
ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ 
  

 
1 Извадете антенния кабел от телевизора и го поставете във входа 
означен с ANTENNA на гърба на DVD рекордера. 
 
2 Използвайте предоставения ви антенен кабел, за да свържете  TV 
изхода на гърба на рекордера към антенния вход на гърба на вашия 
телевизор.  
 
3 Използвайте включения скарт кабел, за да свържете EXT 1 TO TV-
I/O изхода на гърба на DVD  рекордера към скарт входа на гърба на 
вашия телевизор.  
 
4 Свържете захранващия кабел на DVD рекордера ~ MAINS към 
захранващата розетка. 
 
Подготвяне на дистанционното 
1 Натиснете STANDBY-ON на рекордера, за да го включите.. 
 
2 Включете телевизора и изберете канала за видео сигнал (AV), 
на телевизора трябва да се появи първото инсталационно меню. 
НЯМА КАРТИНА! Натиснете бутона  TV/AV или придвижете 
нагоре/надолу с курсора, докато намерите правилния канал, например, 
'EXT', '0', или 'AV'. 



 
3 С  изберете позиция в менюто. 
С  влезте в различните опции за съответната позиция. 
С  потвърдете избора си. 
Щом свършите, натиснете { Done } в менюто и OK за да продължите. 
 
4  Появява се менюто { Language and Country }. 
{ Language } – изберете език на менюто за настройки. 
{ Country } – изберете страната, в която живеете. 
 
5 Появява се менюто за телевизионен формат { TV Format }. 
{ TV Format } – Изберете формат на телевизионния екран. 
 
6 Появяав се менюто { Channel Search }. 
Натиснете OK за автоматично търсене на каналите. 
След като търсенето на канали приключи, се появява общия брой 
намерени канали.  
 
7 Появява се менюто { Time and Date }. 
Ако часа и датата на телевизора не са верни, натиснете , за да влзнете 
в съответното поле за час/дата. С  променете цифите, а с   влезте 
в следващото поле, което искате да промените. Щом свършите, 
натиснете OK за потвърждение. 
 
8 Натиснете   за да изберете { Done } и OK за да запишете 
промените. 
� С това първоначалната инсталация е завършена. 
DVD рекордерът е готов за употреба! 
 
 
 
 
На следващата страница ще намерите инструкции за запис и 
плейбек. 
 
 
 
 



 
 
 
... продължение. 
 
1 Поставете записващ DVD+R(W) с етикета нагоре. 
2 Натиснете TUNER на дистанционното, за да видите списък на 
програмите, след това натиснете  , за да изберете номера на 
програмата, която искате да запишете.  
� Ако желаете да записвате от външно устройство, напр. видео 
рекордер, натиснете  на дистанционното, за да изберете 
съответният канал, на който е свързано външното устройство. 
Например, изберете  { EXT2 } ако сте свързали видео рекордер към 
скарт входа EXT2 AUX-I/O на гърба на DVD рекордера. 
3 Натиснете REC MODE, за да изберете желания режим на запис. 
Той е определящ за качеството на записа и максималното време на 
запис за всеки диск.  
Режим: Време на запис 
М1  1 час 
М2  2 часа 
М2х  2.5 часа 
М3  3 часа 
М4  4 часа 
М6  6 часа 
М8  8 часа 
 
 



Забележка: режим М1 е наличен само при DVDR615 и DVDR616. 
{M2x} е фабрично настроения режим на запис. 
 
4 Натиснете  REC  за да започнете запис. 
 
- Ако е необходимо, може да натиснете REC  два пъти, за да 

започнете 30-минутен запис. Всеки път когато натиснете 
бутона REC , ще прибавяте 30 минути към времето за запис.  

5 По време на записа може да натиснете PAUSE ; за да поставите 
записа на пауза и да продължите с REC  . 
6 За да спрете записа, натиснете . 
� Изчакайте съобщението да изчезне от екрана преди да махнете диска.  
 
 
Стартиране на плейбек 
 
1 Поставете диска с етикета нагоре. 
2 Плейбекът започва автоматично. 
� Ако се появи съобщението { Do you want to 
access the disc content? }, натиснете  за да изберете { Yes } и да 
видите съдържанието на диска 
� Ако се появи меню на диска, натиснете , за навигация в 
менюто, маркирайте заглавие и натиснете OK или  за да 
стартирате плейбек. 
 
НЯМА ЗВУК! Свържете AUDIO L/R (червен/бял) конектори на гърба 
на DVD рекордера към съответните конектори на телевизора, стерео 
системата или усилвателя. Включете свързаната система и изберете 
подходящ канал.  
 
3 За да спрете плейбека, натиснете . 
 
За да гледате телевизионни програми 
1 Натиснете TUNER на дистанционното, а след това , за да 
изберете номер на програма.  
 
За да пуснете  DVD+R на други DVD плейъри, трябва първо да го 
финализирате 
 
1 Натиснете EDIT на дистанционното. 



2 Натиснете за да изберете { Finalise } в менюто, след ттова 
натиснете OK за да започне финализирането на DVD+R. 
 
След като DVD+R е финализиран, не е възможно по-нататъшно 
записване или редакция. Отмяната на финализирането е 
невъзможна. 


