
Breves instruç�es

Ligar o gravador de DVD ao
televisor/primeira instalaç#o

Atenç#o! Enquanto n#o se efectuar a primeira instalaç#o, as teclas na parte da frente
ficam sem funç#o.

1 Retire a ficha do cabo da antena do televisor. Ligue-a à tomada
ANTENNA IN na parte traseira do gravador de DVD.

2 Ligue, com o cabo da antena fornecido, a tomada, TV OUT na parte
traseira do gravador de DVD, à tomada de entrada de antena do
televisor.

3 Ligue a tomada EXT 1 TO TV-I/O ou as tomadas OUT S-VIDEO
(Y/C) , OUT VIDEO (CVBS) , OUT L AUDIO R com as tomadas
respectivas do televisor.

O meu televisor suporta a funç#o Easy Link, Cinema Link,
NexTView Link, Q�Link, Smart Link, Megalogic, Datalogic,...

Ligue, com um cabo Scart especial (adequado para estas transferências de
dados), a tomada Scart EXT 1 TO TV-I/O na parte traseira do gravador de
DVD à tomada Scart do televisor - prevista para a transferência de dados -
(vide instruções de utilização do televisor). ?

4 Ligue o televisor.

5 Ligue, com o cabo de alimentação fornecido, a tomada de
rede, 4MAINS na parte traseira do gravador de DVD, à tomada de
parede.
No mostrador aparecem as funções mais importantes do gravador de
DVD. Depois da instalação pela primeira vez esta função fica
desactivada.

6 Prima do gravador de DVD a tecla STANDBY/ON m .

�� �� ���
7 No mostrador aparece '�� �� ���'.

Inicialização

Idioma do Menu
English
Español
Français
Italiano
Deutsch

OK para continuar

8 Se necessário, seleccione no televisor o número do programa da
tomada de entrada.
No ecrã aparece o menu da primeira instalação.
Seleccione com a tecla CH- B ou CH+ A a sua regulação preferida.
Confirme com a tecla OK .

A primeira instalação decorre automaticamente. Espere até que o processo tenha terminado.
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Efectuar uma gravaç#o

1 Prima a tecla MONITOR para ver o sinal de entrada actualmente
seleccionado no ecrã.

2 Seleccione com a tecla CH+ A ou CH- B o número de programa a
partir do qual deve ocorrer a gravação.

Gravaç#o através das tomadas externas

Seleccione com a tecla CH+ A ou CH- B ou as tomadas dianteiras ('�	
�',
'�	
�'(DVDR 75)) ou a tomada ('EXT1', 'EXT2') na parte de trás a partir de
onde deve ocorrer a gravação.

Seleccionar tipo de gravaç#o (Qualidade)

Com a tecla REC MODE pode seleccionar entre 'M1' (gravações da
câmara/1 hora), 'M2' (2 horas), 'M2x' (2,5 horas) 'M3' (3 horas), 'M4' (4
horas) ou 'M6' (6 horas).

SAFE RECORD

Normalmente uma gravação nova começa sempre no ponto, no qual terminou
a gravação actual. Todas as gravações seguintes são assim apagadas.
Se a nova gravação for colocada no final de todas as gravações, mantenha
premida a tecla REC/OTR n o tempo necessário até aparecer no mostrador
'�	� ���' . Sugest#o

3 Prima a tecla RECORD ou REC/OTR n para iniciar a gravação.

No mostrador aparece '�� ����	�' (sem sinal).
b Inspeccione a ficha da tomada para ver se assenta bem.
b Se a gravação for efectuada por um videogravador, altere no videogravador

a regulação 'Tracking'.
b No caso de sinais de entrada de vídeo maus e que não estejam em

conformidade com as normas, o gravador de DVD pode eventualmente não
reconhecer o sinal. Problema

Programar gravaç�es

1 Ligue o televisor. Se necessário, seleccione o número do programa
para o gravador de DVD.

2 Prima a tecla TIMER do telecomando.

Timer
Programação Timer

Data
01

Prog.
RTP

Iníc.
20:15

VPS
PDC Fim

21:30

Grav
Modo
M1

Sg-sx/semanal
Prima SELECT

Para Memorizar
Prima OK

3 Seleccione com a tecla CH- B ou CH+ A a linha 'Programação
Timer' confirme com a tecla C .
Os dados actuais são indicados.

Seleccione o campo de entrada com a tecla D ou C .

4 Introduza os dados pretendidos com a tecla CH- B , CH+ A ou
com as teclas 0..9 .

5 Confirme com a tecla OK .
Os dados são gravados num bloco Timer.

6 Termine premindo a tecla TIMER .

7 Desligue o gravador de DVD com a tecla STANDBY m .

A gravação programada só funciona quando o gravador de DVD for desligado com a tecla
STANDBY m .
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