Älä aseta DVD-soitinta lämpöpattereiden 
lähelle tai suoraan auringonvaloon. 

Käytä turvallisuussyistä vain Bang & Olufsenin 
hyväksymiä jalustoja ja seinätelineitä! 

Älä sijoita DVD-soitinta matolle, koska matto 
tukkii pohjassa olevat tuuletusaukot. 

DVD-soitin on tarkoitettu käytettäväksi 
sisätiloissa kuivassa kotitalousympäristössä, 
jonka lämpötila on 10–35 ˚C. 

DVD-soittimen virta voidaan katkaista 
kokonaan ainoastaan irrottamalla johto 
pistorasiasta. Varmista siksi, että DVD-
soittimen sähköverkkoliitäntää on helppo 
käsitellä.

Laitteen ympärille on jätettävä tilaa tuuletusta 
varten. Jätä DVD-soittimen sivuille vähintään 5 cm 
ja päälle 10 cm vapaata tilaa. 

Veden tiivistymistä voi ilmetä, jos DVD-soitin 
siirretään kylmästä lämpimään tilaan. Se voi 
keskeyttää toiston. Aseta DVD-soitin lämpimään 
paikkaan kahdeksi tunniksi ennen käyttöä, kunnes 
kosteus poistuu. 
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DVD-soitin kytketään Bang & Olufsen 

-televisioon 21-napaisella AV-kaapelilla. 

Kytke DVD-soitin televisioon alla 

kuvatulla tavalla. DVD-soittimen 

liitäntäpaneelit on kuvattu sivuilla  

48 ja 49. 

Lisätietoja television liitännöistä on 

television mukana toimitetussa 

opaskirjassa. 

Rekisteröi kaikki televisiojärjestelmään kytketyt 
laitteet mukaan lukien DVD-soitin. Laitteet 
rekisteröidään television Setup-valikon kautta. 
Varmista Bang & Olufsen -television mukana 
toimitetusta opaskirjasta, että lisälaitteet 
kytketään ja rekisteröidään oikein. 

– Kytke DVD-soittimen EXT 1 -liitäntä television 
AV-liitäntään 21-napaisella AV-kaapelilla. 

– Jos televisiossa on sisäänrakennettu Dolby Digital 
-moduuli, liitä DVD-soittimen OPTICAL- tai 
COAX-liitäntä television digitaaliseen tuloliitäntään. 
Jos tarvittavaa kaapelia ei toimitettu laitteen 
mukana, saat sen Bang & Olufsen -jälleenmyyjältä. 

– Kytke ulkoantennin kaapeli videonauhurissa tai 
tallentimessa olevaan tuloliitäntään, jossa on 
merkintä ANTENNA. Välitä antennisignaali 
televisioon videonauhurin tai DVD-soittimen 
mukana toimitetulla antennikaapelilla. Kytke 
toinen pää DVD-soittimen TV-antenniliitäntään 
ja toinen pää television TV-antenniliitäntään. 

– Kytke lopuksi DVD-soitin verkkovirtaan mukana 
toimitetulla kaapelilla. DVD-soitin on nyt 
valmiustilassa, jota ilmaisee näyttöpaneelissa 
palava punainen valo. 

Huomaa seuraavat DVD-soittimen asetukset: 
DVD tai [DVD2]… DVD-soitin aloittaa levyn 

toiston suoraan, kun lähde on valittu. 
V MEM, [V.AUX] tai [DVD2]… DVD-soitin siirtyy 

suoraan HARD DISC CONTENT -valikkoon, kun 
lähde on valittu ja DVD-soitin on valmiustilassa. 

[V.AUX2]… DVD-soitin käynnistyy TUNER-tilassa. 

DVD-soittimen kytkentä 

DVD 2 BeoVision

EXT1 OPTICAL /
COAX

TV

ANTENNA
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HUOMAA! Tarkista, että kaikki lähteet on 
irrotettu verkkovirrasta ennen liitäntöjen 
tekemistä tai muuttamista. 



Kytke DVD-soitin televisioon  

DVD-soittimen takana olevan 

liitäntäpaneelin kautta. 

Voit kytkeä DVD-soittimeen  

myös muita laitteita etu- ja 

takaliitäntäpaneelien kautta.

Tietoja muiden laitteiden kytkemisestä 

on laitteiden mukana tulleissa 

opaskirjoissa. 

Liitäntäpaneelit 

CAM 2 (DV-IN) 
Digitaalisen videokameran kytkemiseen. Valitse 
CAM2 painamalla kaukosäätimestä GO ja 5 
käyttäessäsi tätä tuloliitäntää. Jos CAM2 ei tule 
näkyviin, tuo CAM2 näkyviin näppäimellä  tai . 

CAM 1 (R AUDIO L – VIDEO) 
Videokameran tai lisälähteiden kytkentään 
tarkoitetut videon ja äänen tuloliitännät. 

CAM 1 (S-VIDEO) 
Muiden videolaitteiden kytkemiseen. 

Tallennus videokamerasta, DV-videokamerasta 
tai muista ulkoisista lähteistä 
Voit tallentaa videokamerasta, DV-videokamerasta 
tai muista ulkoisista lähteistä kiintolevylle. 
> Kytke lähde DVD-soittimeen. 
> Paina GO ja 5 ja noudata näytössä annettuja 

ohjeita. 
> Aloita kytketyn lähteen toisto ja paina 

kaukosäätimestä kahdesti RECORD. 

Jos et merkitse sisältöä, jonka haluat tallentaa 
DVD-soittimelle tallentaessasi videokamerasta  
tai DV-videokamerasta, sisältö poistetaan. 

Etupaneelin liitännät 

S VIDEOVIDEO
CAM 1

AUDIO LRDV-IN
CAM 2
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HUOMAA! Joissakin Bang & Olufsenin 
televisioissa tallennus aloitetaan vain painamalla 
RECORD-näppäintä kerran. Näissä televisioissa ei 
ole tallennuslukkoa, joten et voi vaihtaa kanavaa 
tai sammuttaa televisiota keskeyttämättä tallennusta. 



~ (verkkovirta) 
Liitäntä sähköverkkoon kytkemistä varten. 

ANTENNA 
Antennin tulosignaalin liitäntä. 

TV 
Antennin lähtösignaalin liitäntä televisioon 
kytkemistä varten. 

EXT1 / TO TV-I/O 
21-napainen liitäntä televisioon kytkemistä varten. 

EXT2 / AUX-I/O 
21-napainen liitäntä muiden videolaitteiden, kuten 
pelikonsolin tai muun laitteen, joka ei ole Bang & 
Olufsen -laite, kytkemistä varten. Et voi käyttää 
Beo4-kaukosäädintä tällaisen laitteen ohjaukseen. 
Käytä laitteen omaa kaukosäädintä. 

OUT 2 
Muiden videolaitteiden kytkemiseen. 
Liitäntäryhmässä on S-Video (Y/R), Video (CVBS) 
sekä vasen ja oikea äänikanava. 

OUT 1 
Muiden videolaitteiden kytkemiseen.  
(Vasen ja oikea äänikanava, Y, Pb ja Pr.) 

DIGITAL AUDIO OUT – OPTICAL / COAX 
Äänikaapeleiden kytkemiseksi liitettyihin lähteisiin. 
Optinen liitäntä edellyttää, että teet 
asianmukaisen Digital Audio Output -asetuksen 
tai ääntä ei kuulu tai siinä on häiriöitä. Katso sivun 
55 kohta Audio Output -asetusvalikon sisältö.

HDMI OUT 
HDMI-yhteensopivaan Bang & Olufsen -
järjestelmän kytkemiseen. 

G-LINK 
Ei käytetä Bang & Olufsen -kokoonpanossa. 

Takaliitäntäpaneeli 

HDMI  OUT

S1

G-LINKDIGITAL AUDIO OUT
OPTICAL

OUT 2
EXT 2ANTENNA

TV

MAINS

AUX-I/O

EXT 1 TO TV-I/O

OUT 1
AUDIO

AUDIO

Y

L

R

PB

PR

VIDEO
(CVBS)

S-VIDEO
(Y/C)

COAX

S2 S3 S4 S5 S6
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Ensimmäiset asetukset 

Asetusvalikkko tulee näkyviin, kun kytket 
DVD-soittimeen virran ensimmäisen kerran. 
Valikon asetusten avulla voit helposti määrittää 
DVD-soittimen toimintojen asetukset 
mukaan lukien televisiokanavien asennus, 
kieliasetukset ja GUIDE Plus+ -järjestelmä. 

> Kytke DVD-soittimeen virta painamalla 
kaukosäätimestä DVD. 

> LANGUAGE AND COUNTRY -valikko tulee 
näkyviin television kuvaruutuun. 

Jos DVD-soittimen rekisteröintiasetuksena on 
V MEM* tai V.AUX2 eikä DVD, valitse V MEM  
tai V.AUX2 äläkä DVD:tä. 

TÄRKEÄÄ! 
Tee ensimmäiset asetukset kokonaan loppuun, 
ennen kuin asetat laitteeseen levyn toistoa tai 
tallennusta varten. Levykelkka ei avaudu, ennen 
kuin perusasetukset on tehty. 

TV-ohjelmaluettelo ei näy GUIDE Plus+ -
järjestelmässä heti perusasennuksen tekemisen 
jälkeen. TV-luettelotietojen vastaanottamiseen 
saattaa kulua jopa 24 tuntia. 

Tässä kuvattu asennusvaihe 

käynnistyy vain, kun DVD-soitin 

kytketään ensimmäisen kerran 

sähköverkkoon ja siihen kytketään 

virta. Käyttäjää opastetaan 

automaattisilla kuvaruutuvalikoilla, 

joissa tehdään tarvittavat asetukset. 

Kun ensimmäiset asetukset on tehty, 

GUIDE Plus+ -järjestelmä on otettava 

käyttöön. 

Tarkista, että olet tehnyt oikein kaikki 

tarvittavat liitännät tähän DVD-

soittimeen, televisioon ja satelliitti-

vastaanottimeen/kaapeliboksiin (jos 

käytössä) ja että olet kytkenyt niihin 

virran. Kanavahaku tunnistaa signaalit 

ja tallentaa kaikki käytettävissä olevat 

kanavat. 

DVD-soittimen asetukset 

LANGUAGE AND COUNTRY

 TV FORMAT

 CHANNEL SEARCH

 TIME AND DATE

 GUIDE PLUS+ SYSTEM

  CONTINUE

   DO NOT INSTALL NOW
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*HUOMAA! Joissakin Beo4-kaukosäätimissä  
V MEM -näppäimen nimi on V TAPE -näppäin. 



Valikoiden järjestys ensimmäisten asetusten 
teossa: 
LANGUAGE AND COUNTRY… Korosta haluamasi 

valikkokieli näppäimellä  tai  ja tallenna 
painamalla . 

 Valitse asuinmaasi. Korosta COUNTRY ja paina 
. Korosta maasi näppäimellä  tai  ja 

tallenna näppäimellä . Jos maasi ei ole 
luettelossa, valitse OTHERS. 

 Korosta DONE ja paina kaukosäätimestä 
kahdesti GO. 

TV FORMAT… Valitse asianmukainen television 
kuvasuhde kytketyn televisiotyypin mukaan. 

 Korosta TV SHAPE ja paina . Korosta television 
kuvasuhde näppäimellä  tai . Vaihtoehdot 
ovat 16:9, 4:3 LETTERBOX ja 4:3 PANSCAN. 

 Tallenna painamalla . 
 Korosta DONE ja paina kaukosäätimestä 

kahdesti GO. 
CHANNEL SEARCH… Korosta valikosta CHANNEL 

SEARCH ja käynnistä kanavahaku painamalla 
kaukosäätimestä kahdesti GO. Toiminnon 
suorittaminen vie muutaman minuutin. Jos 
kanavia ei löydy, yritä asentaa televisiokanavat 
automaattisesti perusasetusten tekemisen 
jälkeen. Katso lisätietoja sivun 50 kohdasta 
Ensimmäiset asetukset. 

 Kun kanavahaku on päättynyt, löydettyjen ja 
tallennettujen kanavien kokonaismäärä tulee 
näkyviin. Jatka painamalla kahdesti GO. 

TIME AND DATE… Jos tiedot ovat oikein, korosta 
valikosta DONE ja paina kahdesti GO. Jos 
muutoksia tarvitaan, syötä oikea aika ja päiväys 
näppäimillä 0–9 asianmukaiseen kenttään. 
Ensimmäiset asetukset on nyt tehty. 

GUIDE Plus+ system… Korosta valikosta 
CONTINUE ja käynnistä GUIDE Plus+ -asennus 
painamalla kahdesti GO. 

 Ohita GUIDE Plus+ -asennus korostamalla 
valikosta DO NOT INSTALL NOW. 

 Kun seuraavan kerran haluat asentaa GUIDE 
Plus+ -järjestelmän, pidä kaukosäätimen GO-
näppäintä painettuna muutaman sekunnin ajan. 
Odota, kunnes DVD-soitin on lopettanut 
järjestelmän alustamisen ja poistu painamalla 
kahdesti GO. Lisätietoja GUIDE Plus+  
-järjestelmän kokoonpanosta on sivulla 52. 

51



GUIDE Plus+ -järjestelmän asetukset 

DVD-soittimessa on GUIDE Plus+ -järjestelmä. 
Järjestelmä sisältää maksuttoman 
vuorovaikutteisen ohjelmaoppaan kaikista 
alueellasi näkyvistä televisio-ohjelmista. 
Ennen kuin voit käyttää toimintoa, sinun on 
määritettävä maantieteellinen sijaintisi ja 
nykyisen kokoonpanon laitteet, jotta saat 
oikeat GUIDE Plus+ -ohjelmatiedot.* 

> Tuo GUIDE Plus+ -perusasetusvalikko näyttöön 
pitämällä kaukosäätimen GO-näppäintä 
painettuna. Paina näppäimiä  ja  toistuvasti, 
kunnes SETUP-valikkopalkki näkyy korostettuna. 

> Korosta valikosta BASIC SETUP painamalla  ja 
siirry asetusnäyttöön painamalla kahdesti GO. 

Kun asetukset on tehty, jätä DVD-soitin 
valmiustilaan ja kytke ulkoisiin vastaanottimiin 
virta yön ajaksi, jotta ne vastaanottavat televisio-
ohjelmien luettelotietoja. 

>> DVD-soittimen asetukset 

GUIDE PLUS+ 

 BASIC SETUP

  LANGUAGE AND COUNTRY

  POSTAL CODE

  SOURCE AND CHANNEL NUMBER
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*HUOMAA! Jos ongelma ilmenee GUIDE Plus+ -
järjestelmäasetuksissa, katso lisätietoja Internet-
sivustosta www.europe.guideplus.com. TV-
ohjelmatiedot eivät ole käytettävissä kaikissa maissa. 



Valikoiden järjestys GUIDE Plus+ -asetuksissa: 
LANGUAGE AND COUNTRY… Nämä asetukset 

otetaan ensimmäisistä asetuksista (katso sivu 
51). Jos maasi ei ole luettelossa tai et pysty 
vastaanottamaan TV-ohjelmatietoja, voit silti 
käyttää GUIDE Plus+ -järjestelmän ShowView-, 
G-Code- tai Video Plus+ -toimintoa ja 
manuaalista tallennusta. 

POSTAL CODE… Syötä postinumero. 

Postinumeron syöttö… 
> Siirry syöttövalikkoon painamalla kahdesti GO. 
> Syötä paikallinen postinumero näppäimellä 

 tai  ja siirry edelliseen tai seuraavaan 
syöttökenttään näppäimellä  tai . Antamasi 
postinumeron on oltava oikein ja sen on oltava 
tunnistetussa maassa oleva postinumero. 
Muussa tapauksessa et saa TV-ohjelmatietoja 
tai ne ovat vääriä. 

SOURCE AND CHANNEL NUMBER… 
Oletusarvoinen isäntäkanava-asetus on 
AUTOMATIC, jota suositellaan. Jos haluat 
määrittää GUIDE Plus+ -isäntäkanavan lähteen 
ja kanavanumeron, valitse valikosta HOST 
CHANNEL SETUP ja tee asetukset loppuun 
noudattamalla television kuvaruudussa 
annettuja ohjeita. Kun asetukset on tehty, 
poistu valikosta pitämällä GO-näppäintä 
painettuna. 

Jätä DVD-soitin valmiustilaan yön ajaksi, jotta  
TV-ohjelmatiedot latautuvat. Jos käytät ulkoista 
vastaanotinta, viritä ulkoinen vastaanotin 
manuaalisesti isäntäkanavalle. Jätä ulkoiseen 
vastaanottimeen virta yön ajaksi. 

Jos virität isäntäkanavan ennen siirtymistä 
valmiustilaan, DVD-soitin alkaa heti ladata TV-
ohjelmatietoja. EPG DOWNLOAD näkyy näytössä. 
Prosessi voi kestää jopa kaksi tuntia. Voit 
pysäyttää latauksen milloin tahansa kytkemällä 
DVD-soittimeen virran. Voit myös jättää DVD-
soittimen valmiustilaan yön ajaksi edellä kuvatulla 
tavalla. Jos TV-ohjelmatietoja ei ole saatavilla 
siihen aikaan, DVD-soitin kytkeytyy valmiustilaan 
eikä tietoja ladata. 

Tarkista EDITOR-näytöstä seuraavana päivänä, että 
kaikki TV-ohjelmatiedot ovat latautuneet. GUIDE 
Plus+ -valikossa voit siirtyä Menu Bar -palkkiin 
painamalla . Paina sitten  toistuvasti, jotta 
EDITOR korostuu. Siirry EDITOR-valikkoon 
painamalla . 
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DVD SYSTEM -valikon avulla voit 

valita haluamasi järjestelmäasetukset 

DVD-soitinta varten ja voit ottaa 

käyttöön, säätää ja poistaa käytöstä 

toimintoja, jotka liittyvät DVD-

soittimen päivittäiseen käyttöön. 

SYSTEM-valikossa voidaan valita 

seuraavat asetukset: 

– virransäästötila 

– näyttöasetukset 

– eteen- ja taaksepäin siirtymisen 

asetukset 

– päivämäärän ja kellonajan 

asetukset 

– analogisten kanavien asetukset

– videoasetukset 

– äänilähtöasetukset 

Järjestelmäasetukset  

DVD-soittimen asetuksia voidaan vaihtaa.  
Se voidaan tehdä järjestelmävalikossa. Jos 
tallennus on kuitenkin käynnissä, SETUP-
valikkoon siirtyminen pysäyttää tallennuksen 
ja tyhjentää toistopuskurin. 

Kun DVD-soitin on kytketty päälle 
> Tuo järjestelmävalikko näkyviin painamalla GO 

ja 1. 
> Korosta SETUP painamalla toistuvasti  ja paina 

sitten . Tallennuksen ollessa käynnissä 
näkyviin tulee varoitus, joka ilmoittaa 
tallennuksen pysähtyvän ja toistopuskurin 
tyhjenevän, jos jatkat. 

> Jatka painamalla GO kahdesti tai keskeytä 
toiminto painamalla valikosta kahdesti GO. 
Toisto pysähtyy. 

> Katso käytettävissä olevat asetusvaihtoehdot 
painamalla toistuvasti  ja siirry asetuksiin 
painamalla . 

> Noudata kuvaruudussa annettuja ohjeita. 
> Poistu järjestelmävalikosta painamalla EXIT. 

Jos valikon valinta näkyy harmaana, toiminto ei ole 
käytettävissä tai sitä ei voida muuttaa nykyisessä 
tilassa. 

Järjestelmäasetusten valikko 

System-asetusvalikon sisältö 
ECO MODE… Virransäästötila. Kun kytket DVD-

soittimen valmiustilaan, näyttöpaneeli pimenee 
virran säästämiseksi. DVD-soittimen 
näyttöpaneelissa näkyy kello, kun laite on 
kytketty valmiustilaan. Vaihtoehdot ovat ON 
(päällä) ja OFF (pois). 

DISPLAY… Valitse DVD-soittimen näytön kirkkaus. 
Vaihtoehdot ovat BRIGHT (KIRKAS), DIMMED 
(HIMMENNETTY) ja OFF (POIS). 

JUMP FORWARD… Aseta aikamäärä, jonka haluat 
siirtyä eteenpäin. Suurin asetus on 60 minuuttia. 
Tehdasasetus on viisi minuuttia. 

JUMP BACK… Aseta aikamäärä, jonka haluat 
siirtyä taaksepäin. Suurin asetus on 60 
minuuttia. Tehdasasetus on viisi minuuttia. 

Time-date-asetusvalikon sisältö 
CLOCK PRESET… Aika/päivämäärä voidaan 

asettaa automaattisesti tässä DVD-soittimessa, 
jos tallennettu televisiokanava lähettää 
aikasignaalin. Vaihtoehdot ovat AUTO,  
joka sisältää käytettävissä olevan aika- ja 
päivämäärätiedot lähettävän kanavan 
automaattisen tunnistuksen, esiasetetun 
kanavanumeron aika- ja päivämäärätietojen 
lähettämiseen käytettävälle kanavalle, sekä OFF, 
joka sisältää valinnan ennen ajan ja 
päivämäärän astettamista manuaalisesti. 

TIME… Jos aika on väärä, aseta aika manuaalisesti 
tässä. 

DATE… Jos päivämäärä on väärä, aseta 
päivämäärä manuaalisesti tässä. 

Järjestelmäasetusten säätö  

03 TV2 TV2   05-OCT-2006  12 . . . LIVE

Setup

Eco mode
Display
Jump forward
Jump back

Navigate to menu item.

System Time-date Analogue Ch

On
Bright
01:00
00:30
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Analogue channel -asetusvalikon sisältö 
AUTO SEARCH… Käynnistää automaattisen 

televisiokanavien haun ja korvaa kaikki aiemmin 
tallennetut analogiset televisiokanavat. 

SORT… Vaihda tallennettujen televisiokanavien 
järjestystä. 

FAVOURITES… Merkitse suosikkitelevisiokanavasi 
nopeaa käyttöä varten. Merkitsemättömät 
kanavat ohitetaan, kun selaat kanavia DVD-
viritintilassa. 

Analogisten kanava-asetusten – manuaalisen 
haun valikon sisältö 
ENTRY MODE… Valitse manuaalinen haku, joka 

perustuu kanavien nimitykseen tai taajuuden 
syöttöön. 

ENTRY… Syötä taajuus/kanavanumero näppäimillä 
0–9. 

 Tallenna painamalla kaukosäätimestä GO kahdesti 
ja vihreää näppäintä tai ota hakutoiminto 
käyttöön painamalla sinistä näppäintä. 

PRESET… Syötä tallennettavan kanavan 
esiasetettu kanavanumero (esim. “01”) 
näppäimillä 0–9. 

PRESET NAME… Syötä esiasetetun kanavan nimi 
näppäimillä 0–9. Kaikilla kanavilla voi olla 
enintään neljä merkkiä sisältävä nimi. 

DECODER… Jos nykyinen televisiokanava 
lähetetään koodattuina televisiosignaaleina, 
jotka voidaan katsoa oikein vain EXT2-liitäntään 
kytketyllä dekooderilla, sinun on otettava 
kytketty dekooderi käyttöön. Vaihtoehdot ovat 
ON (päällä) ja OFF (pois). 

TV-SYSTEM… Tee sellaiset TV-järjestelmän asetukset, 
jotka tuottavat vähiten häiröitä kuvaan ja ääneen.  

NICAM… NICAM on digitaalinen 
äänenlähetysjärjestelmä. Se voi lähettää ääntä 
joko yhdellä stereokanavalla tai kahdella 
erillisellä monokanavalla. Vaihtoehdot ovat ON 
(päällä) ja OFF (pois). 

FINE TUNING… Valitse tämä asetus, kun lähetys 
on heikkolaatuinen ja televisiokanavaa on 
hienosäädettävä manuaalisesti. 

Video-asetusvalikon sisältö
TV SHAPE… Kuvasuhde voidaan valita televisiota 

vastaavaksi. Kuvasuhteessa “4:3 Letterbox” 
laajakuvatelevision kuvaruudun ylä- ja 
alalaidassa näkyy mustat palkit. Kuvasuhteessa 

“4:3 PanScan” kuva on täysikorkuinen, mutta 
sivut on leikattu. “16:9” on tarkoitettu 
laajakuvatelevisioille (kuvasuhde 16:9). 

BLACK LEVEL… Mukauttaa väridynamiikan NTSC-
levylle. Vaihtoehdot ovat NORMAL (NORMAALI) 
ja ENHANCED (KOROSTETTU). 

HORIZONTAL… Säädä kuvan vaakasijaintia 
television kuvaruudussa näppäimellä  tai . 

VIDEO OUTPUT… Valitsee sellaisen videolähdön 
tyypin, joka vastaa tämän DVD-soittimen ja 
televisiosi välistä videoliitäntää. Vaihtoehdot 
ovat S-VIDEO – S-Video-liitäntä – ja 
AUTOMATIC – Lähtöasetus on automaattisesti 
vastaanotetun videosignaalin mukainen. 

PROGRESSIVE… Ennen kuin voit ottaa 
lomittelemattoman toiston käyttöön, tarkista, 
että televisiosi voi vastaanottaa progressiivisia 
signaaleja (progressive scan -televisio vaaditaan) 
ja että olet kytkenyt DVD-soittimen televisioon 
YPbPr-liitännällä. Vaihtoehdot ovat ON (päällä) 
ja OFF (pois). Progressiivinen videolähtö ei ole 
käytössä, jos HDMI-lähtö on kytketty käyttöön. 

HDMI… Toiminto on käytettävissä vain HDMI-
liitännällä. Vaihtoehdot ovat: AUTO – Kytkee 
HDMI-lähdön käyttöön. Videolähdön resoluutio 
on automaattisesti vastaanotetun videosignaalin 
mukainen. ON – kytkee HDMI-lähdön käyttöön. 
Videolähdön resoluutio on VIDEO UPSCALING -
asetuksen mukainen.

VIDEO-UPSCALING… Aseta videon resoluutio 
kytketyn television/lähteen suorituskyvyn (480p, 
576p, 720p, 1080i) mukaan. “i” tarkoittaa 
lomiteltua ja “p” tarkoittaa lomittelematonta. 
Asetus ei ole käytettävissä, jos HDMI-asetuksena 
on AUTO. Videokuvan parannuksen muuttaminen 
tavallisesti pimentää television muutamaksi 
sekunniksi television säätyessä uuteen 
asetukseen. Videoasetus vain HDMI-liitäntään. 

HDMI OUTPUT… Tämä asetus määrittää 
videolähdön värimuodon. Vaihtoehdot ovat: 
RGB – kirkastaa värejä ja syventää mustaa. 
YPbPr – tarkentaa värisävyjä. Tämä on HDMI-
yhteensopivien laitteiden standardiasetus. 
Videoasetus vain HDMI-liitäntään. 

Audio output -asetusvalikon sisältö 
DIGITAL OUTPUT… Tätä asetusta tarvitaan vain, 

jos DVD-soittimen COAXIAL/OPTICAL OUT -
liitännät kytketään muihin ääni-/videolähteisiin. 
Vaihtoehdot ovat: ALL – Valitse tämä asetus,  
jos kytketyssä lähteessä on sisäänrakennettu 
monikanavainen dekooderi, joka tukee 
monikanavaista äänijärjestelmää (Dolby Digital, 
MPEG-2). PCM – Valitse tämä asetus, jos 
kytketty lähde ei pysty dekoodaamaan 
monikanavaista ääntä. Järjestelmä muuntaa 
monikanavaiset Dolby Digital- ja MPEG-2-
signaalit PCM-signaaleiksi (Pulse Code 
Modulation). OFF – Valitse tämä asetus, jos 
haluat poistaa digitaalisen äänilähdön käytöstä. 
Jos esimerkiksi kytket tämän DVD-soittimen 
televisioon tai stereojärjestelmään AUDIO OUT -
liitännöillä. 

HDMI… Tätä asetusta tarvitaan vain, jos DVD-
soittimen HDMI OUT -liitäntä kytketään 
televisioon tai muuhun näyttölaitteeseen. 
Vaihtoehdot ovat: AUTO – Valitse tämä asetus, 
jos haluat nauttia monikanavaisesta äänestä 
HDMI-liitännän kautta. DISABLE – Valitse tämä 
asetus, jos kytketty lähde ei pysty tuottamaan 
ääntä HDMI-liitännän kautta tai HDMI-liitäntä 
ei tue toistettua ääniformaattia (esim. projektori 
tai SACD). Varmista, että DVD-soittimesta on 
vaihtoehtoinen ääniliitäntä televisioon tai 
näyttölaitteeseen äänen tuottamista varten.* 

*SACD-levyjä ei voida kuunnella eikä DVD-Audio 
CPPM (Content Protection for Playable Media) -
lähteitä voida kopioida HDMI-liitännän avulla. 

Language setting -asetusvalikon sisältö 
MENU… Valitse tämän DVD-soittimen 

kuvaruutuvalikon kieli. Asetus otetaan 
perusasennuksesta. 

AUDIO… Valitse DVD-toiston äänikieli. 
SUBTITLE… Valitse DVD-toiston tekstityskieli. 

Jos valittu ääni-/tekstityskieli ei ole käytettävissä 
levyllä, käyttöön tulee levyn oletuskieli. Joidenkin 
DVD-levyjen ääni-/tekstityskieltä voidaan vaihtaa 
vain DVD-levyn valikon kautta. 
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Huolto 

Säännöllinen huolto, kuten 

järjestelmän puhdistaminen,  

on käyttäjän tehtävä. Paras tulos 

saavutetaan noudattamalla oikealla 

olevia ohjeita. Huoltosuosituksia saat 

Bang & Olufsen -jälleenmyyjältä. 

Takuu kattaa kaikki vialliset osat. 

DVD-, video-CD- ja audio-CD-levyjen 
puhdistamiseen ei saa käyttää liuottimia  
tai hankaavia puhdistusaineita.

Kiintolevyn käsittely 
Sisäänrakennetussa kiintolevyssä on suuri 
tallennuskapasiteetti, joka mahdollistaa 
pitkäkestoisen tallennuksen ja nopean 
tiedonkäsittelyn. Kokoonpanoympäristö ja käsittely 
voivat vahingoittaa sisältöä aiheuttaen häiriöitä 
toistoon ja tallennukseen. Noudata seuraavia 
varotoimia, jotta kiintolevy ei vahingoitu eikä 
tärkeitä tietoja katoa: 
– Älä siirrä DVD-soitinta äläkä altista sitä tärinälle. 
– Älä irrota verkkovirran pistotulppaa pistorasiasta 

kytkemättä DVD-soitinta valmiustilaan. 

VAROITUS! 
Kiintolevyä ei ole tarkoitettu sisällön pysyvään 
säilytykseen. Suosittelemme varmuuskopioimaan 
tärkeän videomateriaalin tallentavalle DVD-levylle. 

Bang & Olufsen ei vastaa kiintolevyn rikkoutumisesta 
aiheutuvasta tietojen menetyksestä. 

DVD-soittimen puhdistus 
Pyyhi DVD-soittimesta pölyt kuivalla, pehmeällä 
liinalla. Poista tarvittaessa rasvatahrat tai 
pinttyneempi lika kuivaksi puristetulla pehmeällä 
liinalla, joka on ensin kastettu muutaman pisaran 
mietoa pesuainetta sisältävään liuokseen.  
Älä koskaan käytä alkoholia tai muita liuottimia 
DVD-soittimen minkään osien puhdistukseen. 

Älä yritä puhdistaa itse DVD-soittimen optiikkaa 
tai avata DVD-soitinta. Kotelon saa avata vain 
pätevä asentaja. 

Levyjen käsittely 
Käsittele levyjä varoen. Jos levyyn tartutaan aina 
reunoista ja jos se säilytetään alkuperäisessä 
kotelossaan aina, kun se on DVD-soittimen 
ulkopuolella, levyä ei tarvitse puhdistaa. Mikäli 
levyyn jää sormenjälkiä, pölyä tai likaa, se voidaan 
pyyhkiä puhtaaksi nukkaamattomalla, pehmeällä 
ja kuivalla liinalla. Suojaa levyjä kuumuudelta ja 
kosteudelta. Älä koskaan kirjoita levyyn. 
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Hakemisto 

Ajastin 

Ajastettu tallennus, 16 
Ajastettu tallennus (ohjelmaluettelo-opas), 18 
Ajastettu tallennus (ShowView/G-Code/Video 

Plus+ -järjestelmä), 18
Ajastimien muokkaus, 19 
Ajastimen poisto, 19 
Ajastinohjelman muokkaus, 19 
Manuaalisesti ajastettu tallennus, 16 
Tallennustiheyden tai ajoituksen 

muokkaus, 19 
Time-date-asetusvalikon sisältö, 55 

Asetukset 

Access-asetusvalikon sisältö, 43 
Analogisten kanava-asetusten – manuaalisen 

haun valikon sisältö, 55 
Analogue channel -asetusvalikon sisältö, 55 
Audio output -asetusvalikon sisältö, 56 
Disc-asetusvalikon sisältö, 43 
DVD-soittimen asetukset, 50 
Ensimmäiset asetukset, 50 
Feature-asetusvalikon sisältö, 43 
GUIDE Plus+ -järjestelmän asetukset, 52 
Järjestelmäasetukset, 54 
Järjestelmäasetusten säätö, 54 
Language setting -asetusvalikon sisältö, 56 
Recording-asetusvalikon sisältö, 43 
Sound-asetusvalikon sisältö, 43 
System-asetusvalikon sisältö, 55 
Time-date-asetusvalikon sisältö, 55 
Valikoiden järjestys ensimmäisten asetusten 

teossa, 51 
Valikoiden järjestys GUIDE Plus+ -asetuksissa, 53 
Video-asetusvalikon sisältö, 55 
Yleiset asetukset, 42  
Yleisten asetusten säätö, 42  

Ääni 

Sound-asetusvalikon sisältö, 43 

Beo4-kaukosäädin 

Beo4:n käyttö, 6 
DVD-soittimen ja Beo4:n esittely, 6 

CD 

Levyjen toisto, 12 
Levyn toiston aikana, 12

Dekooderi 

Analogisten kanava-asetusten – manuaalisen 
haun valikon sisältö, 55 

DVD 

Ääniraidan kielen vaihto, 15 
Disc-asetusvalikon sisältö, 43 
DVD-levyjen muokkaus, 34
DVD-levyn selaus, 36 
DVD:n kuvaruutuvalikoiden käyttö, 13
DVD-soitin ja kiintolevytallennin, 4
DVD-soittimen ja Beo4:n esittely, 6 
DVD-soittimen käyttö, 4
Feature-asetusvalikon sisältö, 43 
Language setting -asetusvalikon sisältö, 56 
Levyjen toisto, 12 
Levyllä olevan tallenteen suojaus 

(DVD±RW), 35  
Levyn toiston aikana, 12 
Levytyypit, 13 
Ohjeita sijoituspaikan valintaan, 46 
Satunnaistoisto, 36 
Tallenteen poisto DVD-levyltä, 35 
Tekstityskielen vaihto, 15 
Tietyn segmentin uudelleentoisto (A-B), 36 
Toiston aikaiset toiminnot, 36 
Toiston lisätoiminnot, 36 
Työkalupalkin asetusten käyttö, 14 
Uudelleentoisto, 36 
Valikon päällekkäiskuva, 8 
Yleiset asetukset, 42 
Yleisten asetusten säätö, 42  

Ensimmäiset asetukset 

Ensimmäiset asetukset, 50 
GUIDE Plus+ -järjestelmän asetukset, 52 
Valikoiden järjestys ensimmäisten asetusten 

teossa, 51  
Valikoiden järjestys GUIDE Plus+  

-asetuksissa, 53  
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GUIDE Plus+ -järjestelmä 

GUIDE Plus+ -järjestelmä, 9 
GUIDE Plus+ -järjestelmän asetukset, 52 
Valikoiden järjestys ensimmäisten asetusten 

teossa, 51 
Valikoiden järjestys GUIDE Plus+ -

asetuksissa, 53 

Huolto 

DVD-soittimen puhdistus, 57 
Kiintolevyn käsittely, 57 
Levyjen käsittely, 57 
Ohjeita sijoituspaikan valintaan, 46 

Kello 

Time-date-asetusvalikon sisältö, 55 
Valikoiden järjestys ensimmäisten asetusten 

teossa, 51 

Kytkennät 

Antennikytkentä, 47, 49 
DVD-soittimen kytkentä, 47
Etupaneelin liitännät, 48 
Liitäntäpaneelit, 48–49 
Muut videolaitteet, 48–49 
Takaliitäntäpaneeli, 49 
Televisiosignaali, 49, 55 
Verkkovirtaliitäntä, 49
Videokamera, 48 

Kieli  

Ääniraidan kielen vaihto, 15 
Recording-asetusvalikon sisältö, 43 
Tekstityskielen vaihto, 15 
Valikoiden järjestys ensimmäisten asetusten 

teossa, 51  
Valikoiden järjestys GUIDE Plus+ -

asetuksissa, 53  

Kiintolevytallennin 

Access-asetusvalikon sisältö, 43 
Ajastettu tallennus, 16 
Ajastettu tallennus (ohjelmaluettelo-opas), 18 
Ajastettu tallennus (ShowView/G-Code/Video 

Plus+ -järjestelmä), 18 
Ajastimen poisto, 19 
Ajastimien muokkaus, 19
Ajastinohjelman muokkaus, 19 
Diaesityksen soittolistan luonti, 38 
DVD-soitin ja kiintolevytallennin, 4
DVD-soittimen käyttö, 4
Kaikkien kappalemerkkien poisto, 34 
Kanavien vaihto tallennuksen aikana, 21 
Kappaleen vaihto, 27 
Kappaleen yhdistäminen tai jako, 33
Manuaalisesti ajastettu tallennus, 16 
Meneillään olevan tallennuksen toisto, 27 
Ohjelman katselu puskurista, 23 
Ohjelman keskeytys, 22  
Ohjelman keskeytys ja katselun jatkaminen, 22 
Ohjelman tallennus, 16 
Ohjelmien tallennus, 5 
Piilotettujen kohtausten näyttö, 33 
Recording-asetusvalikon sisältö, 43 
Tallenneluettelon järjestyksen muutos, 28 
Tallennuksen lajin valinta, 26 
Tallennus DVD-virittimeltä ja toisen lähteen 

katselu yhtä aikaa, 20 
Tallennus muista lähteistä, 21 
Tallennustiheyden tai ajoituksen 

muokkaus, 19 
Tallennus toistopuskurista, 25 
Tallenteen jako kahtia, 32 
Tallenteen kopiointi, 30  
Tallenteen nimeäminen, 30 
Tallenteen poisto, 29 
Tallenteen suojaus, 28 
Tallenteen toisto, 26  
Tallenteen toiston aikana, 27 
Tallenteen toiston keskeytys ja lopetus, 27 
Tallenteiden muokkaus, 28  
Tietoja tilanhallinnasta ja suojauksesta, 24 
Toistopuskuri, 24–25 
Turhien kohtausten piilotus, 33 
Valikon päällekkäiskuva, 8 
Välitön tallennus, 20 
VPS/PDC-toiminto, 17 

Kopiointi 

Tallenteen kopiointi, 30 
Toistopuskuri, 24–25 

Kuvasuhde 

Levytyypit, 13 
Valikoiden järjestys ensimmäisten asetusten 

teossa, 51  

Lapsilukko 

Access-asetusvalikon sisältö, 43 
Lapsilukkokoodin asetus, 41 
Lapsilukon käyttöönotto, 40
Tallenteiden katseluoikeuksien rajoitus – 

lapsilukko, 40 

Näytöt ja valikot 

Access-asetusvalikon sisältö, 43 
Analogisten kanava-asetusten – manuaalisen 

haun valikon sisältö, 55 
Analogue channel -asetusvalikon sisältö, 55 
Audio output -asetusvalikon sisältö, 56 
Disc-asetusvalikon sisältö, 43 
DVD:n kuvaruutuvalikoiden käyttö, 13 
Feature-asetusvalikon sisältö, 43 
GUIDE Plus+ -järjestelmä, 9
Language setting -asetusvalikon sisältö, 56 
Merkkivalo, 5 
Recording-asetusvalikon sisältö, 43 
Sound-asetusvalikon sisältö, 43 
System-asetusvalikon sisältö, 55 
Tilanäyttö, 5 
Time-date-asetusvalikon sisältö, 55 
Valikkojärjestelmän käyttö, 7 
Valikoiden järjestys ensimmäisten asetusten 

teossa, 51  
Valikoiden järjestys GUIDE Plus+ -

asetuksissa, 53  
Valikon päällekkäiskuva, 8 
Video-asetusvalikon sisältö, 55 

PIN-koodi 

Access-asetusvalikon sisältö, 43
Lapsilukkokoodin asetus, 41 
Lapsilukon käyttöönotto, 40 
PIN-koodin muutos, 41 
Unohtunut PIN-koodi, 41 
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Sijoituspaikka 

Ohjeita sijoituspaikan valintaan, 46 

TV-kanavat  

Analogue channel -asetusvalikon sisältö, 55
Valikoiden järjestys ensimmäisten asetusten 

teossa, 51  
Valikoiden järjestys GUIDE Plus+  

-asetuksissa, 53  

Videokamera 

Tallennus videokamerasta, DV-videokamerasta 
tai muista ulkoisista lähteistä, 48 

Videokamera, 48 

Viritys 

Analogisten kanava-asetusten – manuaalisen 
haun valikon sisältö, 55 

Analogisten kanava-asetusten valikko, 55 
Valikoiden järjestys ensimmäisten asetusten 

teossa, 51  
Valikoiden järjestys GUIDE Plus+  

-asetuksissa, 53  

Yhteystiedot 

Bang & Olufsenin yhteystiedot, 62 
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Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu (WEEE) – 
ympäristönsuojelu 
Euroopan parlamentti ja Euroopan neuvosto ovat 
antaneet direktiivin sähkö- ja elektroniikkalaitero
musta. Tämän direktiivin tarkoituksena on estää 
sähkö- ja elektroniikkalaiteromun syntymistä sekä 
edistää uudelleenkäyttöä, kierrätystä ja muita tapoja 
hyödyntää tällaista romua. Direktiivi koskee 
valmistajia, jälleenmyyjiä ja kuluttajia. 

WEEE-direktiivi edellyttää, että sekä valmistajat 
että loppukäyttäjät hävittävät sähkö- ja 
elektroniikkalaitteet ja niiden osat ympäristöseikat 
huomioiden ja että laitteiden ja romun sisältämät 
materiaalit tai energia kierrätetään tai käytetään 
uudelleen. 
Sähkö- ja elektroniikkalaitteita ja niiden osia ei saa 
hävittää  tavallisen kotitalousjätteen seassa; kaikki 
sähkö- ja elektroniikkalaitteet ja niiden osat on 
kerättävä ja hävitettävä erikseen. 

Uudelleenkäyttöä, kierrätystä ja muuta 
hyödyntämistä varten kerättävät tuotteet ja 
laitteet on merkitty viereisellä merkillä. 

Kun käytät maasi sähkö- ja elektroniikkalaitteiden 
keräysjärjestelmää, suojelet luontoa ja ihmisten 
terveyttä sekä tuet luonnonvarojen viisasta ja 
järkevää käyttöä. Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden 
ja -romun kerääminen varmistaa, että tällaisissa 
tuotteissa ja laitteissa mahdollisesti olevat haitalliset 
aineet eivät pääse saastuttamaan luontoa. 

Bang & Olufsen -jälleenmyyjäsi antaa lisätietoja ja 
neuvoja oman maasi hävittämiskäytännöstä. 

Pienissä tuotteissa ei ehkä aina ole merkkiä. 
Tällaisissa tapauksissa merkki on tuotteen 
käyttöohjeissa, takuutodistuksessa ja pakkauksessa. 

Tämä tuote täyttää EU-direktiivien 
89/336 ja 73/23 määräykset.  

DVD Video -logo on rekisteröity 
tavaramerkki. 

Tämä tuote sisältää tekijänoikeuksia suojaavaa 
tekniikkaa, jota suojaavat yhdysvaltalaiset patentit 
4,631,603; 4,577,216; 4,819,098; 4,907,093; ja 
6,516,132 ja muut immateriaalioikeudet. Tämän 
tekijänoikeuksien suojaustekniikan käyttöön on 
hankittava lupa Macrovisionilta. Ilman Macrovisionin 
antamaa erillistä lupaa sitä saa käyttää vain kotona 
tapahtuvaan ja muuhun rajoitettuun katseluun. 
Käänteistekniikan käyttö ja purku on kielletty. 

CD-/DVD-soittimeen kiinnitetty tarra ilmoittaa, 
että laite sisältää laserjärjestelmän ja että se on 
luokiteltu luokan 1 lasertuotteeksi. Mikäli CD-/
DVD-soittimen käytössä ilmenee ongelmia, ota 
yhteys Bang & Olufsen -jälleenmyyjään. Laitteen 
saa avata vain ammattitaitoinen huoltohenkilöstö. 

VAROITUS: Kaikki muut kuin näissä ohjeissa 
selostetut toimenpiteet voivat altistaa vaaralliselle 
säteilylle. Optisten instrumenttien käyttö tämän 
tuotteen kanssa voi vahingoittaa silmiä. Koska  
CD-/DVD-soittimen lasersäde on silmille haitallinen, 
älä yritä avata tai purkaa koteloa itse. Vie laite 
ammattitaitoisen huoltohenkilöstön korjattavaksi. 
Lasersäteilyä esiintyy, kun laite on avattu. Älä 
katso laitteen säteisiin. Tämä tarra sijaitsee 
laitteen takaosassa. 

Manufactured under license from Dolby 
Laboratories. “Dolby” and the double-D symbol 

are trademarks of Dolby Laboratories. 
Confidential unpublished works. 

Copyright 1992–1997. All rights reserved. 

“DTS”, “DTS-ES” and “Neo:6” are trademarks of 
Digital Theater Systems 

CLASS 1  
LASER PRODUCT 
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Tiedoksesi 

Bang & Olufsen -tuotteita kehittäessämme 
ajattelemme nimenomaan sinun tarpeitasi. 
Pyrimme tekemään laitteistamme 
mahdollisimman helppoja ja mukavia käyttää. 

Siksi toivomme, että käytät hieman aikaasi 
kertoaksesi meille, minkälaisia kokemuksia 
sinulla on Bang & Olufsen -tuotteista. Kaikki 
tärkeänä pitämäsi – myönteinen tai kielteinen 
– voi auttaa meitä kehittämään tuotteitamme 
edelleen. 

Kiitos! 

Vieraile WWW-sivustossamme osoitteessa  
 www.bang-olufsen.com 

Postiosoite: Bang & Olufsen a/s  
 BeoCare   
 Peter Bangs Vej 15  
 DK-7600 Struer 

Faksi: Bang & Olufsen  
 BeoCare  
 +45 97 85 39 11 (fax) 
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Oikeus teknisten tietojen, ominaisuuksien  
ja niiden käyttötapojen muutoksiin ilman 
ennakkoilmoitusta pidätetään.

3509328  0611





www.bang-olufsen.com
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