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Welkom bij de grote groep gebruikers van PHILIPS-apparatuur!

Hartelijk dank, dat u besloten hebt een DVDR 725H/00aan te schaffen.
Op de volgende pagina's vindt u uitleg over de hoofdfuncties die u
moeten helpen, de werking van het toestel beter te begrijpen.
Stap voor stap verklaringen voor de betreffende functies vindt u in het
hoofdstuk van de handleiding.

Functies

De DVDR 725H/00is een DVD-recorder, die TV-uitzendingen op de interne harde schijf opslaat.
Verder is hij een DVD-speler. die DVD's, audio-en (S) video CD's alsmede MP3 CD's afspeelt. De opgeslagen TV uitzendingen (of opnamen van
een Camcorder) kunnen worden weergegeven en bewerkt. Aanvullend kunt u deze TV-uitzendingen op DVD+RW/+R's overbrengen (archiveren).

Maar uw DVDR 725H/00is meer dan alleen een gewone DVD-recorder met ingebouwde harde schijf.
Het beste gebruikt u vanaf nu uw TV-toestel alleen als monitor en schakelt u de TV-zender via uw DVD-recorder om. Dat geeft u het voorrecht
de functies FlexTime, Instant Replay alsmede de mogelijkheid een lopende TV-uitzending te stoppen (Pause Live TV).

• FlexTime:
U kunt een TV programma reeds bekijken, stoppen, terugspoelen terwijl het nog wordt opgenomen.
U hoeft niet eerst tot het einde van de opname te wachten om met de weergave te kunnen beginnen.

• Instant Replay:
Een scène van de actuele TV-uitzending kan met slechts een druk op de knop (knop JUMP BACK ) worden herhaald. Zo vaak als u maar wilt.

• Pause Live TV
Houdt u een actuele TV-uitzending met de toets PAUSE 9 stil, om b.v. een telefoongesprek te voeren, terwijl de opname op de achtergrond
verder loopt. Met de toets PLAY G laat u de weergave precies daar verder lopen, waar hij werd stopgezet.

Time Shift Buffer

De beschreven functies zijn alleen mogelijk, omdat de 'DVDR 725H/00' over een tijdelijk geheugen, een
zogenaamde Time Shift Buffer beschikt.
Zodra de DVD-recorder wordt ingeschakeld, begint direct de opname van de op de DVD-recorder
gekozen TV-uitzending in de Time Shift Buffer. De DVD-recorder slaat alle TV-uitzendingen die u sinds
het inschakelen van de DVD-recorder gezien hebt op. Werd een TV-uitzending van een
programmanummer langer dan 60 seconden bekeken, wordt een markering ingevoegd. Is er reeds
informatie uit het GUIDE Plus+® systeem beschikbaar, wordt de titel van de TV-uitzending opgeslagen
en het begin gekenmerkt.
Let op:Bij opnamen van een satellietontvanger via de externe aansluitingen ( EXT1 TO TV-I/O , EXT2
AUX-I/O ) is de informatie over titel en begin/einde niet beschikbaar.
Als de Time Shift Buffer vol is, (fabrieksinstelling 3 uur) wordt de oudste opname gewist om plaats te maken voor een nieuwe opname. U kunt TV
uitzendingen of ook gedeelten ervan markeren, die op de harde schijf continu worden opgeslagen, terwijl de Time Shift Buffer wordt geleegd.

De Time Shift Buffer kan het beste worden vergeleken met een transportband, die van rechts naar links loopt. Op deze transportband komt een
TV-uitzending overeen met een pakket. Wordt het programmanummer omgeschakeld of het begin van een TV-uitzending door het GUIDE Plus+®

systeem herkend, wordt een nieuw pakket op de transportband gelegd. De lengte en daarmee verbonden de tijd, hoe lang een pakket zich op de
transportband bevindt, kan worden ingesteld van 1 tot 6 uur (fabrieksinstelling 3 uur).
Zolang de pakketten zich nog op de transportband bevinden kunnen zij rood gemarkeerd (toets REC/OTR n ) of de markering opgeheven
(RODE functietoets) worden. De markering kan alleen voor dat pakket geschieden, waar men voor staat.
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Aan het einde van de transportband (tijd afgelopen) wordt besloten of een pakket opgeheven (rood gemarkeerd) of vernietigd (niet gemarkeerd)
wordt. Alleen de rood-gemarkeerde pakketten worden opgeheven.
Wordt de Time Shift Buffer gewist, worden de pakketten direct ingezameld waarbij eveneens alleen de rood gemarkeerde worden opgeheven.

Gelijktijdige opname en weergave

Door de ingebouwde harde schijf en de daarmee verbonden hoge datasnelheid, is gelijktijdig opnemen en weergeven mogelijk.

Daardoor kunt u:

• een programma reeds bekijken, onderbreken (pauze), terugspoelen terwijl het wordt opgenomen (FlexTime, Pause Live TV)

• een TV-uitzending van de harde schijf weergeven, terwijl wordt opgenomen

• een programma van een DVD weergeven, terwijl een ander programma op de harde schijf wordt opgenomen.

• overbrengen (archiveren) van een programma van de harde schijf op een DVD+RW/+R terwijl een ander programma in de tussentijd op de
harde schijf wordt opgenomen.

Media Browser

De Media Browser biedt u een overzicht over alle opnamen die zich op de harde schijf bevinden. U kunt
de lijst met opnamen volgens bepaalde criteria gesorteerd ('Datum opname', 'Beveiligd' ...) bekijken.
In de Media Browser kunt u de opnamen selecteren om ze weer te geven, te bewerken, of naar een
DVD+RW/+R over te brengen (te archiveren). U kunt opnamen blokkeren, die pas na invoer van een
geldige PIN-Code kunnen worden afgespeeld. Indien er nog geen PIN-code is ingevoerd, is de PIN-code
'0000'.

PINGcode wijzigen

1 DISC MENU dan SYSTEM MENU indrukken,

2 Met D 'A' selecteren, met B het symbool '�(Discfuncties)' selecteren en met C bevestigen.

3 Regel 'Toegangscontrole' met C bevestigen en 4 plaatsen tellende code invoeren. Code nogmaals voor de bevestiging invoeren en met
SYSTEM MENU beëindigen.
Meer informatie vindt u in het hoofdstuk Toegangscontrole (kinderslot) van de handleiding.

Archiveren op een DVD+RW/+R

Opnamen van de harde schijf kunnen naar een DVD+RW/+R gekopieerd (gearchiveerd) worden.
Kies daarvoor in de Media Browser de gewenste opname uit, en druk op de gekleurde functietoets met de benaming 'ARCHIVEREN'. Dat is alles.
Omdat de archivering een bepaalde tijd in beslag neemt, kunt u in de tussentijd met de toets CHANNEL q , CHANNEL r naar een ander TV
programma omschakelen. Let op, dat u tijdens de archivering de functies FlexTime, Instant Replay, en Pause Live TV van de Time Shift Buffer
alsmede een weergave van opnamen van de harde schijf niet kunt gebruiken, omdat reeds een weergave van de harde schijf plaatsvindt (van harde
schijf op DVD+RW/+R). Opnamen in de Time Shift Buffer worden echter verricht (Time Shift Buffer wordt gevuld). Indien u de DVD-recorder
met de toets STANDBY m uitschakelt, wordt de archivering tot en met het einde verricht en pas daarna het toestel uitgeschakeld.

Time Shift Buffer voortzetting

De Time Shift Buffer (tijdelijke opslag) is het kernstuk van de 'DVDR 725H/00'. Elke opname, behalve opnamen via de frontaansluitingen, wordt
eerst in de Time Shift Buffer opgeslagen.
Opnamen kunnen gemarkeerd worden, om ze op de harde schijf duurzaam op te slaan.

De overdracht naar de harde schijf geschiedt in volgende punten:

• Tijd van de Time Shift Buffer afgelopen (fabrieksinstelling 3 uur)

• Time Shift Buffer gewist (Functie 'Leeg buffer', Toets SYSTEM MENU , Menu 'Installatie').

• DVD-recorder met toets STANDBY m uitgeschakeld

• Met de toets CAM naar de cameramodus omschakelen (terugschakelen met dezelfde toets).

• Datum/tijd of zenderinstelling gewijzigd (Oproep van het menu).

U kunt markeringen zelf zetten doch de DVD-recorder maakt dergelijke markeringen ook vanzelf b.v.: Timer-opnamen. De Time Shift Buffer
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houdt een overzicht bij van welke TV-uitzendingen tijdens de laatste uren werden bekeken. Dit wordt door een balk van de zogenaamde tijdbalk
met een reeks van programma's op het beeldscherm getoond.
Aan het rechter einde van de tijdbalk ziet u een bewogen IIIIIIIIII-symbool, dat laat zien, dat de Time Shift Buffer wordt gevuld.
Aan het linker einde van de tijdbalk ziet u eveneens een bewogen IIIIIIIIII-symbool, dat laat zien, dat de Time Shift Buffer wordt geleegd opnamen
'vallen eruit'. Programma's in de Time Shift Buffer worden door een verticale streep gescheiden. De naam van de TV uitzending verschijnt
bovenaan. De tijdaanduidingen aan beide zijden van de tijdbalk geven de begin- en eindtijd van de Time Shift Buffer aan. Actuele tijd van de opname
aan het rechter einde, oudste opname aan het linker einde.

Navigatie in de Time Shift Buffer
U kunt naar iedere willekeurige positie binnen de Time Shift Buffer wisselen en de opname bekijken die op dat tijdstip werd opgeslagen. De 'wijzer'
(gele rechthoek op de tijdbalk) toont de weergavepositie in de Time Shift Buffer. Deze 'wijzer' kan met de toets C , D verschoven worden.
Indien de weergavepositie (wijzer) op de meest rechts mogelijke plaats is, ziet u het actuele scherm (Live scherm) van de gekozen TV-zender. In de
informatie balk van de Time Shift Buffer aan de bovenste beeldschermrand ziet u in de linker hoek een antennesymbool 'C' (in tegenstelling tot het
symbool 'D' bij de weergave van de harde schijf).

Hierna ziet u een kort overzicht van de principiële toetsen voor de navigatie in de Time Shift Buffer:

N , JUMP BACK , D

Wanneer het linker einde van de tijdbalk werd bereikt, vindt de omschakeling naar de normale weergavesnelheid plaats.

O , JUMP FWD , C

Wanneer het rechter einde is bereikt, ziet u het actuele TV-programma. Het is niet mogelijk, verder dan rechts te komen. Daarvoor zou de
toekomst reeds bekend moeten zijn. De toets O kan worden gebruikt, om het actuele TV-programma 'in te halen'.

PAUSE 9 Werd de weergave gestopt, blijft de wijzer zolang op de plaats tot de tijd bij die plaats is afgelopen. (Wijzer bereikt het linker einde
van de tijdbalk). Wordt het einde bereikt, schakelt de DVD-recorder weer naar weergave.

PLAY G Weergave met normale snelheid. De grenzen van de Time Shift Buffer worden nooit overschreden.

Opnamen via de Time Shift Buffer
Opnamen worden altijd eerst in de Time Shift Buffer tijdelijk opgeslagen.

Volgende opnamemogelijkheden staan u ter beschikking:

• Geprogrammeerde opnamen (TIMER) om opnamen automatisch op een geprogrammeerde datum/tijd te verrichten

• Directe opname van het actuele, juist lopende TV-programma

• Markeren van TV-uitzendingen die zich reeds in de Time Shift Buffer bevinden.

U kunt opnamen in de Time Shift Buffer markeren, om ze op de harde schijf op te slaan in plaats van gewist te worden wanneer de Time Shift
Buffer tijd voorbij is. Wanneer een TV-uitzending gemarkeerd is, verschijnt op de tijdbalk van de Time Shift Buffer een rode markering. Dit
kenmerkt de opname. U moet verder niets ondernemen.

De DVD-recorder brengt het programma automatisch naar de harde schijf wanneer:

• De tijd van de Time Shift Buffer is afgelopen (fabrieksinstelling 3 uur).

• De Time Shift Buffer gewist wordt (Functie 'Leeg buffer' (Toets SYSTEM MENU , Menu 'Installatie').

• De DVD-recorder met de toets STANDBY m uitgeschakeld wordt.

• Met de toets CAM naar camera bedrijfsmodus omgeschakeld wordt (terugschakelen met de rode functietoets wanneer de tijdbalk zichtbaar is).

• Datum/tijd of zenderinstelling gewijzigd wordt (Oproep van het menu).

Bij geprogrammeerde opnamen vindt de markering in de Time Shift Buffer automatisch plaats. Het opslaan op de harde schijf loopt aansluitend net
zo automatisch. U moet verder niets doen wanneer een rode markering aanwezig is. Ook wanneer u het toestel met de toets
STANDBY m uitschakelt, wordt eerst de opname opgeslagen, voordat de DVD-recorder automatisch wordt uitgeschakeld.
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Programmering van opnamen

Voor de programmering van opnamen staan u volgende mogelijkheden ter beschikking:

Het GUIDE Plus+® systeem:
Kies op het beeldscherm uit het overzicht de TV-uitzending, die u wilt opnemen.

De ShowView® :
Door de invoer van het ShowView programmanummer wordt starttijd, stoptijd, datum en programmanummer automatisch gezet

De programmering met handmatige gegevensinvoer.

Handmatig gestarte opnamen

Om de actuele TV-uitzending op te nemen drukt u op de REC/OTR n toets.
Als u de opname wilt beëindigen, drukt u op de STOP h toets. Kies met D 'Ja' en bevestig dit met OK .

Wilt u een TV-programma markeren, dat zich in de Time Shift Buffer bevindt, beweegt u de knop op de tijdbalk met de toets C , D binnen het
gewenste programma en drukt u op de toets REC/OTR n . Om de markering weer op te heffen, drukt u op de rode functietoets. De tijdbalk
moet zichtbaar zijn ( INFO Toets).

Opnamemodus

Opnamen op de harde schijf worden in een instelbare opnamekwaliteit aan de zogenaamde opnamemodus doorgevoerd. Hoe beter de kwaliteit,
des te meer geheugenplaats is er nodig. De opnamekwaliteit wordt in M1, M2, M2x, M3, M4, M6 en M8 aangegeven. Het nummer geeft het aantal
uur weer dat op een 'single layer' 4.7GB DVD+RW of DVD+R past. U kunt aldus op een DVD+RW/+R b.v. in de opnamemodus 'M1' slechts 1 uur
of in de opnamemodus 'M8' slechts 8 uur opnemen.
Dat is met name belangrijk, wanneer u opnamen van de harde schijf naar een DVD+RW/+R wilt overdragen. De opnamekwaliteit van opnamen op
de harde schijf kan naderhand niet meer worden veranderd.

Bijvoorbeeld:
Een film van 3-uur, die in de opnamekwaliteit 'M1' op de harde schijf opgeslagen werd, past niet op een DVD+RW/+R (M1=1 uur op een
DVD+RW/+R). Er kan maar 1 uur van deze film naar een DVD+RW/+R worden gekopieerd. Indien deze film in de opnamemodus M3 opgenomen
zou worden, zou hij compleet op een DVD+RW/+R passen. (M3=3 uur op een DVD+RW/+R).

Een paar afsluitende opmerkingen

Mochten er problemen bij de bediening van het toestel optreden:
1) Lees de punten in de paragraaf 'Voordat u een technicus inschakelt
2) Bezoek onze internetpagina http://www.philips.com/support voor online hulp,
3) Neem contact op met de voor uw land bevoegde klantenservice. De telefoonnummers van uw land vindt u op de achterzijde van de
gebruiksaanwijzing.
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De afstandsbediening

REC/OTR n De momenteel ingestelde TV-zender op de harde schijf opnemen.
Opnamen in de Time Shift Buffer voor het opslaan op de harde schijf
markeren.
Toets ingedrukt houden om een opname vanaf nu te verrichten.
(Opname vanaf de actuele plaats in de Time Shift Buffer markeren).

STANDBY m Apparaat uitschakelen /inschakelen, functie afbreken.
Een geprogrammeerde opname (TIMER) of een archivering wordt tot
het einde voortgezet en pas daarna wordt het apparaat uitgeschakeld.

CAM Naar de camcorder-modus (rechtstreeks opnemen op de harde schijf,
en niet via de Time Shift Buffer) omschakelen / camcorder-modus
afsluiten. Ingangen (' S-VIDEO (CAM1) / VIDEO (CAM1) ', ' DV IN
(CAM2) ') met CHANNEL q , CHANNEL r omschakelen.

TV/HDD Schakelt de scart-aansluiting EXT2 AUX-I/O van de DVD-recorder
rechtstreeks naar de TV. Zo kunt u het beeld van een met deze
scart-aansluiting verbonden toestel ('Set-Top-Box', videorecorder,
satellietontvanger) bekijken en tegelijkertijd het signaal van een andere
bron opnemen.
Indien u op de aansluiting EXT2 AUX-I/O geen toestel heeft
aangesloten of het toestel is uitgeschakeld, wordt met deze toets op het
televisietoestel tussen televisieontvangst en het signaal van de
DVD-recorder omgeschakeld.
Dit functioneert echter alleen indien u de TV via een scart-kabel op de
DVD-recorder (aansluiting EXT1 TO TV-I/O ) heeft aangesloten en hij
op deze omschakeling reageert.

RETURN Naar de vorige menustap op een Video-CD (VCD) terugkeren. Dit
functioneert ook bij sommige DVD's.
Bovendien kunt u in de Time Shift Buffer naar de eerder bekeken scène
teruggaan. U gaat naar het actuele (nu lopende) TV-programma met
toets TUNER .

EDIT Oproepen/Beëindigen van het wijzigingsmenu.
Tijdens de weergave oproepen/beëindigen van het menu voor
titelbewerking.

TIMER s Opnamen programmeren met/zonder ShowView® systeem of
geprogrammeerde opnamen wijzigen/wissen

SELECT Functies/waarden kiezen.
In de Media Browser kunt u meerdere titels markeren.
Tijdens de weergave van een disc de herhaalfunctie inschakelen.

TUNER Naar het beeld van de ingebouwde tuner (TV-zender) omschakelen.
Tijdens de weergave van de Time Shift Buffer naar de actuele tijd van
het lopende TV-programma springen.

SYSTEM MENU Oproepen/Beëindigen van het systeemmenu.
Afhankelijk van de modus van waaruit op deze toets wordt gedrukt,
kunt u kiezen uit:
•) DVD-systeemmenu: eerst toets DISC MENU indrukken.
•) Harde schijf (HDD)-systeemmenu: eerst toets TUNER indrukken.

DISC MENU Weergeven van het DVD-menu of van het index-beeldoverzicht van een
DVD

INFO Tijdens de weergave/opname op de harde schijf tonen van aanvullende
functies op het beeldscherm, weergave van de Time Shift Buffer (OSD
aan/uitschakelen)
Info-toets in het GUIDE Plus+® systeem voor het weergeven van
aanvullende informatie
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BROWSER HDD Oproepen / afsluiten van het overzicht van opnamen van de harde schijf
(Media Browser)

GUIDE/TV Oproepen/Beëindigen van het GUIDE Plus+® systeem

A B In de menu's cursortoetsen naar boven, beneden.
Tijdens de weergave vanaf de harde schijf (Time Shift Buffer) vorige,
volgende titel.

D C In de menu's cursortoetsen naar links, rechts.
Tijdens de weergave van een titel vanaf de harde schijf (Media Browser
of Time Shift Buffer) vorige, volgende positie. Toets ingedrukt houden,
sneller de opname doorzoeken. Daarbij wordt de snelheid automatisch
verhoogd.
Toets tijdens stilstaand beeld indrukken, enkel beeld achteruit/vooruit

OK Bevestigen van functies
Starten van de weergave vanaf het begin van een titel in de 'Media
Browser'.

STOP h De weergave / opname stoppen
Toets ingedrukt houden, opent en sluit de disc-lade.

PAUSE 9 Wordt deze toets tijdens de weergave ingedrukt, dan gaat de
DVD-recorder op pauze. U ziet een stilstaand beeld. Wordt deze toets
in de cameramodus ingedrukt, dan gaat de DVD-recorder op pauze en
voegt hij een markering toe.

PLAY G Een titel op de harde schijf /DVD+RW/+R of een bespeelde disc
weergeven of de weergave continueren.

CHANNEL q Volgend programmanummer

CHANNEL r Vorig programmanummer

JUMP BACK Voor het terugspringen met een bepaalde tijdspanne, die bij de
instellingen van de harde schijf veranderd kan worden.

N Toets tijdens de weergave kort indrukken: vorig hoofdstuk/fragment of
vorige titel
toets ingedrukt houden: zoeken achteruit
toets tijdens stilstaand beeld ingedrukt houden, slow-motion achteruit

O Toets tijdens de weergave kort indrukken: volgend hoofdstuk/fragment
of volgende titel
toets ingedrukt houden: zoeken vooruit
toets tijdens stilstaand beeld ingedrukt houden, slow-motion vooruit

JUMP FWD Om verder te springen met een bepaalde tijdspanne, die bij de
instellingen van de harde schijf veranderd kan worden.

0..9 Invoer van cijfers of, bij de betreffende invoervelden, van letters

T/C Omschakelen tussen titel en hoofdstuk voor het kiezen met de toetsen
N , O .
Indien in het display '����' verschijnt, dan wordt het index-menu van
een bespeelde disc opgeroepen, of een introductiefilmpje getoond. In
dat geval is deze functie niet beschikbaar.

DISC MANAGER Oproepen/Beëindigen van de diskmanager (DM)

Overzicht van de apparaatfuncties
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Gekleurde toetsen van de afstandsbediening
Met de volgende gekleurde toetsen kunnen verschillende functies in het menu worden opgeroepen.
Deze worden in een regel onderin het beeldscherm getoond. Indien deze regel niet zichtbaar is,
drukt u op de toets INFO om ze in te regelen.
De meeste gekleurde toetsen functioneren alleen, wanneer deze regel zichtbaar is.

ROOD Rode functietoets, in een paar menu's invoer wissen (b.v. Disc Manager,
menu 'TV-kanalen sorteren', bewerking van de titelnaam,...).
In de Time Shift buffer opnamen beëindigen

GROEN Groene functietoets

GEEL Gele functietoets

BLAUW Blauwe functietoets

Extra TVGfuncties
Met de bijgevoegde Multicode-afstandsbediening kunt u de belangrijkste functies van uw TV-toestel
bedienen.
Daarvoor moet u echter eerst een codenummer invoeren, dat overeenkomt met het type van uw
TV-toestel.
Een overzicht van de beschikbare codenummers vindt u op de laatste bladzijde van deze handleiding.
Hoe u het codenummer invoeren, leest in de paragraaf 'TV's bedienen'.

TV VOLUME q TV-volume vergroten

TV VOLUME r TV-volume verkleinen

Voor de volgende functies moet u, terwijl u de knop aan de zijkant • TV (linkerkant) ingedrukt
houdt, de functie met de betreffende toets kiezen.

STANDBY m TV-toestel in-/uitschakelen

0..9 Cijfertoetsen 0 - 9

CHANNEL q TV-programmanummer omhoog

CHANNEL r TV-programmanummer omlaag

Voor Philips-TVs zijn volgende functies extra aanwezig. Dit werkt echter alleen, wanneer uw TV
deze functies ook ondersteunt. Voor de functies moet u de toets • TV aan de zijkant (linker zijde)
ingedrukt houden.

T/C Teletext aan-/uitschakelen

TIMER s Tijd wel/niet tonen

RETURN Naar het vooraf gekozen TV-programma/gekozen menu teruggaan

SYSTEM MENU Systeem-menu van de TV oproepen

B , A In de TV-menu's cursortoetsen omhoog, omlaag

D , C In de TV-menu's cursortoetsen naar links, rechts

OK Functies/invoer bevestigen

ROOD , GROEN ,
GEEL , BLAUW

Kleurtoetsen voor speciale functies

TUNER De TV van de externe aansluitingen naar de internen Tuner
omschakelen

Overzicht van de apparaatfuncties
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Het frontpaneel

STANDBY-ON m : Toestel uitschakelen /inschakelen, functie
afbreken.

TRAY LED : Rood licht rondom de disc-lade ter indicatie dat wordt
opgenomen op een DVD+RW/+R

OPEN/CLOSE J : Disc-lade openen/sluiten

GUIDE : Oproepen/Beëindigen van het GUIDE Plus+® systeem. Als
het GUIDE Plus+® systeem actief is, is deze toets wit verlicht.

OK : Bevestigen van de invoer/functie

HDD : Oproepen van de Media Browser (overzicht van de opnamen
op de harde schijf (HDD)
Tijdens het opnemen op de harde schijf is de toets blauw verlicht.

UP DOWN : In de menu's cursortoetsen naar boven, beneden.
In het GUIDE Plus+® systeem cursor omhoog/omlaag
Tijdens de weergave vanaf de harde schijf (Time Shift Buffer)
vorige, volgende titel.

LEFT RIGHT : In de menu's cursortoetsen naar links, rechts.
Tijdens de weergave van een titel vanaf de harde schijf (Media
Browser of Time Shift Buffer) vorige, volgende positie.

n : : Opnametoets
De actuele TV-uitzending op de harde schijf opslaan, opnamen in
de Time Shift Buffer voor het opslaan op de harde schijf markeren.

Rode verlichting rondom de n toets ter aanduiding van:
•) Opname op een DVD+RW/+R (Archivering van titel)
•) Opslag van opnamen op de harde schijf.

G : : Weergavetoets
Een bespeelde disc of een titel vanaf de harde schijf (HDD)
weergeven

N : vorige titel kiezen/zoeken achteruit

O : volgende titel kiezen/zoeken vooruit

h : : Stoptoets
De weergave/opname (camera-bedrijfsmodus) onderbreken

Achter het klepje rechts aan de voorzijde

S-VIDEO (CAM1) : Aansluiten van SVHS/Hi8 camcorders of
SVHS/Hi8 videorecorders (programmanummer '����')

gele aansluiting
VIDEO (CAM1) Aansluiting videoGingang: aansluiten van
camcorders of videorecorders (programmanummer '����')

witte/rode aansluiting
L AUDIO R (CAM1) Aansluiting audioGingang links/rechts :
aansluiten van camcorders of videorecorders (programmanummer
'����')

DV IN (CAM2) : Digitale video-ingang (alleen DV formaat), IEEE
1394, IEEE 1394, FireWire voor het aansluiten van digitale
camcorders of andere daarvoor geschikte apparaten
(programmanummer '���	').

Het omschakelen tussen de aansluitinge S-VIDEO (CAM1) en VIDEO
(CAM1) verloopt automatisch. Is er een signaal voor de beide aansluitingen
tegelijkertijd ter beschikking, dan heeft het signaal naar de aansluiting
S-VIDEO (CAM1) voorrang.
Wijzigt het signaal zich of wordt de aansluiting omgewisseld, dan moet u het
programmanummer van de ingangsaansluiting opnieuw kiezen. (Toetsen
CHANNEL r en daarna CHANNEL q indrukken).

Overzicht van de apparaatfuncties
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De achterzijde

4MAINS : Aansluiting aan de netspanning (230 V/50 Hz )

ANTENNA IN : Aansluiting aan de antenne

TV OUT : Aansluiting van de antennekabel op de TV

EXT2 AUX-I/O Aansluiting van een extern apparaat
(satellietontvanger, Set Top Box, videorecorder, camcorder,...).
Ingang voor RGB, S-videosignalen, uit-/ingang voor CVBS (Video)
signalen

EXT1 TO TV-I/O Aansluiting van een TV. Uitgang voor RGB,
S-videosignalen, uit-/ingang voor CVBS (Video) signalen

Uitgangsaansluitingen (AUDIO/VIDEO OUT)
S-VIDEO OUT (Y/C) : SGvideo uitgang: Aansluiting van een TV

geschikt voor S-Video

VIDEO OUT (CVBS) : VideoGuitgang (gele aansluiting):
Aansluiting van een TV met een video-ingang (CVBS, composite
video)

AUDIO OUT L/R : Analoge audioGuitgang (witte/rode
aansluiting): aansluiting van een TV met
audio-ingangsaansluitingen of van een extern apparaat

COMPONENT VIDEO OUT : Component videoGuitgang
(rode/blauwe/groene aansluiting): Aansluiting van een extern
apparaat met component video ingang (Interlaced / Progressive
Scan)

Uitgangsaansluitingen (DIGITAL AUDIO
OUT)
COAX OUT : Coaxiale digitale audioGuitgang

Aansluiting van een apparaat met een coaxiale digitale audio-ingang

OPTICAL OUT : Optische digitale audioGuitgangAansluiting van
een apparaat met een optische (Toslink) digitale audio-ingang

Uitgangsaansluiting (GGLINK™)
G-LINK : Aansluiting van de bijgevoegde IR-zender (afstandsbediening)

voor het regelen van een externe receiver (satellietontvanger,
set-top-box, kabelbox).
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Te gebruiken discs

Met deze DVD-recorder kunnen de volgende discs afgespeeld en
opgenomen worden:

Opname en weergave
DVD+RW (Digital Versatile Disc + opnieuw
beschrijfbaar)
gebruikt de Phase-Change-media, die op dezelfde
techniek als de CD ReWritable (opnieuw te beschrijven
CD) berust. Een krachtige laser dient voor de wijziging
van het reflectievermogen van de opnamelaag, waarbij dit
proces meer dan duizend keer kan worden herhaald.

DVD+R (Digital Versatile Disc + eenmaal beschrijfbaar)
In tegenstelling tot de DVD+RW kan deze disc slechts
eenmaal beschreven worden. Wordt ze na een opname
niet afgesloten (gefinaliseerd), dan kan ze in een
DVD-recorder verder beschreven worden. Reeds
gemaakte opnamen kunnen weliswaar naderhand gewist,
maar niet meer overschreven worden. De gewiste
opnamen (titels) zijn gemarkeerd als 'Gewiste titel'.
Indien de disc in een DVD-speler afgespeeld moet
worden, dan moet ze in de DVD-recorder afgesloten
(gefinaliseerd) worden. Na dit proces kunnen er geen
opnamen meer worden toegevoegd.

Alleen weergave:
DVD-video (Digital Versatile Disk)
is een opslagmedium dat het gemak van de Compact Disc
combineert met de laatste digitale videotechniek.
DVD-video maakt gebruik van de moderne
datacompressietechniek MPEG2, waarmee een complete
film op een 12-cm disc kan worden opgeslagen.

DVD-R (DVD-Recordable)
De weergave kan alleen plaatsvinden als de opname in de
'video-modus' is gemaakt en de opname afgesloten
(gefinaliseerd) is.

DVD-R (DVD-Rewritable)
De weergave kan alleen plaatsvinden als de opname in de
'video-modus' is gemaakt en de opname afgesloten
(gefinaliseerd) is.

Audio-CD (Compact Disc Digital Audio)

Super audio-CD
(Werkt alleen met de CD-laag van een hybride
SACD-disc)

Video-CD (Formaat 1.0, 1.1, 2.0)

Super Video-CD

CD-R (CD-Recordable) met audio-/ MP3 inhoud

CD-RW (CD-Rewritable) met audio-/MP3-inhoud

Landcode (regiocode)

DVD's moeten de aanduiding 'ALL' voor alle regio's of '2'
voor regio 2 hebben om in dit toestel te kunnen worden
afgespeeld. Indien op de DVD een andere regio wordt
vermeld, dan kan hij niet in deze DVD-recorder worden
afgespeeld.
Het nummer in het symbool geeft de regio van de wereld
aan.
Landcode (regiocode) 2 staat voor:
Europa, Japan, Zuid-Afrika, Midden-Oosten (incl. Egypte).

Technische gegevens

Verdere technische gegevens vindt u op de achterkaft.

Netspanning: 220-240V/50Hz

Opgenomen vermogen: 38W

Opgenomen vermogen (wachtstand): minder dan 3W
(tijdweergave uitgeschakeld)

Afmetingen in cm (B/H/T): 43.5/7.6/33.5 (disc-lade gesloten), 47.2
(disc-lade geopend)

Gewicht zonder verpakking ca.: 4.0 kg

Stroomuitval/geen stroomvoorziening: Zender- en timergegevens
blijven ca. 1 jaar, de klokgegevens ca. 12 uur bewaard.
Mocht de stroom uitvallen tijdens het opnemen op de harde schijf
(Time Shift Buffer), dan ontbreken hooguit de laatste ca. 5 minuten
van de actuele opname voordat de stroom uitviel.

Opstelling: maximaal 10 graden helling in alle richtingen

Omgevingstemperatuur: 15 C - 35 C

Luchtvochtigheid: 25% - 75%

Overzicht van de apparaatfuncties
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Meegeleverde accessoires

Gebruiksaanwijzing
Garantieboekje
Afstandsbediening en batterijen
Antennekabel
Netsnoer
Scart-kabel (Euro-AV-kabel)
IR-zender (IR Transmitter)

Verdere instructies voor correct
gebruik

AVoorzichtig! Zichtbare en onzichtbare laserstraling. Niet
in de straal kijken als de behuizing geopend is.

In verband met het risico op een mogelijke
oogbeschadigingmag uitsluitend een gekwalificeerde
onderhoudsmonteur de DVDGrecorder openen en hieraan
werkzaamheden uitvoeren.

ALASER
Type: Halfgeleiderlaser InGaAlP (DVD), AlGaAs(CD)
Golflengte: 660nm (DVD), 780nm (CD)
Uitgangsvermogen (buiten het objectief): 20 mW (DVD+RW
schrijven), 0,8 mW (DVD lezen), 0,3 mW (CD lezen).
Straalafwijking: 82 graden (DVD), 54 graden (CD)

AGevaarlijke hoogspanning in de DVDGrecorder! Niet
openen!
Geen voorwerpen in de ventilatieopeningen steken!
U stelt zich bloot aan het risico van een elektrische schok!

ADe DVD-recorder bevat geen delen die door de consument
gerepareerd kunnen worden. Laat het onderhoud van de
DVD-recorder over aan gekwalificeerd vakpersoneel.

AZodra de DVD-recorder aan de netspanning is aangesloten, zijn
delen van DVD-recorder continu in bedrijf. Om de DVD-recorder
helemaal uit te schakelen, moet de netstekker uit het stopcontact
worden getrokken.

AAls u de DVD-recorder van het stroomnet scheidt, let er dan op
dat de netstekker uit het stopcontact is getrokken en niet alleen de
stekker uit de aansluiting 4MAINS aan de achterzijde van het
apparaat. Spelende kinderen kunnen zich verwonden aan het vrije
uiteinde van de kabel dat onder spanning staat.

ALet op dat de ventilatieopeningen aan de zijkant en aan de
achterzijde van het apparaat vrij blijven om oververhitting van het
apparaat te vermijden. Plaats de DVD-recorder in geen geval op
een zachte ondergrond.

ASteek geen voorwerpen in de openingen en werp geen vreemde
voorwerpen in de ventilatieopeningen om de werking van het
apparaat niet te beïnvloeden.

C Deze handleiding is op milieuvriendelijk papier gedrukt.

C Geef gebruikte batterijen af bij het klein chemisch afval.

C Gebruik de in uw land geboden mogelijkheden voor een
mileuvriendelijke verwijdering van de verpakking.

C Dit elektronische toestel bevat veel materialen die gerecycled
kunnen worden. Informeer ook naar de mogelijkheden wat betreft
het recyclen van uw oude apparaat.

BDe DVD-recorder mag niet direct na het transport van een
koude naar een warme ruimte worden gebracht of omgekeerd, of
bij een zeer hoge luchtvochtigheid ingeschakeld worden.
Wacht minstens drie uur na het transport van het toestel. Deze
tijd heeft de DVD-recorder nodig om zich aan de nieuwe omgeving
(temperatuur, luchtvochtigheid,....) aan te passen.

BIndien u de DVD-recorder in een kast plaatst, zorg dan dat een
ruimte van ca. 5 cm rondom de recorder vrij is, zodat lucht
ongehinderd kan circuleren en de warmte zich niet kan ophopen.

BLet op dat er geen voorwerpen of vloeistoffen in de
DVD-recorder terecht komen. Zet geen vazen e.d. op de
DVD-recorder. Wanneer vloeistof de DVD-recorder binnendringt,
onmiddellijk de stekker uit het stopcontact trekken en de
klantenservice informeren.

BHoud de DVD-recorder verre van verwarmingselementen en
andere warmtebronnen, en bescherm hem tegen rechtstreekse
zonnestraling.

BZet geen brandende voorwerpen (kaarsen, theelichtjes,...) op de
DVD-recorder.

Belangrijke opmerkingen over de harde schijf
(HDD)
De in deze DVD-recorder ingebouwde vaste schijf is gevoelig voor
schokken, temperatuurwisselingen, trillingen.
Neem daarom de volgende voorzorgsmaatregelen in acht:

• Vermijd schokken en trillingen

• Ventilatieopeningen van de koelventilator niet afdekken

• Het toestel niet op plaatsen met hoge temperaturen of
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temperatuurvariaties gebruiken

• Netstekker pas uit het stopcontact trekken, wanneer het toestel
met de toets STANDBY m is uitgeschakeld.

• Bewaar, voordat u het toestel ter reparatie aanbiedt, eerst
belangrijke gegevens van de harde schijf op een DVD+RW/+R. Zie
'De archieffunctie'.
De servicewerkplaats accepteert geen aansprakelijkheid voor het
verlies van opgeslagen gegevens.

• Philips aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of
verlies van opgeslagen gegevens.

In deze handleiding gebruikte
symbolen

De volgende symbolen maken het u gemakkelijker, de weg te vinden
door deze handleiding.

1 Stap(pen) voor het uitvoeren van een bedieningsactie.

O Verdere mogelijke bedieningsactie die niet absoluut
noodzakelijk is.

P Reactie van het toestel

• Indien er geen bedieningsactie noodzakelijk is

In dit deel vindt u aanvullende informatie

Het reinigen van discs

Veel storingen (het blijven ‚hangen' van het beeld,
geluidsonderbrekingen, beeldstoringen) kunnen veroorzaakt worden
doordat de geplaatste disc vuil is geworden. Om dergelijke problemen
te vermijden, dient u uw discs regelmatig te reinigen.

• Indien een disc vuil is, reinigt u deze met een zachte doek. Veeg
daarbij van het midden naar de rand.

• Gebruik geen oplosmiddelen zoals wasbenzine, verdunner, in de
handel verkrijgbare schoonmaakmiddelen of antistatische sprays
voor gewone grammofoonplaten.

Mag ik een reinigings-CD voor de DVD-recorder gebruiken?
Omdat de optische eenheid (laser) van de DVD-recorder met een hoger
vermogen werkt dan een gewone DVD- of CD-speler, kunnen dergelijke
reinigings-CD's de optische eenheid (laser) beschadigen.
Gebruik daarom geen reinigings-CD!

Overzicht van de apparaatfuncties
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Speciale functies van uw DVDGrecorder

Uw Philips-DVD-recorder beschikt over een reeks speciale functies, die het dagelijks omgaan met
het apparaat vergemakkelijken.

Met de afstandsbediening van uw DVD-recorder kunt u de belangrijkste functies van uw TV
gebruiken, ook als het niet om een Philips-toestel gaat.

De software van de DVD-recorder kan met behulp van een CD-ROM naar de laatste stand der
techniek opgewaardeerd worden.
Bezoek daarvoor de website http://www.p4c.philips.com. Vul het type van uw DVD-recorder in.
Onder de modelnaam 'DVDR 725H/00' vindt u alle benodigde gegevens.

Met behulp van deze functie kan de volgorde van de in de DVD-recorder opgeslagen TV-zender op
die zijde van de TV worden aangepast.

Met deze functie kan de opname van de DVD-Recorder via de scartaansluiting worden gestuurd.
Gebruik deze functie, wanneer u een Satellietontvanger bezit, die via een scartkabel en een
programmeerfunctie (Timer) andere apparaten kan sturen. Informatie hierover vindt u in de
handleiding van uw satellietontvanger.

Slechts één toets indrukken, en de uitgeschakelde DVD-recorder kijkt na welke TV-zender
momenteel door de TV ontvangen wordt, en neemt deze op.

Deze aansluiting wordt ook als 'FireWire' of 'IEEE 1394' aangeduid. Deze aansluiting dient voor het
versturen van digitale signalen met een grote bandbreedte, zoals deze bij digitale video-camcorders
gebruikt worden. Met behulp van een kabel worden audio- en videosignalen verstuurd. Naast
digitale video- en Hi8 camcorders kunnen ook PC's met een digitale video-uitgang op deze digitale
ingang worden aangesloten.

Dit scherm geeft u een overzicht van de geplaatste disc. Elk index-scherm vertegenwoordigt een
opname. Verder ziet u in de rechter schermrand een zogenaamde disc-wijzer, die de betreffende
opname evenals de tijdsduur en de positie van de disc grafisch aangeeft.

Met deze functie kunt u eenvoudig ongewenste scènes binnen een film gericht wissen. Daartoe
worden de betreffende scènes gemarkeerd en desgewenst overgeslagen. Moet deze titel op een
DVD+RW/+R opgeslagen (gearchiveerd) worden, kunt u beslissen of u de 'originele titel ' (met de
verborgen scènes) of de veranderde titel (zonder de verborgen scènes) wilt archiveren.

MP3 Music-CD's kunnen met dit apparaat worden afgespeeld.
MP3 bestanden zijn sterk gecomprimeerde muziekstukken. De datahoeveelheid van het
oorspronkelijke audiomateriaal wordt daarbij via een speciaal procédé tot 1/10 van de
oorspronkelijke hoeveelheid teruggebracht. Hierdoor is het mogelijk, maximaal 10 uur muziek op
een enkele CD op te slaan.

Met uw DVD-recorder kunt u opnamen van een RGB-bron (b.v.: satellietontvanger) via de
SCART-ingang (aansluiting EXT2 AUX-I/O ) maken. De videosignalen voor de kleuren R(rood),
G(groen) en B(blauw) worden via drie gescheiden lijnen doorgestuurd. Daardoor worden
interferentiestoringen zoals deze bij een conventionele videokabel optreden, vermeden.
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Philips DVD-recorders kunnen voorbespeelde DVD's en CD's afspelen; DVD's die met deze
DVD-recorder opgenomen zijn, kunnen in reeds bestaande (en toekomstige) DVD-spelers worden
afgespeeld.

Een door Dolby Laboratories ontwikkelde standaard voor de overdracht van 1 tot 5 volwaardige
kanalen, evenals een kanaal (.1) voor lage frequenties. Daaruit resulteren 5.1 gescheiden kanalen.
De luidsprekers worden vooraan links, in het midden en rechts, evenals achteraan links en rechts
gerangschikt. Dit systeem is momenteel het meest verbreid en wordt ook in bioscopen gebruikt.
Met deze DVD-recorder wordt elk geluidssignaal in 2-kanaals Dolby digitaal op een DVD+RW
opgenomen.

Gemaakt onder licentie van Dolby Laboratories. "Dolby" , "Pro Logic" en het dubbel-D-symbool zijn
handelsmerken van Dolby Laboratories.

Dit product is voorzien van technologie voor bescherming van auteursrechten, die beschermd is
door Amerikaanse patenten en andere intellectuele eigendomsrechten.
Gebruik van deze technologie voor bescherming van het auteursrecht moet worden goedgekeurd
door Macrovision en is uitsluitend bedoeld voor kijkplezier thuis of in beperkte kring, tenzij anders
goedgekeurd door Macrovision. Ontsleutelen of demontage is verboden.

Eenvoudig programmeersysteem voor DVD-recorders. Voer het bij de uitzending horende nummer
in. Dit nummer vindt u in uw TV-gids.

Het GUIDE Plus+® systeemtoont een overzicht van de actuele TV-uitzendingen op het scherm
van uw TV. Verder stelt het u ertoe in staat, de DVD-recorder te programmeren door de
gewenste TV-uitzending in het overzicht te kiezen.

Tijdens het installeren voert u eenvoudig uw postcode in en u ziet vanaf nu, tot 7 dagen vooruit,
welke TV-uitzendingen plaatsvinden, of u kiest een TV-uitzending uit een favoriete categorie, zoals
sport of film.
Kies met de afstandsbediening de TV-uitzending die u wilt zien of programmeren. Problemen met
het programmeren van uw DVD-recorder behoren tot het verleden! Omdat de informatie samen
met het TV-signaal verzonden wordt, hoeft u niets te laden of te kopen. Deze service is gratis!

GUIDE Plus+, SHOWVIEW, VIDEO Plus+, G-LINK zijn (1) geregistreerde handelsmerken of
handelsmerken van, (2) vervaardigd onder licentie van en (3) onderdeel van verschillende
internationale patenten en patentaanvragen in eigendom of onder licentie van, Gemstar TV Guide
International, Inc. en/of een van haar dochtermaatschappijen.

GEMSTARGTV GUIDE INTERNATIONAL, INC. EN/OF EEN VAN HAAR
DOCHTERMAATSCHAPPIJEN ZIJN OP GEEN ENKELEWIJZE AANSPRAKELIJK
VOOR DE NAUWKEURIGHEID VAN DE PROGRAMMAGEGEVENS VAN HET
GUIDE PLUS+ SYSTEEM. OOK KAN GEMSTARGTV GUIDE INTERNATIONAL, INC.
EN/OF EEN VAN HAAR DOCHTERMAATSCHAPPIJENOP GEEN ENKELEWIJZE
VOOR GELEDEN SCHADEVERLIES, ZAKELIJK VERLIES OF ANDERE BIJZONDERE
OF INDIRECTE SCHADE, DIE DOOR HET GUIDE PLUS+ SYSTEMS ONTSTAAN
IS, AANSPRAKELIJKWORDEN GESTELD.

Overzicht van de apparaatfuncties
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Om uw apparaat bij reparaties of na diefstal te kunnen identificeren, kunt u hier het serienummer
invullen. U vindt het serienummer (PROD.NO:) op het typeplaatje aan de achterkant of onderkant
van het apparaat:

Made in Hungary
220-240V 50/60Hz 38W

MODEL NO. DVDR 725H/00

PROD. NO. _______________________

Dit product voldoet aan de eisen van de volgende richtlijnen:
73/23/EWG (laagspanningsrichtlijn) + 89/336/EWG (EMV-Directive) + 93/68 EWG (CE-markering).
Deze handleiding is met inachtneming van IEC 62079 samengesteld.
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Afstandsbediening voor gebruik
voorbereiden

Bij de DVD-recorder in de originele verpakking zijn de
afstandsbediening en de bijbehorende batterijen apart meegeleverd.
Om de afstandsbediening te kunnen gebruiken, moet u de batterijen -
zoals beschreven in de volgende paragraaf - aanbrengen.

1 Neem de afstandsbediening van de DVD-recorder en de
bijgevoegde batterijen (2 stuks).

2 Open het batterijvak, plaats de batterijen zoals afgebeeld en sluit
het batterijvak. Let op dat de batterijen worden geplaatst met +/-
polen aan de goede kant (zoals aangegeven in het batterijvak).

De afstandsbediening is gebruiksklaar.
De reikwijdte bedraagt ca. 5 tot 10 meter.

Juist 'richten'
Richt de voorkant van de afstandsbediening altijd op de DVD-recorder en
niet op het TV-toestel.

TV's bedienen
Met de bijgeleverde afstandsbediening kunt u de belangrijkste functies
van uw TV bedienen, ook als het geen Philips-toestel is. Daarvoor moet
u echter eerst een code invoeren, die overeenkomt met het
typenummer van uw TV.
Een overzicht van de beschikbare codenummers vindt u op de laatste
pagina van deze gebruiksaanwijzing.

1 Houd toets STANDBY m ingedrukt.

2 Voer met de cijfertoetsen 0..9 het codenummer in dat bij uw TV
(fabrikant) hoort.

3 Controleer of uw TV op de toetsen TV VOLUME r of TV
VOLUME q reageert.

a Mijn TV reagaert niet
b Probeer de andere codenummers of de codes van een andere

fabrikant.
b In sommige gevallen kan het gebeuren dat uw TV niet op de

gekozen codenummers reageert. Dan kunt u deze functie helaas niet
gebruiken.

a Hoe kan ik de code terugzetten?
b Voer het codenummer 000 in.

Als u de batterijen verwijdert, blijft de ingestelde code ca. 5 minuten
opgeslagen, voordat ze weer op 000 wordt teruggezet.

4 U kunt volgende functies gebruiken:

TV VOLUME q Geluidssterkte plus
TV VOLUME r

Geluidssterkte minusVoor volgende functies moet u, terwijl u de toets • TV aan de
zijkant (linker zijde) ingedrukt houdt, de functie met de
overeenkomstige toets selecteren.

STANDBY m TV-toestel uitschakelen
CHANNEL q Programma verder (plus)
CHANNEL r Programma terug (min)

Bij Philips TVs aanvullend:

T/C Teletext aan-/uitschakelen
TIMER s Tijd wel/niet tonen
RETURN Naar het vorige menu terug gaan

SYSTEM MENU Systeem-menu van de TV oproepen
B , A In de TV-menu's cursortoetsen omhoog,

omlaag
D , C In de TV-menu's cursortoetsen naar links,

rechts
OK Functies/invoer bevestigen

Kleurtoetsen Toetsen voor speciale functies
TUNER

De TV van de externe aansluitingen naar de
interne Tuner (TV-programma) omschakelen

De DVDGrecorder aansluiten
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Aansluiten op de antenne

Om TV-programma's te kunnen ontvangen, moet u de DVD-recorder
op de antenne of kabelnetinstallatie aansluiten. Indien u de
DVD-recorder alleen op een satellietontvanger heeft aangesloten, dan
hoeft u de antenne niet aan te sluiten.

1 Schakel uw TV-toestel uit.

2 Trek de stekker van de antennekabel uit het TV-toestel. Steek hem
in de aansluiting ANTENNA IN aan de achterkant van de
DVD-recorder.

3 Verbind met de meegeleverde antennekabel de aansluiting TV
OUT aan de achterzijde van de DVD-recorder met de
antenne-ingangsaansluiting van de TV.

De antenne-ingang is meestal met ANT IN, RF IN, 75 ohm, ...
gekenmerkt. Meer informatie kunt u aan de gebruiksaanwijzing van
uw TV ontlenen.

Aansluiten op het TVGtoestel

Kies uit de volgende aansluitmogelijkheden:

Aansluiten via ScartGkabel

Aansluiting met alleen de SGVideoGkabel

Aansluiting via videoG (CVBS) kabel

Aansluiten via de antennekabel

Aansluiten via de ScartGkabel
De Scart- of Euro-AV-kabel dient als universele verbindingskabel voor
beeld-, geluid-, en stuursignalen. Dankzij deze soort verbinding treedt
er vrijwel geen kwaliteitsverlies bij beeld- en geluidsoverdracht op.

1 Verbind via een Scart-kabel de Scart-aansluiting EXT1 TO
TV-I/O aan de achterkant van de DVD-recorder met de - voor het
gebruik van de DVD-recorder bestemde - Scart-aansluiting van de
TV (zie de handleiding van het TV-toestel).

Meerdere Scart-aansluitingen op het TV-toestel?
Kies de Scart-aansluiting die zowel voor de video-uitgang als voor de
video-ingang geschikt is.

Keuzemenu voor de Scart-aansluiting?
Bij sommige TV-toestellen moet u 'VCR' als aansluitbron voor deze
Scart-aansluiting kiezen. Verdere gegevens vindt u in de handleiding van
uw TV-toestel.

O Hoe u verdere apparaten (satellietontvanger, videorecorder,...)
met de ingangs-/uitgangsaansluitingen kunt verbinden, leest u in
het volgende hoofdstuk 'Extra apparaten aansluiten'.

Lees vervolgens de paragraaf 'Aansluiten op netspanning'.
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Aansluiten via SGVideoG(Y/C) kabel
Via deze, ook wel als SVHS-kabel bekende verbindingsleiding, worden
het helderheidssignaal (Y-signaal) en het kleurensignaal (C-signaal)
gescheiden doorgegeven. Deze mini DIN-aansluiting/-stekker wordt
ook Hosiden-aansluiting/-stekker genoemd.

1 Verbind via een S-Video-(SVHS) kabel de aansluiting S-VIDEO
OUT (Y/C) aan de achterzijde van de DVD-recorder met de
corresponderende S-Video (SVHS) ingangsaansluiting van het
TV-toestel (meestal met 'S-Video in', 'SVHS in', 'Y/C in' aangeduid).
Zie de handleiding van het TV-toestel.

2 Verbind via een audio-(Cinch) kabel de rode/witte
Cinch-aansluiting AUDIO OUT L/R aan de achterzijde van de
DVD-recorder met de meestal rode/witte audio-ingangsaansluiting
van het TV-toestel (meestal met 'Audio in', 'AV in' aangeduid). Zie
de handleiding van het TV-toestel.

O Indien u verdere apparaten (satellietontvanger,
videorecorder,...) met de ingangs-/uitgangsaansluitingen wilt
verbinden, lees dan het volgende hoofdstuk 'Extra apparaten
aansluiten'

Lees vervolgens de paragraaf 'Aansluiten op netspanning'.

Aansluiten via videoG(CVBS) kabel
Deze kabel heeft meestal gele Cinch-stekkers en dient voor het
doorgeven van het composite videosignaal (FBAS, CVBS). Bij dit type
overdracht worden het kleuren- en het helderheidssignaal via dezelfde
lijn doorgegeven. Daarbij kunnen onder bepaalde omstandigheden
beeldstoringen, het zgn. 'moiré'-effect optreden.

1 Verbind via een video-(CVBS) kabel de gele Cinch-aansluiting
VIDEO OUT (CVBS) aan de achterzijde van de DVD-recorder
met de meestal gele video-ingangsaansluiting van het TV-toestel
(meestal met 'Video in', 'AV in' aangeduid). Zie de handleiding van
het TV-toestel).

2 Verbind via een audio-(Cinch) kabel de rode/witte
Cinch-aansluiting AUDIO OUT L/R aan de achterzijde van de
DVD-recorder met de meestal rode/witte audio-ingangsaansluiting
van het TV-toestel (meestal met 'Audio in', 'AV in' aangeduid). Zie
de handleiding van het TV-toestel).

O Hoe u verdere apparaten (satellietontvanger, videorecorder,...)
met de ingangs-/uitgangsaansluitingen kunt verbinden, leest u in
het volgende hoofdstuk 'Extra apparaten aansluiten'

Lees vervolgens de paragraaf 'Aansluiten op netspanning'.

Aansluiting met alleen de antennekabel
Indien uw TV-toestel niet over een externe
audio-/video-ingangsaansluiting beschikt, heeft u voor het aansluiten een
modulator nodig. Hiermee wordt het video-/audiosignaal in een
UHF-kanaal omgezet. Dit kunt u dan op het TV-toestel als een
TV-zender opslaan.
Uw vakhandelaar geeft u graag advies.

De DVDGrecorder aansluiten
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Aansluiten op netspanning

Controleer of de netspanning bij u thuis overeenkomt met de spanning
die op het typeplaatje aan de achterkant of onderkant van het apparaat
wordt vermeld. Wendt u zich tot uw vakhandelaar of tot een
servicepunt als dit niet het geval is.

1 Schakel de TV in.

2 Verbind met behulp van het meegeleverde netsnoer de
netaansluiting 4MAINS aan de achterzijde van de
DVD-recorder met het stopcontact.

P In het display verschijnen de belangrijkste functies van de
DVD-recorder.

Na de eerste installatie wordt deze functie uitgeschakeld.

Lees vervolgens in het hoofdstuk 'Ingebruikname' de paragraaf 'Eerste
installatie'.
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Extra apparaten aansluiten op de
tweede ScartGaansluiting

U kunt extra apparaten, zoals een decoder, satellietontvanger,
camcorder e.d. met deze aansluiting EXT2 AUX-I/O verbinden.

Wordt de weergave van dit extra apparaat gestart, dan verbindt de
DVD-recorder automatisch Scart-aansluiting EXT2 AUX-I/O met
Scart-aansluiting EXT1 TO TV-I/O . U ziet zo het beeld van het extra
apparaat op de TV, ook als de DVD-recorder uitgeschakeld is.

O Met toets TV/HDD van de afstandsbediening kunt u tussen
weergave via de Scart-aansluiting EXT2 AUX-I/O en de
DVD-recorder omschakelen.

Hoe schakel ik over naar de scartaansluiting EXT2 AUX-I/O ?
Schakel daartoe met toets TUNER indien nodig om naar de ingebouwde
tuner.
Kies vervolgens met toets 0 van de afstandsbediening het
programmanummer 'EXT1' en met toets CHANNEL r het
programmanummer 'EXT2'.

Videorecorder, DVDGspeler aansluiten
U kunt op ingangsaansluiting EXT2 AUX-I/O ook een videorecorder
of DVD-speler aansluiten.
De DVD-recorder moet rechtstreeks met het TV-toestel verbonden
zijn (aansluiting EXT1 TO TV-I/O rechtstreeks verbonden met
TV-toestel). Een daar tussen geschakelde videorecorder kan vanwege
de in de DVD-recorder ingebouwde beveiliging tegen kopiëren,
storingen in het televisiebeeld veroorzaken.

O Indien met deze aansluiting reeds een externe ontvanger
(satellietontvanger, set-top-box, kabelbox,...) verbonden is,
sluit u de videorecorder aan op de connector 'VCR', 'TO
VCR', ... van de externe ontvanger.

O U kunt de frontaansluitingen S-VIDEO (CAM1) , VIDEO
(CAM1) en de audio-aansluitingen L AUDIO R
(CAM1) gebruiken.
Verdere gegevens vindt u in het hoofdstuk 'Opnemen op de
harde schijf (HDD)'

Externe ontvanger aansluiten
1 Verbind de ScartGaansluiting van de externe ontvanger

(satellietontvanger, set-top-box, kabelbox,...) die voor het
TV-toestel bedoeld is (meestal met 'TV', 'TO TV' aangeduid), met
aansluiting EXT2 AUX-I/O van de DVD-recorder.

O Indien uw externe ontvanger over een omschakelmogelijkheid
voor het signaal bij de aansluiting 'TV', 'TO TV',...beschikt, kiest
u de instelling 'RGB'.

Waarom kan ik de aansluiting 'VCR', 'TO VCR',... niet
gebruiken?
Om de meest optimale beeldkwaliteit te bereiken, dient het
'RGB'-signaal (rood-groen-blauw) van de ontvanger te worden gebruikt.
Dit signaal wordt meestal via de aansluiting 'TV', 'TO TV',... verstuurd.
De DVD-recorder geeft het aan de aansluiting EXT1 TO
TV-I/O door.

Sommige ontvangers stellen via de aansluiting 'VCR', 'TO VCR'... alleen
een 'Video (CVBS/FBAS)'-signaal ter beschikking.
Indien u tevreden bent met de beeldkwaliteit via de aansluiting 'VCR',
'TO VCR',... dan kunt u ook deze aansluiting gebruiken.
Kijk in de handleiding van de ontvanger na welke aansluitingen welke
signalen doorgeven.

Verdere ontvangers aansluiten
Voor verdere ontvangers kunt u ook de aansluiting EXT1 TO
TV-I/O (indien het TV-toestel met de aansluitingen COMPONENT
VIDEO OUT verbonden is), gebruiken

Extra apparaten aansluiten
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Extra apparaten alleen via de
antennekabel aansluiten

Indien u extra apparaten (b.v. satellietontvanger) alleen via de
antennekabel aansluit, dan moet u daarbij op het volgende letten:

De DVD-recorder moet rechtstreeks met het TV-toestel verbonden
worden. Een daar tussen geschakelde videorecorder kan vanwege de in
de DVD-recorder ingebouwde kopieerbeveiliging, storingen in het
televisiebeeld veroorzaken.

Het extra apparaat (satellietontvanger) moet vóór de DVD-recorder
aangesloten worden (extra apparaat - DVD-recorder - TV-toestel).
Met de aansluiting TV OUT mag alleen het TV-toestel verbonden zijn.

Indien er bij een ingeschakeld extra apparaat storingen in het televisiebeeld
optreden, kan het zijn dat een TV-station op hetzelfde kanaal of vlak in de
buurt van het extra apparaat uitzendt. (b.v.: TV-zender op kanaal 45, extra
apparaat (satellietontvanger) eveneens op kanaal 45). Verander in dat geval
het kanaal op het extra apparaat (satellietontvanger). Raadpleeg daartoe de
handleiding van de satellietontvanger.
Dit kanaal moet u dan eveneens in de DVD-recorder opslaan om
TV-uitzendingen van het externe apparaat (satellietontvanger) op te kunnen
nemen.

Schakel tijdens het installeren van de DVD-recorder het extra apparaat in.
Tijdens het automatisch zoeken van zenders wordt daardoor ook het kanaal
waarop het extra apparaat uitzendt, als TV-zender opgeslagen.

Een camcorder met de
frontaansluitingen verbinden

Voor het eenvoudig kopiëren van camcorder-opnamen kunt u de
frontaansluitingen gebruiken. Deze aansluitingen bevinden zich achter
een klepje aan de rechterkant.

Opnamen van de frontaansluitingen worden voor het eenvoudige
bewerken op de harde schijf opgeslagen. Zij kunnen vervolgens op een
DVD+RW/+R opgeslagen (gearchiveerd) worden.

Digitale (DV) ingangsaansluiting

Indien u een DV of digitale 8-camcorder bezit, verbind dan de DV IN
(CAM2) ingang van de DVD-recorder met de corresponderende
DV-uitgang van de camcorder.
Kies als programmanummer voor deze ingang '���	'.

Bij opnamen op de harde schijf of op DVD+RW/+R, wordt de
originele-opnamedatum en -tijd als DVD ondertitel opgeslagen.
Bij de weergave kunnen deze gegevens ofwel via de functie 'Sub afbeeld.'
(weergave vanaf harde schijf) of 'E' (DVD-weergave) op het scherm van
een TV-toestel worden weergegeven.

SGVideo ingangsaansluiting

Indien u een Hi8 of S-VHS(C) camcorder bezit, verbind dan de
S-VIDEO (CAM1) ingang van de DVD-recorder met de
corresponderende S-Video uitgang van de camcorder.
Bovendien moet u nog de audio-ingang L AUDIO R (CAM1) van de
DVD-recorder met de audio-uitgang van de camcorder verbinden.

Kies als programmanummer voor deze ingang '����'.

Video (CVBS) ingangsaansluiting

Indien u een camcorder bezit die alleen een video-uitgang (composite
video, CVBS) heeft, verbind dan de VIDEO (CAM1) ingang van de
DVD-recorder met de corresponderende uitgang van de camcorder.
Bovendien moet u nog de audio-ingang L AUDIO R (CAM1) van de
DVD-recorder met de audio-uitgang van de camcorder verbinden.

Kies als programmanummer voor deze ingang '����'.
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AudioGapparaten op de analoge
audioGaansluitingen aansluiten

Aan de achterzijde van de DVD-recorder bevinden zich twee analoge
audio-uitgangen AUDIO OUT L/R (audio-signaaluitgang links/rechts)

Hierop kunt u de volgende apparaten aansluiten:
•) een ontvanger met Dolby Surround Pro Logic
•) een ontvanger met tweekanaals analoogGstereo

Kan ik de 'Phono-ingang' van mijn versterker gebruiken?
Deze aansluiting (ingang) van de versterker is alleen voor een platenspeler
zonder voorversterker bedoeld. Gebruik deze ingang niet voor het
aansluiten van de DVD-recorder.
De DVD-recorder of versterker zou daardoor kunnen worden beschadigd.

AudioGapparaten op de digitale
audioGaansluitingen aansluiten

Aan de achterzijde van de DVD-recorder bevinden zich twee digitale
audio-uitgangen OPTICAL OUT voor een optische kabel en COAX
OUT voor een coaxiale kabel (Cinch-kabel).

Hierop kunt u de volgende apparaten aansluiten:
•) een A/VGontvanger of een A/VGversterker met digitale
meerkanaals soundGdecoder
•) een ontvanger met 2Gkanaals digitaal stereogeluid (PCM)

Digitaal meerkanaals geluid
Digitaal meerkanaals geluid biedt u de hoogste geluidskwaliteit.
Hiervoor heeft u een meerkanaals A/V-ontvanger of versterker nodig,
die minstens één van de audio-formaten van de DVD-recorder
ondersteunt (MPEG2 en Dolby Digital).
Welke formaten uw ontvanger ondersteunt, leest u in de handleiding
van de ontvanger.

a Er komt een hard, vervormd geluid uit mijn luidsprekers
b De ontvanger is niet geschikt voor het digitale audio-formaat van de

DVD-recorder. Het audio-formaat van de geplaatste DVD wordt in
het statusvenster aangegeven wanneer op een andere taal wordt
omgeschakeld. Weergave met 6-kanaals Digital Surround Sound is
alleen mogelijk als de ontvanger over een digitale decoder voor
meerkanaals geluid beschikt.

Extra apparaten aansluiten
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Eerste installatie

Nadat u de DVD-recorder op uw TV-toestel en andere extra
apparaten heeft aangesloten (zoals in het vorige hoofdstuk beschreven),
leest u in dit hoofdstuk, hoe u de eerste installatie kunt starten. De
DVD-recorder zoekt automatisch alle beschikbare TV-zenders en slaat
deze op.

Extra apparaten inschakelen
Indien u extra apparaten (satellietontvanger, etc.) via de antennekabel heeft
aangesloten, schakel deze dan in. Bij het automatisch zoeken van zenders
worden ze herkend en opgeslagen. Let op dat u bij sommige randapparaten
een 'testsignaal' moet inschakelen.

Geen antenne aangesloten
Indien u de DVD-recorder alleen voor het afspelen gebruikt of slechts één
satellietontvanger heeft aangesloten, dan moet u de eerste installatie
desondanks uitvoeren. Dit is nodig om de bedoelde basisinstellingen correct
op te slaan. Na het eenmalig doorlopen is de eerste installatie voltooid en
kunt u de DVD-recorder in gebruik nemen.

1 Druk op het apparaat op toets STANDBY-ON m .
P In het display verschijnt eerst '
����
' en vervolgens '� ��

���'.

P Indien de aansluiting correct is uitgevoerd en uw TV-toestel
automatisch naar het programmanummer van de
ingangsaansluiting, b.v.: 'EXT', '0', 'AV' omschakelt, ziet u het
volgende beeld:

Basisinstellingen

Menutaal
English
Español
Français
Italiano
Deutsch

OK om verder te gaan

a Mijn beeldscherm blijft leeg
b Door het initialiseren van de DVD-recorder kan het enige tijd duren

voordat u het beeld ziet. Druk in de tussentijd s.v.p. op geen
enkele toets .

b Indien het TV-toestel niet automatisch naar het programmanummer
van de ingangsaansluiting omschakelt, kies dan met de hand op het
TV-toestel het corresponderende programmanummer (zie
handleiding van het TV-toestel).

b Indien u een Scart-kabel heeft aangesloten, controleer dan of de
Scart-kabel vanaf het TV-toestel op de aansluiting EXT1 TO
TV-I/O van de DVD-recorder aangesloten is. De aansluiting EXT2
AUX-I/O is alleen voor extra apparaten bedoeld.

2 Kies de gewenste taal voor het beeldschermmenu met toets B of
A .

Basisinstellingen

Menutaal
English
Español
Français
Italiano
Deutsch

OK om verder te gaan

Wat is een beelschermmenu?
Alle instellingen resp. functies worden op het beeldscherm van uw TV in
de gekozen taal getoond.

3 Bevestig uw keuze met toets OK .

4 Kies de gewenste gesproken taal met toets B of A .

Basisinstellingen

Gesproken taal
English
Español
Français
English
Italiano

OK om verder te gaan

Wat is een gesproken taal?
De geluidsweergave van de DVD gebeurt in de gekozen taal, indien
deze beschikbaar is. Indien deze taal niet beschikbaar is, hoort u het
geluid in de eerste taalversie van de DVD. Ook het menu van de
DVD-videodisc wordt in de gekozen taal getoond, indien de taal op de
disc beschikbaar is.

5 Bevestig uw keuze met toets OK .

6 Kies de gewenste taal voor de ondertitels met toets B of A .

Basisinstellingen

Taal ondertiteling
English
Español
Français
English
Italiano

OK om verder te gaan
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Wat is de taal van de ondertitels?
De ondertiteling wordt in de gekozen taal getoond, indien deze
beschikbaar is. Indien deze taal niet beschikbaar is, verschijnt de
ondertiteling in de eerste taalversie op de DVD.

7 Bevestig uw keuze met toets OK .

8 Kies het beeldformaat voor uw TV-toestel met toets B of A .

Basisinstellingen

Beeldformaat
4:3 letterbox
4:3 panscan
16:9

OK om verder te gaan

O '4:3 letterbox'
voor een conventioneel TV-toestel (beeldverhouding 4:3) met
'breedbeeld'-weergave (bioscoopformaat). Er verschijnen
zwarte balken boven en onder in beeld.

O '4:3 panscan'
voor een conventioneel TV-toestel (beeldverhouding 4:3) met
een beeld op 'volledige hoogte'. zijranden worden afgesneden.

O '16:9'
voor een breedbeeld-TV (beeldverhouding 16:9)

9 Bevestig uw keuze met toets OK .

0 Kies met toets B of A het land waarin u zich bevindt.

O Indien het land niet verschijnt, kiest u 'Overige'.

Basisinstellingen

Land
Oostenrijk
België
Denemarken
Finland
Frankrijk

OK om verder te gaan

Waarom moet ik het land instellen?
Om de voor het betreffende land opgeslagen basisinstellingen op te
kunnen roepen, is het nodig dat u het land invoert waarin u zich
bevindt.
Na de eerste installatie kan het land alleen in de basisinstellingen van
het GUIDE Plus+® systeem gewijzigd worden.

A Bevestig uw keuze met toets OK .
P Een scherm verschijnt met een boodschap m.b.t. het aansluiten

van de antenne.
Het kan enige tijd duren voordat dit beeld verschijnt. Druk in
de tussentijd op geen enkele toets .

B Nadat u de antenne (of kabeltelevisie, satellietontvanger etc.) op de
DVD-recorder aangesloten heeft, drukt u op toets OK .
P Het automatisch zoeken van programma's begint.

Installatie
Autom. zoeken

Zoekt TV-zenders

00 Gevonden kanalen

h______________

Wachten a.u.b.

P In het display verschijnt '����'.
Wacht tot alle beschikbare TV-zenders gevonden zijn. Dit kan
enkele minuten duren.

Ingebruikname
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a Nog geen TV-zenders gevonden?
b Kies op het TV-toestel programmanummer 1. Ziet u op TV de

opgeslagen TV-zender?
Zoniet, controleer dan de kabelverbinding antenne (antennedoos) -
DVD-recorder - TV-toestel.

b Even geduld a.u.b.!
De DVD-recorder doorzoekt het volledige frequentiebereik om een
zo groot mogelijk aantal beschikbare TV-zenders te vinden en op te
slaan.

b Indien u geen antenne heeft aangesloten, voer dan de basisinstelling
tot het einde uit en start daarna, indien gewenst, het automatisch
zoeken van zenders (die de paragraaf 'Automatisch zoeken van
TV-zenders').

P Zodra het automatisch zoeken van zenders voltooid is,
verschijnt op het scherm 'Aut. installatie voltooid' met het
aantal gevonden TV-zenders.

P Vervolgens verschijnt ter controle 'Tijd', 'Jaar', 'Maand',
'Datum'.
Het kan enige tijd duren voordat dit beeld verschijnt. Druk in
de tussentijd op geen enkele toets .

Autom. zoeken

Aut. installatie voltooid
00 Gevonden kanalen

Tijd 20:01
Jaar 2004
Maand 01
Datum 01

Doorgaan:
Druk op OK

C Controleer de getoonde instellingen van: 'Tijd', 'Jaar', 'Maand' en
'Datum'.

O Kies desgewenst de regel met de toets A , B .
Verander zonodig de gegevens met de cijfertoetsen 0..9 van
de afstandsbediening.

À Als u veranderingen heeft aangebracht, slaat u deze op met toets
OK .

Á Sluit af met toets SYSTEM MENU .

De eerste installatie is voltooid.
Hoe u de zenderinstellingen of datum/tijd verandert, haalt u uit het
volgende hoofdstuk.

a Bij sommige TV-zenders treden geluidsstoringen op
b Indien er bij sommige opgeslagen TV-zenders geluidsstoringen optreden

resp. geen geluid te horen is, dan is voor deze zenders misschien het
verkeerde TV-systeem opgeslagen. Lees in de paragraaf 'Handmatig
TV-zenders zoeken' hoe u het TV-systeem kunt veranderen.
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Decoder toewijzen

Sommige TV-stations zenden gecodeerde TV-signalen uit die alleen met
een gekochte of gehuurde decoder storingsvrij bekeken kunnen
worden. U kunt zo'n decoder (descrambler) op deze DVD-recorder
aansluiten. Met de volgende functie wordt de aangesloten decoder
automatisch voor de gewenste TV-zender geactiveerd.

Voorbereiding:
•) TV-toestel inschakelen en zonodig op het programmanummer van de
DVD-recorder omschakelen.
•) DVD-recorder inschakelen.

1 Kies met de toetsen CHANNEL q , CHANNEL r of met de
cijfertoetsen 0..9 van de afstandsbediening de TV-zender die u aan
de decoder wilt toewijzen.

O Schakel zonodig met toets TUNER over naar de ingebouwde
tuner.

2 Druk op de afstandsbediening op toets BROWSER HDD en
daarna op SYSTEM MENU .
P Het 'SYSTEM MENU' verschijnt.

3 Kies met B de regel 'Installatie'.

4 Druk op C om 'Systeem' te kiezen.

5 Kies met B de regel 'Installatie' en bevestig uw keuze met C .
P Op het scherm verschijnt een boodschap dat bij veranderingen

aan deze instelling de 'Time Shift Buffer' gewist wordt.

O Bevinden er zich in de Time Shift Buffer belangrijke opnamen,
sla deze eerst op met de toets REC/OTR n . Verdere
informatie over de 'Time Shift Buffer' vindt u in de paragraaf
'De Time Shift Buffer'.

6 Kies met D 'Ja' en bevestig uw keuze met OK .

O Indien het boodschapvenster reeds gesloten is, bevestigt u de
regel opnieuw met C .

7 Kies met toets B of A de regel 'Handm. zoeken' en bevestig
uw keuze met toets C .

Installatie
Handm. zoeken

Kanaal/freq. CH
Gegevens/zoek 01
Programmanummer 01
TV-zender naam NED1
Decoder Uit
TV systeem PAL-BG
NICAM Aan
Fijnafstemming 0

Vastleggen:
Druk op OK

8 Kies met toets B of A de regel 'Decoder'.

9 Kies met toets C 'Aan'.

O Om de decoder weer uit te schakelen, kiest u met C 'Uit'
(decoder uitgeschakeld).

0 Bevestig uw keuze met toets OK .

A Sluit af met toets SYSTEM MENU .

De decoder is nu aan deze TV-zender toegewezen.

Handmatig zoeken van TVGzenders

In sommige gevallen kan het voorkomen, dat bij de eerste installatie
niet alle beschikbare TV-zenders door het apparaat gevonden en
opgeslagen worden. Ontbrekende of gecodeerde TV-zenders moeten
in dat geval met de hand opgezocht en opgeslagen worden.

Voorbereiding:
•) TV-toestel inschakelen en zonodig naar het programmanummer van de
DVD-recorder omschakelen.
•) DVD-recorder inschakelen.

1 Druk op de afstandsbediening op toets DISC MENU en daarna
op SYSTEM MENU .
P Het 'SYSTEM MENU' verschijnt.

2 Kies met B de regel 'Installatie'.

3 Druk op C om 'Systeem' te kiezen.

4 Kies met B de regel 'Installatie' en bevestig uw keuze met C .
P Op het scherm verschijnt een boodschap dat bij veranderingen

aan deze instelling de 'Time Shift Buffer' gewist wordt.

O Bevinden er zich in de Time Shift Buffer belangrijke opnamen,
sla deze eerst op met de toets REC/OTR n . Verdere
informatie over de 'Time Shift Buffer' vindt u in de paragraaf
'De Time Shift Buffer'.

5 Kies met D 'Ja' en bevestig uw keuze met OK .

O Indien het boodschapvenster reeds gesloten is, bevestigt u de
regel opnieuw met C .

6 Kies met toets B of A de regel 'Handm. zoeken' en bevestig
uw keuze met toets C .

Installatie
Handm. zoeken

Kanaal/freq. CH
Gegevens/zoek 01
Programmanummer 01
TV-zender naam NED1
Decoder Uit
TV systeem PAL-BG
NICAM Aan
Fijnafstemming 0

Vastleggen:
Druk op OK

7 Kies met toets C in de regel 'Kanaal/freq.' de gewenste
indicatie.
'Freq.'(Frequentie), 'CH'(Kanaal),
'S-CH'(Speciaal/Hyperbandkanaal)

8 Voer in regel 'Gegevens/zoek' de frequentie of het kanaal van de
gewenste TV-zender met behulp van de cijfertoetsen 0..9 in.

Overige installatiemogelijkheden
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O Om het automatisch zoeken te starten, drukt u in regel
'Gegevens/zoek' op toets C

P Op het scherm verschijnt een veranderend
kanaal-/frequentienummer.

Ga door met automatisch zoeken tot u de gewenste
TV-zender heeft gevonden.

9 Kies in regel 'Programmanummer' met toets D of C het
gewenste programmanummer waaronder u de TV-zender wilt
opslaan, b.v.: '01'.

0 Sla de TV-zender op met toets OK .

A Om nog meer TV-zenders te zoeken, begint u weer bij stap 8 .

O Aanduiding van een TVGzender wijzigen:
- Druk in regel 'TV-zender naam' op toets C .
- Kies de gewenste tekenpositie met toets D of C .
- Kies op de tekenpositie het gewenste teken met toets B of

A .
- Kies de volgende tekenpositie op dezelfde manier.
- Bevestigen met OK .

O Overdrachts(TV)Gsysteem van de TVGzender
veranderen:
- Kies in regel 'TV systeem' met toets D of C het

betreffende TV-systeem tot de beeld-/geluidsstoringen het
kleinst zijn.

O NICAM
- Indien er bij slechte ontvangstomstandigheden

geluidsstoringen optreden, kunt u in regel 'NICAM' met
C 'Uit' kiezen (NICAM uitgeschakeld).

O Fijnafstemming
- In regel 'Fijnafstemming' kunt u met D of C proberen,

de TV-zender met de hand fijn af te stemmen.

B Sluit af met toets SYSTEM MENU .

Het ordenen van TVGzenders (Follow
TV)

Na het uitvoeren van deze functie komt de volgorde van de in de
DVD-recorder opgeslagen TV-zenders overeen met de volgorde op
het TV-toestel.
Dit functioneert echter alleen indien de DVD-recorder (aansluiting
EXT1 TO TV-I/O ) en de TV via een ScartGkabel verbonden zijn.

Voorbereiding:
•) TV-toestel inschakelen en zonodig naar het programmanummer van de
DVD-recorder omschakelen.
•) DVD-recorder inschakelen.

1 Druk op de afstandsbediening op toets BROWSER HDD en
daarna op SYSTEM MENU .
P Het 'SYSTEM MENU' verschijnt.

2 Kies met B de regel 'Installatie'.

3 Druk op C om 'Systeem' te kiezen.

4 Kies met B de regel 'Installatie' en bevestig uw keuze met C .
P Op het scherm verschijnt een boodschap dat bij veranderingen

aan deze instelling de 'Time Shift Buffer' gewist wordt.

O Bevinden er zich in de Time Shift Buffer belangrijke opnamen,
sla deze eerst op met de toets REC/OTR n . Verdere
informatie over de 'Time Shift Buffer' vindt u in de paragraaf
'De Time Shift Buffer'.

5 Kies met D 'Ja' en bevestig uw keuze met OK .

O Indien het boodschapvenster reeds gesloten is, bevestigt u de
regel opnieuw met C .

6 Kies met toets B of A de regel 'Follow TV' en bevestig uw
keuze met toets C .

7 Bevestig de boodschap op het scherm met toets OK .
P In het display van de DVD-recorder verschijnt '�� ��'.

�� ��

8 Kies op het TVGtoestel programmanummer '1'.

a Ik kan mijn TV niet op programmanummer '1' zetten
b Indien u randapparatuur met de aansluiting EXT2

AUX-I/O verbonden heeft, schakel deze dan uit. Door
ingeschakelde randapparateuur wordt het TV-toestel mogelijk naar
het programmanummer van de Scart-aansluiting omgeschakeld.

9 Bevestig uw keuze met toets OK van de afstandsbediening van de
DVD-recorder.
P In het display verschijnt '����'.

P De DVD-recorder vergelijkt de TV-zenders van het
TV-toestel met de DVD-recorder.
Indien de DVD-recorder dezelfde TV-zender als op de TV
gevonden heeft, slaat hij deze onder 'P01' op.
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a In het display verschijnt '����'.
De DVD-recorder ontvangt geen videosignaal van het TV-toestel.

b Controleer de stekkers van de Scart-kabel.
b Raadpleeg de handleiding van het TV-toestel om te zien welke

Scart-aansluiting videosignalen doorgeeft.
b Wanneer dit alles niet helpt, kunt u deze functie niet gebruiken.

Lees de paragraaf 'TV-zenders met de hand indelen/wissen'.

0 Wacht tot in het display b.v.: '�� �	' verschijnt.

�� �	

A Kies op het TVGtoestel het volgende programmanummer, b.v.:
'2'.

B Bevestig uw keuze met toets OK van de afstandsbediening van de
DVD-recorder.

O Indien u de verkeerde TV-zender heeft bevestigd, kunt u met
toets D de laatste toewijzing annuleren.

C Herhaal de stap 0 t/m B , tot alle TV-zenders van het
TV-toestel zijn toegewezen.

À Sluit af met toets SYSTEM MENU .

a Op het scherm verschijnt de boodschap 'Zet recorder uit,
nieuwe zender'

b Om het GUIDE Plus+® systeem de nieuwe volgorde van de
TV-zenders te kunnen sturen, moet u de DVD-recorder uitschakelen
(toets STANDBY m ). Wacht vervolgens ca. 4 minuten voordat u
de DVD-recorder weer inschakelt.

b Indien na het inschakelen deze boodschap verschijnt, kon de
overdracht niet worden afgesloten. Schakel de DVD-recorder met
toets STANDBY m uit.

Automatisch opzoeken van
TVGzenders

Indien de zenderindeling van uw kabel-TV- of satelliet-TV-aanbieder
verandert c.q. wanneer u de DVD-recorder b.v. na een verhuizing weer
op een andere plaats in gebruik neemt, kunt u deze procedure opnieuw
starten. Daarbij worden de reeds in het geheugen opgeslagen
TV-zenders door de actuele zenders vervangen.

Voorbereiding:
•) TV-toestel inschakelen en zonodig naar het programmanummer van de
DVD-recorder omschakelen.
•) DVD-recorder inschakelen.

1 Druk op de afstandsbediening op toets BROWSER HDD en
vervolgens op SYSTEM MENU .
P Het 'SYSTEM MENU' verschijnt.

2 Kies met B de regel 'Installatie'.

3 Druk op C om 'Systeem' te kiezen.

4 Kies met B de regel 'Installatie' en bevestig uw keuze met C .
P Op het scherm verschijnt een boodschap dat bij veranderingen

aan deze instelling de 'Time Shift Buffer' gewist wordt.

O Bevinden er zich in de Time Shift Buffer belangrijke opnamen,
sla deze eerst op met de toets REC/OTR n . Verdere
informatie over de 'Time Shift Buffer' vindt u in de paragraaf
'De Time Shift Buffer'.

5 Kies met D 'Ja' en bevestig uw keuze met OK .

O Indien het boodschapvenster reeds gesloten is, bevestigt u de
regel opnieuw met C .

6 Kies met toets B of A de regel 'Autom. zoeken'.

7 Druk op toets C .
P Het automatisch zoeken van programma's begint. Daarbij slaat

de DVD-recorder alle beschikbare TV-zenders op. Deze
procedure kan enkele minuten duren.

Installatie
Autom. zoeken

Zoekt TV-zenders

00 Gevonden kanalen

h______________

Wachten a.u.b.

P Wanneer het zoeken van programma's voltooid is, verschijnt
op het scherm 'Aut. installatie voltooid' met het aantal
gevonden TV-zenders.

8 Sluit af met toets SYSTEM MENU .

Hoe u een TV-zender met de hand kunt zoeken, leest u in de paragraaf
'Handmatig opzoeken van TV-zenders'.

Overige installatiemogelijkheden
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TVGzenders met de hand
ordenen/wissen

Met deze functie kunt u de reeds opgeslagen TV-zenders afzonderlijk
ordenen c.q. ongewenste of slecht te ontvangen TV-zenders weer
wissen.

Voorbereiding:
•) TV-toestel inschakelen en zonodig naar het programmanummer van de
DVD-recorder omschakelen.
•) DVD-recorder inschakelen.

1 Druk op de afstandsbediening op toets BROWSER HDD en
vervolgens op SYSTEM MENU .
P Het 'SYSTEM MENU' verschijnt.

2 Kies met B de regel 'Installatie'.

3 Druk op C om 'Systeem' te kiezen.

4 Kies met B de regel 'Installatie' en bevestig uw keuze met C .
P Op het scherm verschijnt een boodschap dat bij veranderingen

aan deze instelling de 'Time Shift Buffer' gewist wordt.

O Bevinden er zich in de Time Shift Buffer belangrijke opnamen,
sla deze eerst op met de toets REC/OTR n . Verdere
informatie over de 'Time Shift Buffer' vindt u in de paragraaf
'De Time Shift Buffer'.

5 Kies met D 'Ja' en bevestig uw keuze met OK .

O Indien het boodschapvenster reeds gesloten is, bevestigt u de
regel opnieuw met C .

6 Kies met toets B of A de regel 'TV-kanalen sorteren' en
bevestig uw keuze met toets C .

Installatie
TV-kanalen sorteren
...

• P01 NED1
P02 NED2
P03 NED3
P04
P05
P06
...

Sorteren:
Druk op ?

Beëindigen met
SYSTEMMENU

7 Kies met toets B of A de TV-zender die u wilt wissen of een
andere plaats wilt geven.

8 Bevestig uw keuze met toets C .

O TVGzenders wissen
Ongewenste of slecht te ontvangen TV-zenders kunt u wissen
met de rode functietoets.

9 Verplaats de TV-zender met toets B of A naar de gewenste
positie en druk op toets D .
P De DVD-recorder voegt de TV-zender in.

0 Herhaal de stappen 7 t/m 9 tot u alle gewenste TV-zenders
heeft verplaatst/gewist.

A Om op te slaan drukt u op toets OK .

B Sluit af met toets SYSTEM MENU .

a Op het scherm verschijnt de melding 'Zet recorder uit,
nieuwe zender'

b Om het GUIDE Plus+® systeem van de nieuwe volgorde van de
TV-zenders te kunnen voorzien, moet de DVD-recorder worden
uitgeschakeld (toets STANDBY m ). Wacht daarna ca. 4 minuten
voordat u de DVD-recorder weer inschakelt.

b Indien na het inschakelen deze boodschap weer verschijnt, kon de
overdracht niet worden afgesloten.
Schakel de DVD-recorder nogmaals met toets STANDBY m uit.

Taal instellen

U kunt voor de basisinstelling van de DVD-weergave de taal van de
ondertiteling evenals de gesproken taal kiezen.

Houd er rekening mee dat bij sommige DVD's de synchronisatie- en/of
ondertiteltaal alleen via het DVD-menu van de disc kan worden
gewisseld.
Bovendien kunt u voor het opnemen of weergeven via de ingebouwde
tuner (toets TUNER ) het geluidskanaal van de TV-zender bij
tweetalige uitzendingen kiezen.

Voorbereiding:
•) TV-toestel inschakelen en zonodig naar het programmnummer van de
DVD-recorder omschakelen.
•) DVD-recorder inschakelen.

1 Druk op de afstandsbediening op toets DISC MENU en
vervolgens op SYSTEM MENU .
P De menubalk verschijnt.

2 Kies met toets D of C het symbool 'A'.

3 Kies met toets B of A het symbool '�' en bevestig uw keuze
met toets C .

Taal
Gesproken taal Nederlands
Ondertitels Nederlands
Menu Nederlands

4 Kies de betreffende regel en bevestig uw keuze met toets C .

O Gesproken taal
De DVD wordt afgespeeld in de door u gekozen taal.

O 'Ondertitels'
Taal van de ondertiteling

O 'Menu'
Kies een van de getoonde talen voor het schermmenu (OSD).
Het display van de DVD-recorder toont echter - onafhankelijk
van deze instelling - alleen teksten in het Engels.
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5 Kies de betreffende instelling met toets B of A en bevestig uw
keuze met toets OK .

6 Sluit af met toets SYSTEM MENU .

Tijd en datum instellen

Indien in het display niet de juiste tijd of '--:--' wordt aangegeven,
moeten de tijd en de datum met de hand worden ingesteld.

SMART CLOCK
Met 'SMART CLOCK' wordt de tijd/datum aan de hand van de
meegestuurde informatie van de TV-zender automatisch ingesteld. Normaal
gesproken wordt de TV-zender gebruikt die onder programmanummer 'P01'
is opgeslagen. U kunt in regel 'Klokprog.nummer' het
programmanummer (programma-aanduiding) kiezen waarvan de TV-zender
deze informatie stuurt.
Worden de tijd/datum niet correct aangegeven, dan moet u in de regel
'Klokprog.nummer' de instelling 'Uit' kiezen en de datum/tijd met de
hand instellen.

1 Druk op de afstandsbediening op toets BROWSER HDD en
daarna op SYSTEM MENU .
P Het 'SYSTEM MENU' verschijnt.

2 Kies met B de regel 'Installatie'.

3 Druk op C om 'Systeem' te kiezen.

4 Kies met B de regel 'Installatie' en bevestig uw keuze met C .
P Op het scherm verschijnt een boodschap dat bij veranderingen

aan deze instelling de 'Time Shift Buffer' gewist wordt.

O Bevinden er zich in de Time Shift Buffer belangrijke opnamen,
sla deze eerst op met de toets REC/OTR n . Verdere
informatie over de 'Time Shift Buffer' vindt u in de paragraaf
'De Time Shift Buffer'.

5 Kies met D 'Ja' en bevestig dit met OK .

O Indien het boodschapvenster reeds gesloten is, bevestigt u de
regel opnieuw met C .

6 Kies met toets B of A de regel 'Tijd/datum' en bevestig dit
met toets C .

Installatie
Tijd/datum

Tijd 20:00
Jaar 2004
Maand 01
Datum 01
Klokprog.nummer 01

Beëindigen met
SYSTEMMENU

7 Controleer de in regel 'Tijd' getoonde tijd. Verander desgewenst
de tijd met de cijfertoetsen 0..9 van de afstandsbediening.

8 Controleer op dezelfde manier 'Jaar', 'Maand', 'Datum'. Wissel
tussen de invoervelden met toets B of A .

a Tijd/datum wordt ondanks handmatige instelling verkeerd
aangegeven

b Met 'SMART CLOCK' worden tijd/datum van de onder 'P01'
opgeslagen TV-zender overgenomen en automatisch gecorrigeerd.
U kunt ofwel een andere TV-zender voor het overnemen van de
gegevens invoeren, of de functie uitschakelen.
Kies daartoe met toets D of C in regel 'Klokprog.nummer' de
betreffende TV-zender. Voor het uitschakelen gebruikt u 'Uit'.

9 Controleer de getoonde instellingen en bevestig uw keuze met
toets OK .
P Op het scherm verschijnt even de boodschap 'Opgeslagen'.

0 Sluit af met toets SYSTEM MENU .

Overige installatiemogelijkheden
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Aansluiting via componentGvideoG
(Y Pb Pr/YUV) kabel (geen Progressive
Scan)

Component video (Y Pb Pr) is de kwalitatief meest hoogwaardige
mogelijkheid van beeldoverdracht. Dit geschiedt door het opsplitsen
van het videosignaal in een luminescentie- of helderheidssignaal (Y) en
twee kleurverschilsignalen - rood minus luminescentie (V) en blauw
minus luminescentie(U). Deze differentiesignalen worden meestal met
"Cr, Pr" resp. "R-Y" voor het rode en "Cb, Pb" resp. "B-Y" voor het
blauwe differentiesignaal aangeduid.
De signalen worden via gescheiden lijnen doorgestuurd. De stekkers
van deze kabel evenals de bijbehorende aansluitingen hebben meestal
de kleuren groen (luminescentie, Y), blauw (U, Pb, Cb, B-Y), rood (V,
Pr, Cr, R-Y).

Pas op!
Als u dit soort aansluiting kiest, moet de DVD-recorder reeds
aangesloten en volledig geïnstalleerd zijn (eerste installatie afgesloten).
Het omschakelen van het signaal naar de COMPONENT VIDEO
OUT aansluitingen verloopt via een menu dat tijdens de eerste
installatie nog niet beschikbaar is.

Voorbereiding:
•) TV-toestel inschakelen en zonodig naar het programmanummer van de
DVD-recorder overschakelen.
•) DVD-recorder inschakelen.

1 Druk op de afstandsbediening op toets DISC MENU en daarna
op SYSTEM MENU .
P De menubalk verschijnt.

2 Kies met toets D of C het symbool 'A'.

3 Kies met toets B of A het symbool '�' en bevestig uw keuze
met toets C .

Beeld
Beeldformaat 16:9
Zwartniveau Uit
Beeld centreren ï
SCART-video RGB

4 Kies met toets B of A de regel 'SCART-video' en bevestig uw
keuze met toets C .

5 Kies met toets B of A de gewenste instelling. Wordt de
YpbPr-ingang (YUV-signaal) ingeschakeld, dan kunnen S-Video
(Y/C) en video (FBAS/CVBS) signalen niet tegelijkertijd
doorgegeven worden.
Het 'RGB'-signaal wordt daarbij uitgeschakeld.

O 'S-video + YPbPr'
Component video (YUV) en S-Video (Y/C).
GUIDE Plus+® systeem-menu's alleen bij de COMPONENT
VIDEO OUT aansluitingen beschikbaar!

O 'CVBS + YPbPr'
Component video (YUV) en video (FBAS/CVBS).
GUIDE Plus+® systeem-menu's alleen bij de COMPONENT
VIDEO OUT aansluitingen beschikbaar!

Bij alle andere instellingen wordt het signaal voor de aansluitingen
COMPONENT VIDEO OUT uitgeschakeld. U ziet dit ook in
een boodschap op het scherm.

Verdere informatie over de andere instellingen vindt u in het
hoofdstuk 'Persoonlijke voorkeursinstellingen' in de paragraaf
Instelling beeld ('SCART-video').

6 Bevestig uw keuze met toets OK .

7 Verbind via een component video-(Y Pb Pr) kabel de drie
Cinch-aansluitingen (rood, blauw, groen) COMPONENT VIDEO
OUT aan de achterzijde van de DVD-recorder met de
corresponderende drie component-video-(Interlaced)
ingangsaansluitingen van het TV-toestel, meestal met 'Component
Video Input', 'YUV Input', 'YPbPr', 'YCbCr' of eenvoudig 'YUV'
aangeduid.

Pas op!
Verwissel deze aansluitingen niet met de, eventueel aanwezige, vijf
component-RGB-aansluitingen of met de gele video(CVBS/FBAS)
aansluiting en de twee audio-aansluitingen (rood/wit). De vijf
component-RGB-aansluitingen zijn alleen voor R-G-B-H-V (rood,
groen, blauw met horizontale en verticale synchronisatie-impuls)
signalen bestemd.
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Let op de kleurvolgorde
De kleuren van de aansluitingen van de DVD-recorder en de stekkers
moeten met de kleuren van de aansluitingen op het TV-toestel
overeenstemmen (rood-rood/blauw-blauw/groen-groen). Indien dit niet
het geval is, kunnen de kleuren van het beeld omgekeerd zijn, of is het
beeld geheel niet zichtbaar.

8 Verbind via een audio-(Cinch) kabel de rode/witte
Cinch-aansluiting AUDIO OUT L/R aan de achterzijde van de
DVD-recorder met de meestal rode/witte audio-ingangsaansluiting
van het TV-toestel (meestal met 'Audio in', 'AV in' aangeduid. Zie
de handleiding van het TV-toestel.)

9 Zonodig schakelt u de TV om naar de component video
(Interlaced) ingangsaansluitingen. Indien op uw TV-toestel een
omschakelmogelijkheid tussen 'Progressive Scan' en 'Interlaced'
aanwezig is, kiest u 'Interlaced'. 'Progressive Scan' wordt door deze
DVD-recorder niet ondersteund.
Raadpleeg zonodig de handleiding van het TV-toestel.

P Nu moet het menu van de DVD-recorder op het TV-scherm
verschijnen. Is dit niet het geval, controleer dan de
kabelverbindingen en de instelling van het TV-toestel.

O Sla zonodig deze instelling in het TV-toestel op.

0 Sluit af met toets SYSTEM MENU .

Overige installatiemogelijkheden
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Algemene informatie

Uw DVD-recorder is met het GUIDE Plus+® systeem uitgerust. Het
GUIDE Plus+® systeem biedt u een interactief, gratis elektronisch
programmablad, dat u een volledig overzicht van de in uw gebied
beschikbare TV-uitzendingen geeft. Verder kunt u de DVD-recorder
met behulp van het GUIDE Plus+® systeem voor opnamen
programmeren.

Met een druk op de GUIDE/TV toets krijgt u een overzicht van alle
momenteel lopende TV-programma's op de overeenkomstige kanalen.
Voor het overzicht kunnen alle uitzendingen, hetzij volgens een
bepaalde begintijd, hetzij thematisch gerangschikt, getoond worden.

Voor een correcte werking van het GUIDE Plus+® systeem is het
noodzakelijk dat de DVD-recorder de vereiste gegevens verzamelt.
Daarvoor heeft de DVD-recorder maximaal 24 uur nodig.

Daarbij moet u op de volgende punten letten.
•) Installeren van alle TV-zenders is voltooid.
•) De TV-zender die de GUIDE Plus+® systeeminformatie uitzendt,
moet geïnstalleerd zijn.
Als uw land niet in de lijst staat aangegeven, dan is er nog geen
TV-zender die de GUIDE Plus® gegevens verspreidt.
Op de website http://www.europe.guideplus.com vindt u meer
informatie en tips.

Land/Stad (taal) TVGzender (antenne) TVGzender (SAT)

Deutschland Eurosport
Eurosport
Astra 19.2E

Österreich Eurosport
Eurosport
Astra 19.2E, Hotbird
13.0E

Schweiz (Deutsch) Eurosport
Eurosport
Astra 19.2E

United Kingdom ITV
Eurosport
Astra 28.2E

France Canal+
España Tele 5

Nederland
Music Factory (TMF) /
Eurosport

TMF Astra 19.2E
Eurosp. Hotbird 13.0E

- Eindhoven Music Factory (TMF)
Music Factory (TMF)
Astra 19.2E

- Rotterdam Music Factory (TMF)
Music Factory (TMF)
Astra 19.2E

- Amsterdam Music Factory (TMF)
Music Factory (TMF)
Astra 19.2E

België (Flemish) Music Factory (TMF)
Music Factory (TMF)
Astra 19.2E

•) Tijd en datum ingesteld
•) Land en postcode in het GUIDE Plus+® systeem ingevoerd .
•) Antenne/kabelnet aangesloten, ontvangst van TV-zenders is mogelijk.
•) DVD-recorder op het elektriciteitsnet aangesloten
•) DVD-recorder met de toets STANDBY m uitgeschakeld.
•) Indien u een externe ontvanger (satellietontvanger, set-top-box,
kabelbox) heeft aangesloten, dan moet deze ingeschakeld zijn en op de
juiste TV-zender zijn ingesteld (zie bovenstaande tabel).

Het GUIDE Plus+® systeem installeren

In de volgende instructies wordt aangegeven, hoe u het GUIDE Plus+®

systeem aan uw persoonlijke wensen kunt aanpassen en, indien u deze
gebruikt, de externe ontvanger (satellietontvanger, etc.) kunt
installeren.
Is het GUIDE Plus+® systeem nog nooit eerder geïnstalleerd, dan
verschijnt het 'Instellen' scherm en kunt u meteen met het installeren
beginnen.

1 Schakel de TV in. Kies - indien nodig - het programmanummer van
de DVD-recorder.

2 Druk op de afstandsbediening op toets GUIDE/TV .
P Het beeldscherm 'Overzicht' verschijnt.

O Indien er een 'Instellenverschijnt, maakt u een keuze uit de
instellingen zoals in de volgende paragraaf beschreven en volgt
u de aanwijzingen op het scherm.

3 Druk op toets A . Kies vervolgens met toets C de functie
'Installatie'. Deze bevindt zich op de tweede pagina.

Home

Stel het systeem in om gegevens van GUIDE Plus+ te
ontvangen

T-Planer Info Zenders Installatie

Instellen
Demo bekijken

4 Kies met toets B , A uit de volgende functies en bevestig uw
keuze met toets OK .

O 'Instellen'
Installatie van het GUIDE Plus+® systeem.
Lees verder in de volgende paragraaf.

O 'Demo bekijken'
Hier worden u de functies van het GUIDE Plus+® systeem
getoond. Daartoe worden opgeslagen demonstratiegegevens
geraadpleegd.
Indien er opnamen geprogrammeerd zijn, kunnen deze door
de demonstratie gewist worden.
Als u tijdens de presentatie op toets OK drukt, komt u
meteen bij de installatie van het GUIDE Plus+® systeem. Lees
verder in de volgende paragraaf.
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'Instellen'

Instellen Home

Gebruik de Op/Neer pijltjes om te selecteren. Druk
dan OK om te bevestigen.

Instellen

Kies het onderdeel om te installeren:
Taal Nederlands
Land Nederland
Postcode XXXXX
Externe ontvanger 1 Geen

Externe ontvanger 2 Geen

Externe ontvanger 3 Geen

Controleer de getoonde gegevens. Desgewenst kunt u deze wijzigen.
Kies daarvoor de betreffende regel met toets B of A .

'Taal'

Hier kunt u de taal voor het schermmenu wijzigen.

1 Druk op toets OK

2 Kies met toets B of A de gewenste taal en bevestig uw keuze
met toets OK .

3 Druk op toets OK om naar het 'Instellen' scherm terug te
keren.

'Land'

Kies uit de lijst het land waarin u zich nu bevindt. De DVD-recorder
heeft deze informatie nodig om de juiste zenderlijst te laden.

1 Druk op toets OK .

2 Kies met toets B of A het land waarin u zich bevindt en
bevestig uw keuze met toets OK .

3 Druk op toets OK om naar het 'Instellen' scherm terug te
keren.

'Postcode'

Voor een correcte afstemming van het GUIDE Plus+® systeem is het
noodzakelijk, de huidige locatie met de beschikbare TV-zenders te
kennen. Met behulp van de postcode en het land wordt deze instelling
automatisch door de DVD-recorder aangebracht.

1 Druk op toets OK

2 Kies met de toetsen C , D de invoerpositie. Voer met de
toetsen A , B of met de cijfertoetsen 0..9 de postcode van de
locatie in.

O Afhankelijk van het gekozen land, kunt u met toets B of
A ook letters invoeren.

a Ik kan geen postcode invoeren
b Er is een land gekozen waar nog geen TV-zender GUIDE Plus+®

gegevens uitzendt.

3 Bevestig de postcode met toets OK .

4 Druk op toets OK om naar het 'Instellen' scherm terug te
keren.

'Externe ontvanger 1'
O Hoe u de externe ontvanger installeert, leest u in de volgende

paragraaf.

O Heeft u geen externe ontvanger aangesloten, ga dan naar de
paragraaf 'Installatie afsluiten.

'Externe ontvanger 1' installeren

Instellen Home

Gebruik de Op/Neer pijltjes om te selecteren. Druk
dan OK om te bevestigen.

Instellen

Kies het onderdeel om te installeren:
Taal Nederlands
Land Nederland
Postcode XXXXX
Externe ontvanger 1 Geen

Externe ontvanger 2 Geen

Externe ontvanger 3 Geen

Indien u een externe ontvanger (satellietontvanger, set-top-box,
kabelbox) heeft aangesloten, moet u deze ook in het GUIDE Plus+®

systeem installeren. TV-programma's (TV-zenders) die u via de
ontvanger kunt zien, worden dan ook in het GUIDE Plus+® systeem
aangegeven en kunnen voor opnamen geprogrammeerd worden.
U kunt maximaal drie externe ontvangers op de DVD-recorder
aansluiten.

1 Kies met toets B , A in het 'Installatie' menu de regel
'Externe ontvanger 1' en bevestig uw keuze met toets OK .

2 Lees de informatie op het scherm en bevestig uw keuze met toets
OK .

3 Kies het soort externe ontvanger. Deze instelling dient voor het
vooraf kiezen van de gebruikte soorten.

Het GUIDE Plus+® systeem
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Welke soorten kan ik kiezen?
Deze keuze hangt af van het betreffende land en van de GUIDE
Plus+® systeemaanbieder. Sommige soorten hebben daarom mogelijk
geen functie.

'Kabel': Kabelontvanger, kabelbox.

'Sateliet': Analoge of digitale satellietontvanger.

'Terrestriaal': Digitale aarde-decoderbox.

'Geen': Geen extern apparaat aangesloten.

4 Bevestig uw keuze met toets OK .
Indien u 'Geen' heeft gekozen, is het instellen hier voltooid. Lees
verder in de paragraaf 'Installatie afsluiten'.
Anders kunt u hier verder gaan.

5 Kies uit de getoonde lijst uw aanbieder.

O Indien u geen aanbieder gebruikt, kiest u 'Zonder aanbieder'

6 Bevestig uw keuze met toets OK .

7 Kies uit de getoonde lijst het merk van uw externe ontvanger.
Indien op uw ontvanger bovendien uw aanbieder (d-box, Premiere,
etc.) vermeld wordt, moet u de aanbieder als merk kiezen.

O Afhankelijk van het type en de aanbieder die u heeft gekozen,
verschijnt een beperkte keuze.

O Met toets CHANNEL q , CHANNEL r kunt u pagina
voor pagina door de lijst bladeren.

a Mijn merk staat niet in de lijst
b Kies 'Sateliet' en als aanbieder 'Zonder aanbieder'.

U ziet nu een lijst met alle opgeslagen merken.
b Indien u uw merk desondanks niet kunt vinden, gaat u als volgt te

werk:
- Kies 'Geen'. Deze instelling bevindt zich onderaan op de lijst.

- Zet uw externe ontvanger op het programmanummer van de
betreffende TV-zender (zie tabel in de paragraaf 'Algemene
informatie'). Mocht deze TV-zender op de DVD-recorder (interne
tuner) beschikbaar zijn, selecteert u het programmanummer op de
DVD-recorder.

- Wacht tot de gegevens zijn geladen (24 uur) en probeer vervolgens
opnieuw uw merk te vinden.
De besturingsgegevens van de externe ontvanger worden via GUIDE
Plus+® automatisch binnen een paar weken vernieuwd (aangevuld). Dit
gebeurt via de antenne, kabel of via de externe ontvanger. U hoeft het
apparaat niet naar de klantenservice te brengen.

8 Wanneer dit niet het gewenste resultaat oplevert, noteer dan type
en producent van uw externe receiver en bel op naar de voor uw
land verantwoordelijke klantenservice. De telefoonnummers vindt
u op de achterzijde van deze gebruiksaanwijzing.

8 Druk op toets OK .

9 Kies de ingangsaansluiting van de DVD-recorder waarop u de
ontvanger heeft aangesloten.

a Mijn externe ontvanger is alleen via de antennekabel
aangesloten

- Druk op toets O om naar de volgende pagina te gaan.
Bevestig daar de regel 'Antennenkabel (RF)' met toets OK .

- Voer het programmanummer in waaronder de externe ontvanger in de
DVD-recorder is opgeslagen. (b.v.: Programmanummer 'P 04'). Gebruik
hiervoor de cijfertoetsen 0..9 , of B , A , D , C .
Is er nog geen programmanummer aan de externe ontvanger
toegewezen, dan moet u deze net als een nieuwe TV-zender in de

DVD-recorder opzoeken en opslaan. Lees daarvoor de paragraaf
'TV-zenders met de hand zoeken'. Let erop dat de ontvanger tijdens
het zoeken is ingeschakeld en zonodig op een 'testsignaal' is
afgestemd.

0 Bevestig uw keuze met toets OK .

GGLINK zender™ aansluiten

Via de G-LINK kabel (meegeleverd) wordt de externe ontvanger
(satellietontvanger, set-top-box, kabelbox) door de DVD-recorder
gestuurd. Daardoor is het geprogrammeerd opnemen van TV-zenders
mogelijk, die alleen via de externe ontvanger worden ontvangen.
Dankzij het aansluiten van de G-LINK kabel kan het GUIDE Plus+®

systeem het juiste programma-overzicht tonen.

1 Verbind de G-LINK kabel met de aansluiting G-LINK aan de
achterzijde van de DVD-recorder.

2 Zet de G-LINK zender op zodanige wijze voor de externe
ontvanger, dat het stuursignaal (IR-signaal) ongehinderd
uitgezonden en door de ontvanger opgevangen kan worden.

Hoe bepaal ik de juiste positie?
Staat op uw externe ontvanger de positie van de afstandsbedienings
(IR) -ontvanger aangegeven (IR, remote sensor,...), stel de G-LINK
zender dan op een afstand van ca. 1 tot 10 cm daarvoor op.

Indien u geen aanduiding ziet, gaat u als volgt te werk:
- Schakel de externe ontvanger uit.

- Richt met de afstandsbediening op de voorzijde van de ontvanger.

- Beweeg nu de afstandsbediening langzaam langs de voorkant en druk
daarbij op de aan-/uit-knop.

- Gaat de externe ontvanger aan of uit, dan heeft u de ontvanger
gevonden.

- Bevestig de G-LINK zender op een afstand van ca. 1-10 cm daarvoor.

3 Schakel de ontvanger in en kies op de ontvanger of met diens
afstandsbediening programmanummer 02.
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a Mijn externe ontvanger heeft geen display voor het
programmanummer
Bij het installeren wordt vervolgens de externe ontvanger naar een
ander programmanummer omgezet. Zonder aanduiding van het
programmanummer op de ontvanger, moet u de omschakeling in het
'Video-venster' (linker bovenhoek in het GUIDE Plus+® systeem)
controleren.

- Kies op de DVD-recorder met de toets CHANNEL q ,
CHANNEL r die aansluiting waarop de externe ontvanger is
aangesloten (b.v.: 'EXT2' voor EXT2 AUX-I/O )

- Bekijk de TV-uitzending in het 'video-venster' in de linker bovenhoek.

- Controleer of bij de volgende stap (toets OK ) dit beeld verandert.

4 Bevestig de meldingen op het scherm.
Bevestig uw keuze met toets OK .
P De DVD-recorder probeert nu via de G-LINK kabel aan de

externe ontvanger, een ander programmanummer te kiezen
(b.v.:09). Dit programmanummer is afhankelijk van uw externe
ontvanger.

5 Is de externe ontvanger naar het, op het scherm aangegeven,
programmanummer omgeschakeld?
Als het omschakelen is gelukt, kiest u 'Ja'.
Vindt er geen omschakeling plaats, dan kiest u 'Nee'.

a Mijn externe ontvanger schakelt niet over naar het andere
programmanummer

- Controleer of de externe ontvanger aangesloten en ingeschakeld is.

- Controleer de aansluiting en de positie van de G-LINK zender.

- Voor een volgende poging met een nieuwe code voor het gekozen
merk, kiest u 'Nee'.

- Bevestig uw keuze met de toets OK van de afstandsbediening.

- Heeft de ontvanger nog niet omgeschakeld, dan kiest u nogmaals
'Nee' en bevestigt u dit met de toets OK . Er kunnen meerdere
pogingen nodig zijn voor één merk ontvanger.
Indien u na het bevestigen van 'Nee' weer in het installatiescherm
komt, dan kon uw ontvanger niet geïnstalleerd worden. Controleer de
aansluitingen nogmaals.

- Kies vervolgens op de externe ontvanger de TV-zender, die de GUIDE
Plus+® gegevens uitzendt (zie tabel in de paragraaf 'Algemene
Informatie)'. Mocht deze TV-zender op de DVD-recorder (interne
tuner) beschikbaar zijn, selecteert u het programmanummer op de
DVD-recorder.

- Wacht tot de GUIDE Plus+® gegevens werden geladen (24 hours) en
probeer dan opnieuw om te schakelen.
De besturingsgegevens van de externe ontvanger worden via GUIDE
Plus+® automatisch vernieuwd (aangevuld). Dit gebeurt via de antenne,
kabel of via de externe ontvanger. U hoeft het apparaat niet naar de
klantenservice te brengen.

1 Als de ontvanger nog steeds niet wil omschakelen, noteer type en
producent van uw externe ontvanger en bel op naar de voor uw
land verantwoordelijke klantenservice. De telefoonnummers vindt
u op de achterzijde van deze gebruiksaanwijzing.

6 Uw externe ontvanger is nu geïnstalleerd.

7 Druk op toets OK om naar het installatie-overzicht te gaan.

a Ik wil nog meer externe ontvangers installeren
Bij het installeren van meer externe ontvangers moet u op het
volgende letten: De externe ontvanger die via de G-LINK zender
aangestuurd wordt, moet onder de extra ontvangers staan. Het IR
(infrarood) signaal van de afstandsbediening wordt schuin naar boven
uitgezonden en kan daardoor ook extra, externe ontvangers
bereiken.

Installatie afsluiten

Instellen Home

Gebruik de Op/Neer pijltjes om te selecteren. Druk
dan OK om te bevestigen.

Instellen

Kies het onderdeel om te installeren:
Taal Nederlands
Land Nederland
Postcode XXXXX
Externe ontvanger 1 Geen

Externe ontvanger 2 Geen

Externe ontvanger 3 Geen

1 Controleer de op het scherm getoonde instellingen.

O Zijn de instellingen niet correct, kies dan de regel van de
instellingen die u wilt wijzigen en bevestig dit met OK .

2 Druk op de groene functietoets om het scherm te verlaten.

O Voor een demonstratie van het GUIDE Plus+® systeem kiest u
met toets B 'Demo bekijken' en bevestigt u uw keuze met
toets OK .
Indien er opnamen geprogrammeerd zijn, dan kunnen deze
door de demonstratie gewist worden.

O Als u geen demonstratie van het GUIDE Plus+® systeem wilt
zien, sluit u af met toets GUIDE/TV .

3 Hiermee is het installeren van het GUIDE Plus+® systeem
afgesloten.

4 Kies op de DVD-recorder de TV-zender die de GUIDE Plus+®

gegevens uitzendt. De betreffende TV-zender voor uw land vindt u
in de tabel in het hoofdstuk 'Het GUIDE Plus+ systeem' in de
paragraaf 'Algemene informatie'.

O Heeft u een externe ontvanger aangesloten? Lees dan de
instructies aan het einde van dit hoofdstuk.

5 Laat de DVD-recorder gedurende de nacht ingeschakeld staan om
de GUIDE Plus+® gegevens te laden.
P De informatie zal binnen de volgende 24 uur ter beschikking

staan.

6 Zijn er al gegevens beschikbaar, controleer dan in het
'Zenders'-scherm of aan de TV-zender die de GUIDE Plus®

gegevens stuurt, het juiste programmanummer is toegewezen.
Corrigeer zonodig het programmanummer. Corrigeer zonodig het
programmanummer op het 'Zenders' beeldscherm.

Het GUIDE Plus+® systeem
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Om de gegevens voor het GUIDE Plus+® systeem automatisch te
kunnen laden, moet de DVD-recorder altijd op het stroomnet zijn
aangesloten.

Waar moet ik bij de eerste installatie van een externe
ontvanger op letten?
•) De ontvanger moet ingeschakeld zijn.

•) Indien er een omschakelmogelijkheid tussen 'TV' en 'Radio' op de
ontvanger beschikbaar is, moet de instelling 'TV' gekozen zijn.

•) De TV-zender die de GUIDE Plus+® gegevens uitzendt, moet op de
ontvanger gekozen zijn. De betreffende TV-zender voor uw land vindt u
in de tabel in het hoofdstuk 'Het GUIDE Plus+ systeem' in de paragraaf
'Algemene informatie'.

•) Op de DVD-recorder moet het programmanummer van de
ingangsaansluiting gekozen zijn, waarop de externe ontvanger
aangesloten is:
'���	' Scart-aansluiting aan de achterkant EXT2 AUX-I/O
'����' Scart-aansluiting aan de achterkant EXT1 TO TV-I/O

•) Indien de externe ontvanger alleen met de antenne-aansluiting
verbonden is, moet u op de DVD-recorder het programmanummer
kiezen waaronder de externe ontvanger is opgeslagen.

•) De DVD-recorder moet ingeschakeld zijn.

•) Zijn GUIDE Plus+® gegevens geladen, schakel de DVD-recorder dan
gedurende ca. 10 minuten met toets STANDBY m uit. Gedurende
deze tijd worden deze gegevens in het geheugen opgeslagen om ze na
storingen (stroomuitval) niet te verliezen.

Op deze punten hoeft u alleen bij de eerste installatie letten. Op dit
tijdstip zijn er nog geen GUIDE Plus+® gegevens beschikbaar om de
TV-zender automatisch te kunnen herkennen die GUIDE Plus+®

gegevens levert.

Het GUIDE Plus+® systeem gebruiken

Algemeen
Met GUIDE Plus+® systeem krijgt u een gratis programmablad met alle
TV-zenders in uw omgeving op uw TV-scherm. Verder kunt u hiermee
- indien u deze gebruikt - een aangesloten externe ontvanger
(satellietontvanger, set-top-box, kabelbox) aansturen.

De informatie van het GUIDE Plus+® systeem is op het scherm in zes
gebieden verdeeld:
•) Functietoetsen (gekleurde velden) aan de bovenkant van het
beeldscherm. Deze corresponderen met de kleurentoetsen van de
afstandsbediening.
•) Het video-venster
•) De programmagegevens c.q. Opmerkingen over de bediening
•) Een regel voor het kiezen van de beschikbare GUIDE Plus+® menu's
•) TV-zenderoverzicht met actuele programmalijst
•) Reclame-informatie of opmerkingen over het GUIDE Plus+® systeem

Oproepen van het GUIDE Plus+® systeem:
Druk op toets GUIDE/TV van de afstandsbediening.

Afsluiten van het GUIDE Plus+® systeem:
•) Druk op toets GUIDE/TV van de afstandsbediening om het GUIDE
Plus+® systeem te verlaten en de TV-uitzending in het 'video-venster' te
zien.

Gebruik de toetsen op de voorzijde van de DVDGrecorder
Oproepen van het GUIDE Plus+® systeem: Toets GUIDE .
Afsluiten van het GUIDE Plus+® systeem: Toets GUIDE .
De functie bevestigen: Toets OK .
Cursortoetsen: Toets UP , DOWN , LEFT , RIGHT .

Navigeren in het GUIDE Plus+® systeem

Wanneer u op toets GUIDE/TV drukt, verschijnt het hoofdoverzicht.
Druk op toets A om de menuregel te kiezen. Vervolgens kunt u met
toets D of C uit de volgende functies kiezen. Druk bij de gewenste
functie op toets B ter bevestiging.

O 'Overzicht':
GUIDE Plus+® systeem -Standaard scherm
(TV-zenderoverzicht)

O 'Zoeken':
TV-uitzendingen op programmasoort doorzoeken (b.v.: Alle
speelfilms, alle sportuitzendingen,...)

O 'T-Planer':
Geplande (voorgeprogrammeerde) opnamen

O 'Info':
Andere speciale functies in het GUIDE Plus+® systeem.

O 'Zenders':
Tonen/wijzigen van zenderinstellingen voor het 'Overzicht'
scherm
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O 'Installatie':
Basisinstellingen veranderen. Zie de paragraaf 'Het GUIDE
Plus+® systeem installeren'.

De functietoetsen (kleurentoetsen)
Wanneer GUIDE Plus+® informatie geladen wordt, duiden
functietoetsen (kleurenvelden) rood, groen, geel, blauw in de
bovenrand van het scherm erop, dat u in het GUIDE Plus+® overzicht
verschillende acties kunt uitvoeren. De functie hangt af van het
betreffende menu. Let op de functie (aanduiding) in het betreffende
kleurenveld voordat u de betreffende toets indrukt.
Worden kleurentoetsen niet getoond, dan hebben deze geen functie.

De INFOGtoets
Als extra toets is de INFO toets aangebracht. Is er extra informatie
beschikbaar (zichtbaar aan het i-symbool op het scherm), dan kunt u
met behulp van deze toets deze informatie oproepen.

Het 'Overzicht' scherm

Dit overzicht verschijnt elke keer als u op de GUIDE/TV toets drukt.
U kunt een actueel programma-overzicht oproepen van alle
TV-zenders vanaf vandaag tot dezelfde dag volgende week.

PAS OP!
Zijn na de eerste installatie reeds gegevens van het GUIDE Plus+®

systeem beschikbaar, controleer dan de TV-zenders via de toewijzing
aan de programmanummers in het 'Zenders' scherm.
Lees hiervoor de paragraaf 'Het 'Zenders' beeldscherm'.
Indien de TV-zender die de GUIDE Plus+® gegevens uitzendt, een
verkeerd programmanummer heeft gekregen, dan kunnen geen verdere
GUIDE Plus+® gegevens worden overgenomen.

1 Druk op toets GUIDE/TV . Het 'Overzicht' beeldscherm
verschijnt.
P In de linker bovenhoek van het scherm ziet u het beeld van de

TV-zender die voor het oproepen van het GUIDE Plus+®

systeem werd gekozen.

a Het beeldscherm 'Overzicht' verschijnt, maar zonder
inhoud

b De antenne is niet aangesloten of er zijn nog geen GUIDE Plus+®

gegevens beschikbaar. De DVD-recorder heeft voor het verzamelen
van deze gegevens enige tijd nodig. Laat deze gedurende deze tijd
uitgeschakeld (toets STANDBY m ). De DVD-recorder mag niet
van het electriciteitsnet worden losgekoppeld!

b Als een externe receiver (satellietontvanger, Set Top box, kabelbox) is
aangesloten, moet deze ingeschakeld zijn.

a Ik zie niet alle beschikbare TV-zenders
b Controleer de TV-zenders met de toekenning aan de

programmanummers in het beeldscherm 'Zenders'.
Lees daarvoor de paragraaf 'Het 'Zenders' beeldscherm'.

2 Kies met toets A of B de corresponderende TV-zender.

O Met de toetsen CHANNEL q of CHANNEL r kunt u een
hele pagina vooruit of terug bladeren.

TV-zenders uit een overzicht kiezen
- Druk op de gele functietoets.

- Een overzicht van alle TV-zenders verschijnt.

- Kies met toets C , D , B , A de gewenste TV-zender.

- Bevestig uw keuze met toets OK .

3 Kies met de toets D of C de betreffende TV-uitzending.

O Als u toets D of C ingedrukt houdt, kunt u sneller door de
afzonderlijke begintijden bladeren.

O Als u toets N of O indrukt, ziet u de begintijden dag
voor dag.

Ik wil de extra informatie/reclame in de linker rand oproepen
In de regel van de TV-zender drukt u net zo vaak op toets D , tot de
extra informatie/reclame in de linker rand is gemarkeerd. Met toets
B . A kunt u tussen de beide informatieblokken omschakelen.
Met toets C of de blauwe functietoets verlaat u deze gebieden.

Functietoetsen (gekleurde toetsen) in het 'Overzicht'

scherm

Met de gekleurde toetsen van de afstandsbediening kunt u de volgende
functies kiezen:

'Opnemen' (rode toets):
De gemarkeerde uitzending wordt voor de automatische opname
geprogrammeerd en verschijnt in het 'T-Planer' beeldscherm.
U kunt maximaal 12 TV-uitzendingen voor de opname programmeren.

'Home' (blauwe toets):
Terugkeren naar de actuele tijd in het programma-overzicht
('Overzicht' scherm).

Het GUIDE Plus+® systeem
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Het 'Zoeken'beeldscherm

Home

Zoeken toont programma overzicht volgens categorie
en tijd. Druk pijltjeBom categorie te gebruiken. Druk
pijltjeDvoor het overzicht. PijltjeCvoor T-Planer.

Zoeken T-Planer Info Zenders
Film Sport
Alles
Actie
Drama
Erotiek
Komedie
Thriller
Romantiek
SciFi

Met behulp van dit menu kunt u uw TV-uitzending uit een overzicht
kiezen, gesorteerd op categorieën. Zo kunt u de gewenste uitzending
nog gemakkelijker opzoeken.
Kies uit een ruime selectie (films, sport, kinderprogramma's, series,
etc.) en een gedetailleerde selectie (avontuur, comedy, drama, etc.)

Kleuren der categorieën:
Violet-films
groen-sport,
blauw-kinderprogramma's,
blauwgroen-overig
Deze sortering biedt u een overzicht van 7 dagen vooruit.

1 Kies de soort selectie met de toetsen D , C .
Bevestig uw keuze met toets B . Kies met toets B , D , C de
gewenste fijne sortering.

2 Bevestig uw keuze met toets OK .
Blader met toets B , A , D , C door de verschillende
uitzendingen.

a Op het scherm verschijnt 'Geen programma gevonden'
In de gekozen categorie is er vandaag geen TV-uitzending.

- Kies met toets C of D een andere dag.

- Druk op toets A om naar het 'Zoeken' beeldscherm terug te keren.

Functietoetsen (kleurentoetsen) in het 'Zoeken' scherm

Wanneer u een TV-uitzending heeft gemarkeerd, kunt u met de
gekleurde toetsen van de afstandsbediening de volgende functies
kiezen:

'Opnemen' (rode toets):
De gemarkeerde uitzending wordt voor opname geprogrammeerd en
verschijnt in het 'T-Planer' beeldscherm.

'Home' (blauwe toets):
Terugkeren naar de actuele tijd in het programma-overzicht
('Overzicht' scherm).

Het 'T-Planer' beeldscherm

Frequentie VPS/PDC Home

, Eenmalige opname

Overzicht Zoeken T-Planer Info
/Opnemen Freq. Tijd
21-Oct 20:00 21:30 NED1 Eenm. +0
21-Oct Matrix Eenm. 0

In dit menu worden die TV-uitzendingen getoond die voor een opname
opgeslagen zijn. U kunt opnamen wissen of met de functietoetsen
wijzigingen aanbrengen. Verder kunt u ook opnamen met de hand
programmeren.
Afhankelijk van de soort programmering verschijnt:

Programmering via het 'Overzicht' scherm:
'21-Oct: dag en maand van de opname
'Matrix': Titel van de TV-uitzending (indien deze wordt meegestuurd)

Programmering via het 'T-Planer' scherm:
'21-Oct: Dag en maand van de opname
'20:00': Starttijd van de opname
'21:30': Eindtijd van de opname
'NED1': TV-zender

Bovendien verschijnt voor elke geplande opname:
'Freq.':
Herhaling van de TV-uitzending 'Eenm.'..eenmalig/'Ma-Vr'..dagelijks
(maandag t/m vrijdag)/'Ma'..wekelijks (elke week op dezelfde dag, b.v.:
maandag)
'Tijd':
als een verlengde uitschakeltijd werd ingevoerd of 'VPS/PDC'(V-P) is
ingeschakeld.

Functietoetsen (kleurentoetsen) in het

'T-Planer'Gscherm

Met de gekleurde toetsen kunt u tussen programmeren via het
ShowView® systeem (rode toets) of handmatig programmeren (groene
toets) kiezen

Indien u een reeds geprogrammeerde uitzending heeft gekozen, kunt u
met de gekleurde toetsen van de afstandsbediening wijzigingen
aanbrengen.
Afhankelijk van de gekozen kolom, verandert de functie van de
gekleurde toetsen. Let daarom op de functie (aanduiding) in het
gekleurde veld voordat u de betreffende toets indrukt.
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1 Druk op B .
Kies met toets B , A de betreffende opname.

2 Kies met toets D , C de betreffende kolom.

linker kolom
rode toets: Opname wissen
groene toets: Gegevens veranderen

middelste kolom
gele toets: TV-zender veranderen

rechter kolom
groene toets: Herhaling
gele toets: Verlengen van de uitschakeltijd, VPS/PDC in-/uitschakelen

Het 'Info' beeldscherm

Dit scherm kan in subcategorieën onderverdeeld zijn. Deze zijn
afhankelijk van de gegevens van het GUIDE Plus+® systeem. Zijn er
geen categorieën beschikbaar, dan zijn er nog geen gegevens ter
beschikking gesteld. Bezoek deze pagina op een later tijdstip.

1 Druk op B .
Kies met toets B , A de betreffende subcategorie.

2 Kies met toets B of A uit de getoonde gegevens.

3 Bevestig uw keuze met toets OK om verdere gegevens te zien.

4 Met de rode functietoets ('Info') keert u naar het 'Info' scherm
terug.

Het 'Zenders' scherm'

Home

Zenders toont de installatie van de TV kanalen.
Zenders kunnen hier aan- of uitgeschakeld worden.
De bron en programmanummer kunnen verandert
worden. Druk pijlBvoor zenderinstallatie,Dpijl voor
informatie en Cpijl voor installatie.

Zoeken T-Planer Info Zenders
Naam Aan/Uit Bron Zender
NED1 Aan TV P 001
NED2 Aan TV P 002
NED3 Aan TV P 003
RTL4 Aan TV P 004

Hier kunt u programmanummers aan de corresponderende
TV-zenders toewijzen en ze voor het programma-overzicht
('Overzicht' scherm) in- of uitschakelen. Verder kunt u hier de
indeling van de TV-zenders op de externe ontvanger aangeven.

1 Druk op toets B .

2 Kies de TV-zender die u wilt wijzigen met toets B , A .

O U kunt tussen de beide kolommen wisselen met toets D ,
C .

linker kolom
Hier worden de TV-zenders met hun korte aanduidingen getoond en
wordt aangegeven of deze TV-zender in het programma-overzicht
('Overzicht'-scherm) getoond wordt of niet.

O Met de rode functietoets kunt u een TV-zender voor het
'Overzicht' scherm in- of uitschakelen.

rechter kolom
Hier worden de kenmerken van de TV-zenders en de
programmanummers getoond. U kunt de toewijzing veranderen of een
externe ontvanger toewijzen. U kunt een ontvanger alleen toewijzen
als deze reeds in het GUIDE Plus+® systeem is geïnstalleerd.
Om toewijzingen te veranderen, gaat u als volgt te werk:

1 Kies met toets B , A de TV-zender die u wilt wijzigen.

2 Druk op de groene functietoets.

3 Voer met de cijfertoetsen 0..9 het programmanummer van de
TV-zender in. U kunt alleen programmanummers van reeds
geïnstalleerde TV-zenders invoeren.

TV-zenders van een externe ontvanger invoeren
- Kies met toets B , A de TV-zender die u alleen via de externe
ontvanger kunt zien.

- Kies met de rode functietoets de corresponderende bron.
Deze functietoets staat alleen ter beschikking indien minstens één
externe ontvanger is geïnstalleerd. Hoe u de externe ontvanger kunt
installeren, leest u in de paragraaf 'Het GUIDE Plus+® systeem
installeren'.

- Druk vervolgens op de groene functietoets. Voer het
programmanummer in van de TV-zender, dat u ook op de externe
ontvanger voor deze TV-zender zou invoeren.

Houd er rekening mee dat bij gewijzigde TV-zenders het overnemen
van de GUIDE Plus+® zendergegevens (TV-uitzendingen) maximaal 24
uur kan duren.

Het GUIDE Plus+® systeem
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Het 'Installatie' scherm

Home

Stel het systeem in om gegevens van GUIDE Plus+ te
ontvangen

T-Planer Info Zenders Installatie

Instellen
Demo bekijken

Hier kunt u de basisinstellingen zoals taal, land en externe ontvanger
aanbrengen of veranderen. Verder kunt u een automatische presentatie
van het GUIDE Plus+® systeem bekijken.

'Instellen'

Hier worden de reeds aangebrachte basisinstellingen getoond. Kies met
toets B of A de betreffende regel en bevestig uw keuze met toets
OK . Verdere gegevens over de instellingen leest u in het hoofdstuk
'Het GUIDE Plus+® systeem in de paragraaf 'Het GUIDE Plus+®

systeem installeren.

'Demo bekijken'

Hier kunt u de verschillende functies van het GUIDE Plus+® systeem
zien.
Start de automatische presentatie met toets OK .
Indien er opnamen zijn geprogrammeerd, dan kunnen deze door de
demonstratie gewist worden.
Als u de presentatie met toets OK afbreekt, komt u rechtstreeks bij
het installatiemenu.
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Algemeen

Zodra u de DVD-recorder inschakelt, begint het opnemen van de
momenteel op de DVD-recorder gekozen TV-zender in een
tussengeheugen (Time Shift Buffer).
Opnamen in de Time Shift Buffer worden na een bepaalde tijd
automatisch gewist, b.v. na 3 uur indien de tijdspanne van de Time Shift
Buffer op 3 uur is ingesteld (fabrieksinstelling). Er worden alleen
opnamen op de harde schijf opgeslagen die in de Time Shift Buffer zijn
gemarkeerd. Verdere informatie vindt u in de volgende paragraaf 'De
Time Shift Buffer'.

Bij elke opname worden bovendien de volgende gegevens opgeslagen:
•) Naam van de opname
Wordt er geen naam uit de gegevens van het GUIDE Plus+® systeem
herkend, dan worden alleen het programmanummer (programmanaam)
en het tijdstip als naam opgeslagen.
•) Duur van de opname
•) Soort opname (kwaliteit)
•) Datum van de opname
•) Index-beeld van de opname

Om een bepaalde passage gemakkelijker te kunnen vinden, wordt elke
5 minuten bovendien een hoofdstukmarkering opgenomen. Hoe u deze
functie kunt aan-/uitschakelen, leest u in het hoofdstuk 'Persoonlijke
voorkeursinstellingen voor de harde schijf (HDD)' in de paragraaf
'Voorkeuren/Hoofdstukken'. Na het voltooien van de opname kunt
u deze markeringen met de toets N , O kiezen. Let erop, dat het
kiezen van de hoofdstukken is ingeschakeld (Symbool 'HOOFDSTUK'
licht op in de informatieregel in de bovenrand van het televisiescherm).
Schakel zonodig met de toets T/C om.

De Time Shift Buffer

Dankzij de hoge datasnelheid van de harde schijf is het mogelijk,
opnamen van de Time Shift Buffer weer te geven terwijl het opnemen
doorgaat.

Hierdoor kunt u in het momenteel gekozen TV-programma met de
toetsen JUMP BACK terugspringen en een reeds afgelopen scène
nogmaals bekijken.

Verder is het mogelijk, alle weergavefuncties zoals stilstaand beeld,
slow-motion, zoom, zoeken met tijdinvoer, zoeken met de toetsen
N , O ook te gebruiken bij opnamen die zich in de Time Shift
Buffer bevinden.
Het opnemen gaat in de tussentijd verder.

Wanneer u op de DVD-recorder naar een andere TV-zender
omschakelt (toets CHANNEL q , CHANNEL r ) wordt in de
Time Shift Buffer een nieuwe titel met de nieuwe TV-zender
aangemaakt. Indien u een TV-uitzending slechts even (korter dan 60
seconden) bekijkt voordat u verder gaat naar een andere TV-zender,
dan wordt geen nieuwe titel aangemaakt.

Voor een betere navigatie kunt u de tijdspanne van de Time Shift Buffer
van 1 tot 6 uur veranderen. 1 Uur betekent dat een opname slechts
gedurende een uur beschikbaar blijft voordat ze automatisch gewist
wordt om plaats te maken voor de actuele opname.

Wordt door het GUIDE Plus+® systeem titelinformatie meegestuurd,
dan wordt deze eveneens opgeslagen. Bij TV-uitzendingen zonder
GUIDE Plus+® informatie, worden alleen de datum en het tijdstip van
de opname als titel opgeslagen.

Wat is het voordeel van 1 uur en 6 uur?
De tijdsduur van de Time Shift Buffer wordt over de volle schermbreedte van
de TV aangegeven.
1 Uur biedt het grootste comfort bij het gericht zoeken naar een scène.
6 Uur biedt de langst mogelijke opnametijd.

Houdt u er echter rekening mee dat de Time Shift Buffer eveneens
geheugenruimte op de harde schijf nodig heeft. Afhankelijk van de gekozen
opnamekwaliteit is nodig:
6 uur in 'M1' = ca. 28GB
6 uur in 'M8'= ca. 3,4GB
Hoe u de tijdsduur instelt, vindt u in het hoofdstuk 'Persoonlijke
voorkeursinstellingen voor de harde schijf' in paragraaf 'Voorkeuren' /
'Opnemen'/ 'Opnamebuffer'.

Opnemen op de harde schijf (HDD)
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Symbolen in de 'Time Shift Buffer'
In de informatiebalk in de bovenrand van het televisiescherm kunnen
de volgende symbolen getoond worden. U kunt deze informatie ook
met de toets INFO van de afstandsbediening zien.

Linker deel

Hier wordt informatie over het ingangssignaal getoond:

'C' Actueel beeld (TV-uitzending) van de gekozen TV-zender

'P01' Programmanummer van de TV-zender

'ARD' Aanduiding van de TV-zender

'D' Weergave vanaf de harde schijf

Rechter deel

Hier wordt informatie over de bedrijfstoestand weergegeven:

'B 16:03:02' Aanduiding van het actuele (live) beeld (TV-uitzending) van
de gekozen TV-zender ( TUNER toets).

'J AFSPELEN' Weergave vanaf de harde schijf

'M PAUZE' Stilstaand beeld

'H 1/2X' Slow-motion vooruit

'G -1/2X' Slow-motion achteruit

'L 4X' Versnelde weergave vooruit

'K -4X' Versnelde weergave achteruit

Navigeren in de Time Shift Buffer
Voorbereiding:
•) TV is ingeschakeld en indien nodig het programmanummer van de
DVD-recorder gekozen.
•) DVD-recorder is ingeschakeld.
•) DVD-recorder is op tunerontvangst (toets TUNER ) ingesteld.

1 Druk op toets INFO om de balk van de Time Shift Buffer op het
televisiescherm te zien.

2 U heeft de volgende toetsen ter beschikking:

O Toets N , O , PLAY G , PAUSE 9 , D , C ,
JUMP FWD , JUMP BACK om te navigeren in de tijdbalk.

O T/C
Om te wisselen tussen titel/hoofdstuk voor het kiezen met de
toets N , O . In de bovenste schermregel verschijnt
ofwel 'TITEL' voor het kiezen van de titel, of 'HOOFDSTUK'
voor het kiezen van een hoofdstuk

O Toets REC/OTR n :
- Om een opname te starten die op de harde schijf wordt

vastgelegd.
Let op : Indien er geen gegevens van het GUIDE Plus+®

systeem beschikbaar zijn, wordt de opname na 30 minuten
automatisch beëindigd (OTR-functie). Om de opname langer
te laten doorlopen, moet u meermaals op toets
REC/OTR n drukken. U ziet dit ook in een toelichting op
het beeldscherm.

- Om een titel te markeren, die op de harde schijf wordt
vastgelegd.

- Toets ingedrukt houden, om een opname vanaf de actuele
positie te starten.

O Toets STOP h :
- om een opname te beëindigen.

O Rode functietoets:
- Om de gemarkeerde opname, die met de toets

REC/OTR n is gemaakt, te annuleren.
- Toets ingedrukt houden, om een opname vanaf de actuele

positie te beëindigen.

O Gele functietoets ('OVERZICHT'):
Om een overzicht van de reeds gemaakte opnamen van de
Time Shift Buffer te zien.

O Blauwe functietoets ('MEER INFO'):
Om extra informatie over de actuele TV-uitzending te tonen,
indien deze door het GUIDE Plus+® systeem wordt
meegestuurd.
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Markeren van TVGuitzendingen voor de
opname
Normaal gesproken worden opnamen in de Time Shift Buffer na een
bepaalde tijd (instellbaar van 1 tot 6 uur) automatisch gewist. Om
opnamen blijvend op de harde schijf op te slaan, kunt u de delen van de
Time Shift Buffer markeren, die niet gewist mogen worden en als titel
voor latere weergave ter beschikking moeten blijven.

Markeren van een complete titel

Een titelmarkering wordt aangemaakt als u een TV-uitzending langer
dan 60 seconden bekijkt. (Geen verandering van programmanummer
binnen 60 seconden)
Wilt u een complete titel (titelmarkering aan begin en einde) markeren,
ga dan als volgt te werk:

1 Druk op toets INFO om de balk van de Time Shift Buffer op het
televisiescherm te zien.

O Indien u de gele toets indrukt, ziet u verdere informatie over
de titels.

2 Kies met de toets B , A , de titel die u wilt opslaan.

3 Druk op de toets REC/OTR n om de titel te markeren.
P De kleur binnen de balk verandert in rood. Als u op de gele

functietoets drukt, zijn in het overzicht de gemarkeerde
opnamen voorzien van een rode stip.

O Om de markering op te heffen, drukt u op de rode
functietoets.
De rode markering van de titel verdwijnt.

4 Als u nog meer titels wilt markeren, herhaalt u stap 2 en 3 ,
tot u alle gewenste titels heeft gemarkeerd.

O Wilt u meerdere titels achter elkaar markeren, ga dan naar de
oudste opname en druk op toets REC/OTR n (meerdere
keren).

O U kunt ook met de toets REC/OTR n een toekomstig einde
van een titel (TV-uitzending loopt nog) markeren. U ziet dit
aan de rode markering van het 'O' symbool aan het rechter
uiteinde van de balk van de Time Shift Buffer.
De opname wordt automatisch aan het einde van de
TV-uitzending beëindigd.
Mocht het begin (titel) van de TV uitzending niet door het
GUIDE Plus+® systeem zijn overgenomen, of zijn er geen
GUIDE Plus+® gegevens aanwezig, kunt u met de toets
REC/OTR n de uitschakeltijd met +30, +60, +90 ,... minuten
verlengen

Een deel van een titel markeren

U kunt ook alleen delen van een titel markeren.
Indien er meerdere delen van een titel gemarkeerd zijn, wordt elk deel
als een aparte titel op de harde schijf vastgelegd.

1 Druk op toets INFO om de balk van de Time Shift Buffer op het
televisiescherm te zien.

O U kunt ook op de gele toets drukken om meer informatie
over de titels te tonen.

2 Kies met de toets B , A , de titel die u wilt opslaan.

3 U heeft de beschikking over de volgende mogelijkheden:

O Vrij te kiezen einde:
- REC/OTR n indrukken om de hele titel te kiezen. De

kleur verandert in rood. Kleur verandert in rood.
- Met D , C het gewenste einde opzoeken.
- Rode toets ingedrukt houden.

Rode markering verandert vanaf de actuele plaats tot het
titeleinde in de oorspronkelijke kleur.

Indien u meerdere markeringen binnen een titel wil
aanbrengen, begint u met de eerste markering aan het begin
van de titel.

O Vrij te kiezen begin:
- Met D , C het gewenste begin opzoeken.
- Toets REC/OTR n ingedrukt houden.

Vanaf de actuele plaats tot het titeleinde verandert de
markering in rood.

O Vrij te kiezen begin en einde:
U moet eerst het begin definiëren en daarna het einde
afzonderen.
- Met D , C het gewenste begin opzoeken.
- Toets REC/OTR n ingedrukt houden.

Vanaf de actuele plaats tot het titeleinde verandert de
markering in rood.

- Met D , C het gewenste einde opzoeken.
- Rode toets ingedrukt houden.

Rode markering verandert vanaf de actuele plaats tot het
titeleinde in de oorspronkelijke kleur.

Hoe kan ik de wijzigingen weer ongedaan maken?
Druk op toets REC/OTR n om de hele titel te markeren.
Vervolgens drukt u op de rode functietoets om de markering weer op te
heffen.

'Wis autom.'

Is de ruimte op de harde schijf niet meer voldoende voor nieuwe
opnamen, worden aanwezige opnamen in de volgende volgorde
automatisch gewist:
1) Titels die reeds werden 'gezien'. Symbool 'E'.
2) Titels die niet beveiligd werden. Symbool 'F' niet beschikbaar.

Meer informatie vindt u in het hoofdstuk 'Persoonlijke
voorkeursinstellingen voor de harde schijf (HDD)'.
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Handmatige opnamen

Wanneer u de DVD-recorder inschakelt, wordt het actueel op de
DVD-recorder gekozen TV-programma in het tijdelijke geheugen
(Time Shift Buffer) opgenomen.
Om een opname op de harde schijf op te slaan, moet deze in de Time
Shift Buffer (tijdbalk) rood gemarkeerd zijn, voordat de Time Shift
Buffer gewist wordt.

Hoe kan ik de Time Shift Buffer wissen?
- Toestel met STANDBY m uitschakelen

- Functie 'Leeg buffer' kiezen (toets SYSTEM MENU , Menu
'Installatie')

- Tijd van de Time Shift Buffer (1-6 uur) is afgelopen

Starten van de opname met gegevens van het
GUIDE Plus+® systeem
Door het GUIDE Plus+® systeem ontvangt de DVD-recorder
informatie over de begin- en stoptijden van de TV-uitzendingen. Deze
worden door zwarte balken op de tijdbalk weergegeven.

1 Indien de tijdbalk van de Time Shift Buffer niet op het beeldscherm
zichtbaar is, drukt u op de toets INFO van de afstandsbediening.

2 Druk op de toets REC/OTR n .
P De rode verlichting om de opnametoets n op het front

schakelt in.

P Op het beeldscherm verschijnt aan het rechter einde van de
tijdbalk '1 Programma'.
Dit laat zien, dat de opname automatisch aan het einde van de
TV uitzending wordt beëindigd.
Wilt u ook de volgende TV-uitzending van dezelfde TV-zender
opnemen, druk dan nogmaals op de toets REC/OTR n .
'2 Programma's' verschijnt.

Afgelopen TV-uitzending opnemen
Werd de DVD-recorder reeds een tijdje geleden ingeschakeld, bevinden
er zich reeds opnamen in de Time Shift Buffer. U kunt uit deze
opnamen (TV-uitzendingen) die uitkiezen, die u op de harde schijf wilt
opslaan.
- Kies met de toets C of D de opname (wijzer moet tussen de
markeringen staan)

- Druk op de toets REC/OTR n om de opname te markeren.
De markering kunt u met de RODE functietoets weer wissen.

Starten van de opname zonder gegevens van
het GUIDE Plus+® systeem:
Zijn er gegevens van het GUIDE Plus+® systeem aanwezig, of geschiedt
de opname vanuit een op de aansluiting EXT1 TO TV-I/O , EXT2
AUX-I/O aangesloten satellietontvanger, verschijnt in de tijdbalk geen
informatie over begin, einde alsmede over titels van de
TV-uitzendingen.

1 Indien de tijdbalk van de Time Shift Buffer niet op het beeldscherm
zichtbaar is, drukt u op de toets INFO van de afstandsbediening.

2 Druk op de toets REC/OTR n .
P De rode verlichting om de opnametoets n op het front

schakelt in.

P Op het beeldscherm verschijnt aan het rechter einde van de
tijdbalk '1 Programma +30'. Dit laat zien, dat de opname na 30
minuten automatisch wordt beëindigd. Druk vaker op de toets
REC/OTR n , om de uitschakeltijd te verhogen.

Afgelopen TV-uitzending opnemen
Werd de DVD-recorder reeds een tijdje geleden ingeschakeld, bevinden
er zich reeds opnamen in de Time Shift Buffer. U kunt uit deze
opnamen (TV-uitzendingen) die uitkiezen, die u op de harde schijf wilt
opslaan.
- Kies met de toets D of C het begin van de oudste opname en houdt
de toets REC/OTR n ingedrukt, om de opname vanaf het begin te
markeren.

- Kies met de toets C of D het einde van de meest recente opname
en houdt de RODE functietoets ingedrukt om het einde af te snijden.
De markering kunt u met de RODE functietoets weer wissen.

Starten van de opname vanaf de actuele plaats
(vanaf nu)
U kunt ook onafhankelijk van de opnamen in de Time Shift Buffer een
opname direct starten.

1 Houdt de toets REC/OTR n ingedrukt tot de rode verlichting
van de opnametoets n op het front wordt ingeschakeld.
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Beëindigen van de opname automatisch
Opnamen worden automatisch beëindigd wanneer gegevens van het
GUIDE Plus+® systeem aanwezig zijn, of het einde bij het starten van de
opname werd ingevoerd (stappen van 30 minuten).

Beëindigen van de opname handmatig (direct)
1 Schakel indien nodig het TV-toestel om naar het

programmanummer (ingangsaansluiting) van de DVD-recorder.

2 Druk op de toets STOP h .
P Op het beeldscherm verschijnt een boodschap met de vraag of

u de opname echt wilt beëindigen.

O Indien u de opname wilt beëindigen, kiest u met D 'Ja' en
bevestigt u dit met OK .

O Wilt u de opname niet beëindigen, dan bevestigt u 'Nee' met
toets OK .

Met de toets STOP h wordt altijd alleen een lopende opname
(actuele tijd) beëindigd.
Als u een opname eerder wilt beëindigen (in de Time Shift Buffer met
D terugspringen), dan doet u het volgende:

- druk op de toets INFO om de tijdregel te tonen.

- Houd de rode functietoets ingedrukt.

3 Om de opname permanent op de harde schijf op te slaan, moet de
Time Shift Buffer gewist worden. U heeft de beschikking over de
volgende mogelijkheden:

O Tijd van de Time Shift Buffer verstreken (fabrieksinstelling: 3
uur)

O Time Shift Buffer handmatig gewist (functie 'Leeg buffer',
toets SYSTEM MENU , menu 'Installatie').

O DVD-recorder met toets STANDBY m uitgeschakeld

O Met de toets CAM omgeschakeld naar de camcorder-modus
(weer teruggaan met dezelfde toets).

Direct Record
Binnen seconden de juiste TV-zender opnemen terwijl de
DVD-recorder uit staat? Geen enkel probleem. Wanneer de opname
met de hand wordt gestart, neemt de uitgeschakelde DVD-recorder
via de scartkabel de actuele op het televisietoestel ingestelde
TV-zender over en begint met de opname.
Kan door de DVD-recorder geen corresponderende TV-zender
gevonden worden, dan verschijnt er een foutmelding.
Hoe u de 'Directe opname (Direct Record)' in-/uitschakelt leest u in de
volgende paragraaf onder 'De functie Directe opname (Direct Record)
in-/uitschakelen'.

Hoe werkt Direct Record?
De DVD-recorder vergelijkt via de scartkabel de op de TV geselecteerde
zender met zijn opgeslagen TV-zenders. Wanneer dezelfde zender wordt
gevonden, schakelt de DVD-recorder over naar het betreffende
programmanummer en wordt de opname gestart.

Let op dat u tijdens het zoeken geen andere TV-zender op uw toestel kiest.
Het afstemmen van de DVD-recorder kan hierdoor worden beïnvloed.

1 Kies op de TV het programmanummer waarvan u wilt opnemen.

2 Druk bij een uitgeschakelde DVD-recorder op REC/OTR n .

a Op het display verschijnt '����'
b De DVD-recorder vergelijkt zijn opgeslagen TV-zenders met die van de

TV. Kies geen ander programmanummer op uw TV zo lang op het display
de melding '����' zichtbaar is.

a '����' verschijnt op het display
b In het geheugen van de DVD-recorder kon deze TV-zender niet worden

gevonden.
Controleer of alle op uw televisietoestel opgeslagen TV-zenders ook op de
DVD-recorder aanwezig zijn. Sla eventueel ontbrekende zenders alsnog
op. Lees hiervoor in het hoofdstuk 'In gebruik nemen' de paragraaf
'Handmatig opzoeken van TV-zenders'.

b Controleer de stekkers van de scartkabel.
b Kijk in de bedieningshandleiding van de TV na welke scartaansluiting

videosignalen uitzendt.
b Indien niets helpt, kunt u deze functie helaas niet gebruiken.

3 Druk op de toets STOP h om de opname te beëindigen.
P Op het beeldscherm verschijnt een boodschap met de vraag of

u de opname echt wilt beëindigen.

O Indien u de opname wilt beëindigen, kiest u met D 'Ja' en
bevestigt u dit met OK .

O Wilt u de opname niet beëindigen, dan bevestigt u 'Nee' met
toets OK .

De functie 'rechtstreekse opname' (Direct
Record) inG of uitschakelen
1 Druk op de afstandsbediening op toets BROWSER HDD en

daarna op SYSTEM MENU .
P Het 'SYSTEEM MENU' verschijnt.

2 Kies met de toets B de regel 'Voorkeuren'.

3 Druk op C om 'Opnemen' te kiezen.

4 Selecteer met de toets B de regel 'Direct rec.' (tweede
menubladzijde)

5 Kies met toets D of C :

O 'Aan': Ingeschakeld

O 'Uit': Uitgeschakeld

6 Afsluiten met toets SYSTEM MENU .
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Automatische opname van een
satellietonvanger (SatGopname)

Deze functie kunt u gebruiken wanneer u over een satellietontvanger
beschikt die in staat is om via een scartkabel en een
programmeerfunctie (Timer) andere toestellen aan te sturen.
Informatie hierover vindt u in de handleiding van uw satellietontvanger

1 Zet de TV aan. Kies indien nodig het programmanummer voor de
DVD-recorder

2 Druk op de afstandsbediening op knop BROWSER HDD en
daarna op SYSTEM MENU .
P Het 'SYSTEEM MENU' verschijnt.

3 Kies met de toets B de regel 'Voorkeuren'.

4 Druk op C om 'Opnemen' te kiezen.

5 Kies met toets B de regel 'Sat. opname' (tweede menupagina).

6 Kies met de toets C 'Aan'.

O Om de functie uit te schakelen, kiest u met toets C 'Uit'.

7 Afsluiten met toets SYSTEM MENU .

8 Verbind de scartaansluiting EXT2 AUX-I/O van de DVD-recorder
met een scartkabel met de betreffende scartaansluiting van de
satellietontvanger.

9 Programmeer de satellietontvanger met de gewenste gegevens
voor de opname (programmanummer van de TV-zender, start- en
eindtijd).
Raadpleeg indien nodig de gebruiksaanwijzing van de
satellietontvanger.

0 Schakel de DVD-recorder met toets STANDBY m uit.
P In het display verschijnt bovendien 'SAT' om de geactiveerde

functie aan te geven.

A Schakel zonodig de satellietontvanger uit.

Nu kan met de DVD-recorder worden opgenomen.
Het begin en het einde van de opname wordt via de Scart-aansluiting
EXT2 AUX-I/O gestuurd.

Opname van een
videorecorder/DVDGspeler

Let op
De meeste voorbespeelde videobanden of DVD's zijn beveiligd tegen
kopiëren. Indien u deze probeert te kopiëren, verschijnt op het display
van de DVD recorder de melding '��
�
������'

Voorbereiding:
• TV inschakelen en zonodig op het programmanummer van de

DVD-recorder omschakelen.

• DVD-Recorder inschakelen.

• Soort opname (toets TUNER , toets SYSTEM MENU ,
'Voorkeuren', toets C 'Opnamemodus') kiezen.

1 Sluit de videorecorder/DVD-speler aan zoals beschreven in het
hoofdstuk 'Externe apparaten aansluiten'

2 Druk op toets TUNER om het beeld van de
videorecorder/DVD-speler op het televisiescherm te zien.

3 Kies met CHANNEL q , CHANNEL r de programmanummer
van de ingangsaansluiting waarop de videorecorder/DVD-speler is
aangesloten. ('EXT1' voor EXT1 TO TV-I/O , 'EXT2' voor
EXT2 AUX-I/O )

Let op, dat voor de opnamen via de frontansluitingen S-VIDEO
(CAM1) / VIDEO (CAM1) /'����' of DV IN (CAM2) / '���	' de
opnamesoort in het systeemmenu, 'Voorkeuren' onder
'Cameramodus' moet worden gekozen.

4 Schakel de videorecorder/DVD-speler in.

O Indien de weergave automatisch werd gestart, dan kunt u dit
onderbreken met de toets 'STOP' of 'PAUSE' van de
videorecorder/DVD-speler.

5 Start op de DVD-recorder de opname met REC/OTR n en op
de videorecorder/DVD-speler de weergave met PLAY G .

6 Kies met toets REC/OTR n de uitschakeltijd in stappen van 30
minuten.

Let op:
wordt er geen uitschakeltijd gekozen, dan schakelt de
DVD-recorder automatisch uit na 30 minuten.
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a Bij het kopiëren van videobanden verschijnt op het display
van de DVD-recorders '�� �����'

b Controleer of de stekker van de kabel nog goed vastzit.
b Wanneer de opname door een videorecorder is opgenomen, wijzigt u

op de videorecorder de instelling 'Tracking (sporing)'.
b Bij slechte, niet gestandaardiseerde video-ingangssignalen herkent de

DVD-recorder soms het signaal niet.

a Bij het kopiëren van DVD-video discs of voorbespeelde
videocassettes bevat het beeld ruis en varieert de
helderheid

b Dit verschijnsel treedt op wanneer geprobeerd wordt, tegen kopiëren
beveiligde DVD's of videocassettes te kopiëren. Hoewel de opname
wordt gemaakt, worden bij de weergave alleen die delen afgespeeld
waar geen beveiligingssignaal wordt herkend Tegen kopiëren
beveiligde DVD's of videocassettes kunnen niet zonder deze
storingen gekopieerd worden

7 Om de opname te beëindigen, houdt u de rode functietoets
ingedrukt, tot de rode verlichting van de n toets op het front van
het apparaat uitschakelt.

Opnemen van een met de
aansluitingen aan de voorzijde
verbonden camera

Met deze functie kunt u opnamen via de aansluitingen aan de voorzijde
rechtstreeks op de harde schijf opslaan. Deze titels worden
automatisch beveiligd, om bij een volle harde schijf niet automatisch te
worden gewist. U herkent dit ook aan het symbool 'F'

Deze opnamen kunt u bewerken en vervolgens indien gewenst op een
DVD+RW/+R kopiëren (archiveren). Hoe u de opnamen op een
DVD+RW/+R archiveert, leest u in hoofdstuk 'Opnamen op een
DVD+RW/+R' in de paragraaf 'Archiveren van titel op een
DVD+RW/+R'.

Let op:
•) Eventueel aanwezige geprogrammeerde opnamen (TIMER) worden

tijdens deze modus niet uitgevoerd.

•) Indien er zich opnamen in de Time Shift Buffer bevinden, worden
deze gewist. Sla belangrijke opnamen daarom eerst op de harde
schijf op (Toets REC/OTR n ). U vindt verdere informatie over de
Time Shift Buffer in het hoofdstuk 'De Time Shift Buffer'.

Voorbereiding:
• Opnametype (Toets TUNER , Toets SYSTEM MENU ,

'Voorkeuren', Toets C 'Cameramodus') kiezen.

1 Sluit de camera aan zoals beschreven in het hoofdstuk 'Externe
apparaten aansluiten/camcorders met de aansluitingen aan de
voorzijde verbinden'.

2 Druk op de afstandsbediening op toets CAM .
P De DVD-recorder wordt op de cameramodus omgeschakeld.

3 Kies met toets CHANNEL q , CHANNEL r de aansluiting
waarmee de camera is verbonden.

O '����'
Opnemen via de aansluitingen VIDEO (CAM1) , S-VIDEO
(CAM1) .
De omschakeling tussen de beide aansluitingen verloopt
automatisch. Is er een signaal voor de beide aansluitingen
tegelijkertijd ter beschikking, dan heeft het signaal naar de
aansluiting S-VIDEO (CAM1) voorrang. Wordt de
aansluiting gewisseld (losgemaakt), dan moet u de aansluiting
met toets CHANNEL q opnieuw kiezen (tweemaal
drukken).

O '���	'
Opname via aansluiting DV IN (CAM2) .

4 Druk op toets REC/OTR n om de opname te starten.
P Is er geen signaal aanwezig, dan wordt er niet opgenomen, of

de lopende opname wordt gestopt.

P Bij het opnemen van een tegen kopiëren beveiligd signaal
worden bij de weergave alleen die delen afgespeeld waarvoor
geen beveiligingssignaal is herkend.

5 Om het opnemen te stoppen, heeft u de beschikking over de
volgende toetsen:

O Toets PAUSE 9

Opname wordt gestopt. Wordt de toets nogmaals ingedrukt,
dan gaat de opname verder.
Er wordt een hoofdstukmarkering ingevoegd.

O Toets STOP h

Opname wordt onderbroken. Met toets REC/OTR n kan
een nieuwe opname gestart worden.
Er wordt een nieuwe titel aangemaakt.

6 Sluit de cameramodus af met toets CAM .
P De opname wordt als nieuwe titel op de harde schijf

opgeslagen.
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Algemeen

Gebruik 'Opnamen programmeren (TIMER)', om een opname op een
later tijdstip automatisch te starten en te beëindigen.

De DVD-recorder gaat op het ingevoerde tijdstip naar het juiste
programmanummer en start de opname.
Met deze DVD-recorder kunt u maximaal 12 opnamen binnen een
maand voorprogrammeren.

Voor een geprogrammeerde opname heeft de DVD-recorder de
volgende gegevens nodig:
* de datum van de opname
* het programmanummer van de TV-zender
* de start- en eindtijd van de opname
* VPS/PDC aan of uit

Deze gegevens worden in een 'TIMER-blok' opgeslagen.
Voordat u begint, moet de tijd zijn ingesteld. Is de tijd niet ingesteld,
dan verschijnt het 'Tijd/datum' menu als u op toets TIMER s drukt.

Wat is 'VPS/PDC'?
- Met 'VPS' (Video Programming System)/ 'PDC'(Programme Delivery
Control) worden begin en duur van de opname door de TV-zender
gestuurd. Als een programma eerder begint of later eindigt dan
voorzien, wordt de DVD-recorder desondanks op de juiste tijd in- en
uitgeschakeld.

Waar moet ik bij 'VPS/PDC' op letten?
- Normaliter is de starttijd hetzelfde als de VPS/PDC-tijd. Indien een
afwijkende 'VPS/PDC-tijd' wordt aangegeven, b.v.: '20.15 (VPS/PDC
20.14)', dan moet u bij het programmeren de VPS/PDC-tijd '20.14'
op de minuut precies invoeren.
Als u een afwijkende tijd wilt invoeren, moet u 'VPS/PDC' uitschakelen.

- Met 'VPS/PDC' kan altijd maar één uitzending van een TV-zender
gestuurd worden. Indien u twee of meer uitzendingen van een
TV-station met 'VPS/PDC' opneemt, moet u deze als twee gescheiden
opnamen programmeren.

- Omdat de DVD-recorder een bepaalde voorlooptijd (starten van de
disc, het positioneren van de laser) voor de start van de opname nodig
heeft, kan het gebeuren dat bij een opname met VPS/PDC de eerste
seconden aan het begin van het programma ontbreken.
Om dit te voorkomen, schakelt u VPS/PDC uit en programmeert u de
starttijd 1 minuut vroeger.

Opnamen met het 'GUIDE Plus+®

systeem' programmeren

Met het GUIDE Plus+® systeem is het programmeren van
TV-programma's nog eenvoudiger geworden. U kiest uit het overzicht
met TV-zenders het gewenste programma op de gewenste tijd en sluit
het programmeren af met een enkele druk op de toets.

Voorbereiding:
•) TV-toestel inschakelen en zonodig het programmanummer voor de
DVD-recorder kiezen.
•) DVD-recorder inschakelen.

1 Druk op toets GUIDE/TV van de afstandsbediening.

2 Kies met de toets A of B de TV-zender, en met de toets D of
C het programma voor de opname.
Met de toets CHANNEL q of CHANNEL r köunt u per
pagina en met de toets N of O per dag door de lijst
bladeren.

a Ik zie niet alle beschikbare TV-zenders
b Controleer de TV-zenders met de toewijzing aan de

programmanummers in het 'Zenders' scherm.
Raadpleeg hiervoor de paragraaf 'Het 'Zenders' scherm' in het
hoofdstuk 'Het GUIDE Plus+® systeem'.

b In het GUIDE Plus+® 'Overzicht' scherm worden nu de TV-zenders
getoond die via een zendersignaal van het GUIDE Plus+® systeem
zijn herkend. TV zenders zonder deze 'zendidentificatie' zijn in het
GUIDE Plus+® systeem niet beschikbaar.
Om uitzendingen van deze TV-zenders te programmeren, kunt u de
handmatige TIMER programmering gebruiken.

3 Bevestig uw keuze met de rode functietoets van de
afstandsbediening (op het scherm met 'Opnemen' aangeduid).
De TV-uitzending wordt voor de opname opgeslagen.
Let op de informatie op het scherm.
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a Op het scherm verschijnt 'Waarschuwing, deze zender is
nog niet (gezet), ga naar de Editor om het in te stellen.'

b In het GUIDE Plus+® systeem is het programmanummer van de
TV-zender niet bekend, of verkeerd toegewezen.
Om de zendergegevens te controleren of te veranderen, gaat u als
volgt te werk:

- Druk op toets A .

- Kies met toets C 'Zenders'.

- Kies de TV-zender met toets B of A .

- Druk op toets C om in de juiste kolom te komen.
Indien de gekozen zender alleen via een externe ontvanger kan
worden ontvangen, drukt u op de rode toets om de betreffende bron te
kiezen.

- Druk op de groene toets.

- Voer met de cijfertoetsen het programmanummer in waaronder de
TV-zender is opgeslagen.
Indien u als bron een externe ontvanger heeft gekozen, voert u hier
het programmanummer in, dat u ook op de externe ontvanger voor
deze TV-zender zou invoeren.

4 Herhaal de stappen 2 t/m 3 , tot alle opnamen zijn
geprogrammeerd.

5 Sluit af met toets GUIDE/TV .
Hoe u de programmering kunt controleren, leest u in de paragraaf
'Een geprogrammeerde opname (TIMER) controleren, veranderen
of wissen'.

Indien een of meer opnamen zijn geprogrammeerd, staat in het display
'TIMER'.

Opnamen met het ShowView® systeem
programmeren

Dankzij dit programmeersysteem vervalt het vaak moeizaam invoeren
van datum, programmanummer, start- en eindtijd. Door het invoeren
van het ShowView® -programmeernummer krijgt de DVD-recorder alle
benodigde gegevens voor het programmeren van een opname. U vindt
dit, maximaal 9 cijfers lange, ShowView® nummer in de meeste
TV-bladen.

1 Schakel het TV-toestel in. Kies zonodig het programmanummer
voor de DVD-recorder.

2 Druk op toets TIMER s van de afstandsbediening.
P Het 'T-Planer' scherm verschijnt.

3 Druk op de rode functietoets ('ShowView').
Is deze toets niet in de menubalk te zien, c.q. zonder functie, dan
zijn er nog geen GUIDE Plus+® gegevens beschikbaar. U kunt
daarom de programmering met het ShowView® systeem nog niet
gebruiken.

ShowView Handmatig Home

ShowView nummer ingeven. Druk dan OK om te
bevestigen.

= = = = = = = = =

Overzicht Zoeken T-Planer Info
Geen programma's

Eenm. 0

4 Voer het hele ShowView-nummer in. Dit, maximaal 9 cijfers lange,
nummer vindt u in uw TV-gids naast de aanvangstijd van de
betreffende uitzending.
B.v.: 5-312-4 of 5 312 4
Voer 53124 als ShowView-nummer in.
Gebruik hiervoor de toetsen 0..9 van de afstandsbediening.
Indien u zich heeft vergist, gaat u met toets D of met de groene
functietoets een positie terug.

5 Bevestig uw keuze met toets OK .

Opnamen programmeren (TIMER)
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a Op het scherm verschijnt 'Programmanummer invoeren'
b Deze melding verschijnt indien de TV-zender in het GUIDE Plus+®

systeem nog niet is toegewezen.
Om de zendergegevens te veranderen, gaat u als volgt te werk:

- Druk op toets A .

- Kies met toets C 'Zenders'.

- Kies de TV-zender met toets B of A .

- Druk op toets C om in de rechter kolom te komen.
Indien de gekozen zender alleen via een externe ontvanger kan
worden ontvangen, drukt u op de rode toets om de betreffende bron te
kiezen.

- Druk op de groene toets.

- Voer met de cijfertoetsen het programmanummer in waaronder
TV-zender is opgeslagen.
Indien u als bron een externe ontvanger heeft gekozen, voert u het
programmanummer in dat u ook bij de externe ontvanger voor deze
TV-zender zou gebruiken.

- Bevestig uw keuze met toets OK .

a Op het scherm verschijnt 'Fout ShowViewnummer'
b Het ingevoerde ShowView Nummer is onjuist. Voer de gegevens

opnieuw in of sluit af met toets TIMER s .
b Controleer de tijd/datum (zie het hoofdstuk 'Ingebruikname',

paragraaf 'Tijd & datum instellen').

ShowView Handmatig Home

ShowView nummer ingeven. Druk dan OK om te
bevestigen.

1 2 3 4 5 = = = =

Overzicht Zoeken T-Planer Info
/Opnemen Freq. Tijd
21-Oct 20:00 21:30 NED1 Eenm. 0

P Na het bevestigen verschijnen de gedecodeerde gegevens.
U kunt met de kleurentoetsen de volgende instellingen
aanbrengen. Daarvoor moet de rechter kolom gemarkeerd
zijn (toets C ). Let op de functies (aanduidingen) in het
betreffende kleurenveld voordat u de betreffende toets
indrukt.

'VPS/PDC' inschakelen
Druk net zo vaak op de gele functietoets tot i.p.v. de tijd 'VPS/PDC'
verschijnt.

Herhaling invoeren
U kunt met de groene functietoets uit de volgende instellingen kiezen:

'Frequentie' :'Eenm.': eenmalige opnamen
'Ma-Vr': opnamen, die dagelijks (maandag t/m vrijdag)
herhaald worden.
'Ma': opnamen die wekelijks (elke week op dezelfde
dag, b.v.: maandag) herhaald worden.

6 Als de gegevens juist zijn, drukt u op toets OK . De gegevens
worden opgeslagen.

7 Sluit af met toets TIMER s .

Indien er een of meer opnamen zijn geprogrammeerd, verschijnt in het
display 'TIMER'.

Opnamen zonder ShowView® systeem
programmeren

Voorbereiding:
•) TV-toestel inschalten en zonodig het programmanummer van de
DVD-recorder kiezen.
•) DVD-recorder inschakelen.

1 Druk op toets TIMER s van de afstandsbediening.
P Het 'T-Planer' scherm verschijnt

a Op het scherm verschijnt een mededeling over het GUIDE
Plus+® systeem

b Het GUIDE Plus+® systeem is nog niet geïnstalleerd. Lees hierover in
het hoofdstuk 'Het GUIDE Plus+® systeem' de paragraaf 'Het GUIDE
Plus+® systeem installeren'.

ShowView Handmatig Home

T-Planer toont programma's die voor 'Opnemen' zijn
geprogrammeerd. Druk pijlBom het programma te
veranderen, de rode of de groene knop voor
Showview of manueel opnemen.

Overzicht Zoeken T-Planer Info
Geen programma's

2 Druk op de groene toets.
P De huidige datum wordt getoond.

3 Voer met de cijfertoetsen 0..9 de datum van de opname in.

4 Bevestig uw keuze met toets OK .

Hoe kan ik verkeerd ingevoerde gegevens corrigeren?
Indien u de ingevoerde gegevens reeds met OK heeft bevestigd, kunt u
uit de volgende functies kiezen:
Invoer herhalen: Groen gekleurde toets
Afbreken: Rood gekleurde toets

5 Voer met de cijfertoetsen 0..9 de aanvangstijd van het
TV-programma in. Bevestig uw keuze met toets OK .

6 Voer met de cijfertoetsen 0..9 de eindtijd van het TV-programma
in. Bevestig uw keuze met toets OK .

7 Controleer de ingevoerde gegevens.

O Met de groene functietoets gaat u een stap terug om reeds
ingevoerde gegevens te wijzigen.
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8 Voer met de cijfertoetsen 0..9 het programmanummer van de
TV-zender in.

Frequentie VPS/PDC Home

,

Overzicht Zoeken T-Planer Info
/Opnemen Freq. Tijd
21-Oct 20:00 21:30 NED1 Eenm. +0

TV-zenders uit een overzicht kiezen
U kunt deze functie alleen gebruiken als er reeds gegevens uit het
GUIDE Plus+® systeem beschikbaar zijn.

- Druk op de gele functietoets. U komt bij het zenderoverzicht.

- Kies met toets D , C , B , A de TV-zender die u wilt
programmeren. U kunt met toets CHANNEL q ,
CHANNEL r een pagina verder of terug bladeren.

Programmanummers van de Scart-aansluitingen 'EXT1' en
'EXT2'
U kunt ook opnamen van externe bronnen programmeren.

- Kies met toets B of A de betreffende ingangsaansluiting: 'EXT1'
( EXT1 TO TV-I/O ), 'EXT2' ( EXT2 AUX-I/O ).

9 Bevestig uw keuze met toets OK .

Veranderingen aanbrengen met de functietoetsen
U kunt met de gekleurde functietoetsen de volgende instellingen
aanpassen. Let op dat de rechter kolom is geselecteerd.

'Frequentie' : Groene functietoets
'Eenm.': eanmalige opnamen
'Ma-Vr': opnamen die dagelijks (maandag t/m
vrijdag) worden herhaald.
'Ma': opnamen die wekelijks (elke week op dezelfde
dag, b.v.: maandag) herhaald worden.

VPS/PDC inschakelen ('Tijd'): Gele functietoets
Met deze toets schakelt u in de
kolom 'Tijd' 'VPS/PDC' in (verschijnt)
of uit ('VPS/PDC' gaat uit)

0 Sluit af met toets TIMER s .

A Hoe u de gegevens naderhand kunt veranderen, leest u in de
paragraaf 'Een geprogrammeerde opname (TIMER) veranderen of
wissen'

Als er een of meer opnamen is/zijn geprogrammeerd, staat in het
display 'TIMER'.

Een geprogrammeerde opname
(TIMER) veranderen of wissen

Voorbereiding:
•) TV-toestel inschakelen en zonodig het programmanummer van de
DVD-recorder kiezen.
•) DVD-recorder inschakelen.

1 Druk op toets TIMER s van de afstandsbediening.
P Het 'T-Planer' scherm verschijnt.

Frequentie VPS/PDC Home

, Eenmalige opname

Overzicht Zoeken T-Planer Info
/Opnemen Freq. Tijd
21-Oct 20:00 21:30 NED1 Eenm. +0
21-Oct Matrix Eenm. 0

2 Kies met toets B of A de geprogrammeerde opname die u wilt
veranderen of wissen.
Afhankelijk van de soort programmering (met het GUIDE Plus+®

systeem, met/zonder ShowView® systeem) kunnen met de
functietoetsen sommige veranderingen niet worden aangebracht.
Let daarom op de functie van de betreffende toets (aanduiding in
het gekleurde veld) voordat u op de toets drukt.

Geprogrammeerde opnamen wissen
Druk in de linker kolom op de rode functietoets.

TV-zenders veranderen
Deze verandering kunt u alleen maken voor opnamen die niet via het
'Overzicht' scherm zijn gemaakt.
Bij opnamen via het 'Overzicht' scherm ontbreekt de middelste
kolom.
- Kies met toets C , de middelste kolom.

- Druk op de gele functietoets.

- Kies met toets B , A , D , C de gewenste TV-zender.

- Bevestig uw keuze met toets OK .

VPS/PDC inschakelen
Druk in de rechter kolom zo vaak op de gele functietoets tot in de
kolom 'Tijd' 'VPS/PDC' verschijnt.
Bij de programmering met het GUIDE Plus+® systeem, wordt de
VPS/PDC tijd automatisch overgenomen. U kunt VPS/PDC in-of
uitschakelen zonder de starttijd te moeten aanpassen.

Herhaling invoeren
U kunt in de rechter kolom met de groene functietoets uit de volgende
instellingen kiezen:

'Frequentie' :'Eenm.': eenmalige opnamen
'Ma-Vr': opnamen die dagelijks (maandag t/m
vrijdag) herhaald worden.
'Ma': opnamen die wekelijks (elke week op dezelfde
dag, b.v.: maandag) herhaald worden.

3 Sluit af met toets TIMER s .

Opnamen programmeren (TIMER)
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Is op de DVD-recorder een andere TV zender (programmanummer)
gekozen dan geprogrammeerd, verschijnt een paar minuten voor de
start van de opname op het beeldscherm een aanwijzing, dat om te
kunnen opnemen het programmanummer moet worden veranderd.
Wanneer u de melding bevestigt, wordt het programmanummer
veranderd en met de opname begonnen.

Onderbreken van een lopende
geprogrammeerde opname

Een geprogrammeerde opname loopt zolang, tot de TV uitzending ten
einde is (Stoptijd van de programmering, of stoptijd uit de gegevens van
het GUIDE Plus+® systeem).
Wanneer u de DVD-recorder met de toets STANDBY m uitschakelt,
wordt de DVD-recorder pas na verrichte opname uitgeschakeld.
Wilt u de opname voortijdig beëindigen, gaat u als volgt te werk:

1 TV-toestel inschakelen en zonodig het programmanummer voor
de DVD-recorder kiezen.

2 Druk op de toets STOP h .
P Op het beeldscherm verschijnt een boodschap met de vraag of

u de opname echt wilt beëindigen.

O Indien u de opname wilt beëindigen, kiest u met D 'Ja' en
bevestigt u dit met OK .

O Wilt u de opname niet beëindigen, dan bevestigt u 'Nee' met
toets OK .

O U kunt de opname ook wissen als in de vorige paragraaf
'Veranderen of wissen van een geprogrammeerde opname
(TIMER)' beschreven.
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Algemeen

Elke op de harde schijf vastgelegde opname wordt in de Media Browser
samen met een bijbehorend index-beeld aangegeven.

1 Druk op de afstandsbediening op toets BROWSER HDD of op
het toestel op toets HDD .
P De Media Browser verschijnt.

2 Kies met toets B , A van de afstandsbediening of DOWN ,
UP op het toestel de gewenste titel.

Met de toets CHANNEL q , CHANNEL r schakelt u per
pagina vooruit of achteruit.

3 Voor het starten van de weergave kunt u uit de volgende
mogelijkheden kiezen:

O Toets OK
De weergave begint altijd bij het begin van de gekozen titel.

O Toets PLAY G

De weergave begint op de plaats waar ze bij de gekozen titel
werd onderbroken (Toets STOP h ). Dit functioneert ook
als er in de tussentijd andere titels of DVD's worden
afgespeeld

4 De volgende toetsen kunt u tijdens de weergave gebruiken:

O N , O

Kort indrukken: Indien er hoofdstukmarkeringen aanwezig
zijn, begin van het actuele hoofdstuk, vorig hoofdstuk (2 keer
drukken), volgend hoofdstuk
Ingedrukt houden: tijdens Pause: Slow-motion
tijdens de weergave: versnelde weergave.

O JUMP FWD , JUMP BACK
Een vaste tijdspanne vooruit of achteruit springen.
Hoe u deze tijd in moet stellen, leest u in het hoofdstuk
'Persoonlijke voorkeursinstellingen voor de harde schijf
(HDD)' in de paragraaf 'Installatie/Sprong voor, Sprong
terug'.

O INFO
Navigatiebalk met aanvullende informatie tonen/verbergen.

O PAUSE 9

Stilstaand beeld. Met de toets C , D een enkel beeld vooruit
of achteruit.

5 Beëindig de weergave met toets STOP h .
P U komt weer bij de Media Browser.

De positie waar de weergave werd onderbroken, wordt automatisch
opgeslagen. Met toets PLAY G wordt de weergave precies op deze
positie voortgezet.

Overige weergavefuncties

Zoeken met tijdinvoer
Tijdens het weergeven van een titel op de harde schijf of opnamen in
de Time Shift Buffer, kunt u gericht posities opzoeken door een tijd op
te geven:

1 Druk tijdens het weergeven van een titel op de toets SYSTEM
MENU .
P Het 'SYSTEEM MENU' verschijnt.

2 Druk in de regel 'Werkbalk' op toets C voor het kiezen van
'Opties'.

3 Kies met toets B de regel 'Tijdlocatie' en bevestig uw keuze
met C .

a De regel 'Tijdlocatie' kan niet gekozen worden.
b Een titel van de Time Shift Buffer wordt weergegeven, waarvan het

einde nog niet beschikbaar is (geen programmawisseling, of de
TV-uitzending is nog niet afgelopen).

P De tijd van de actuele plaats van weergave wordt aangegeven.

4 Voer met de cijfertoetsen 0..9 van de afstandsbediening de
gewenste tijd in van waaraf de weergave moet worden gestart.

5 Bevestig met de toets OK .
P De weergave start op de gewenste plaats.

Weergave vanaf de harde schijf (HDD)
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Herhaling
U kunt voor de weergave van een titel de gehele titel laten herhalen.

1 Druk op toets BROWSER HDD en kies met B , A de
gewenste titel.

2 Start de weergave met toets OK .

3 Druk op de groene functietoets.
P Op het beeldscherm verschijnt een symbool om de herhaling

te tonen.

O Om de herhaling uit te schakelen, drukt u nogmaals op de
groene functietoets.
Het symbool gaat uit.

ZoomGfunctie
Met deze functie kunt u tijdens het weergeven van een titel op de
harde schijf of opnamen in de Time Shift Buffer, het videobeeld
vergroten en in het vergrote beeld zwenken.

1 Druk tijdens de weergave bij het punt dat u wilt vergroten, op
toets PAUSE 9 .
P U ziet een stilstaand beeld.

2 Druk op toets SYSTEM MENU .
P Het 'SYSTEEM MENU' verschijnt.

3 Druk in de regel 'Werkbalk' op toets C voor het kiezen van
'Opties'.

4 Kies met toets B de regel 'Zoomfunctie' en bevestig uw keuze
met C .
P De richtingspijlen voor navigatie verschijnen op het

televisiescherm. Indien nodig, schakelt u de informatieregel
met de toets INFO in.

5 Kies met de toets B , C , A , B het deel dat u wilt vergroten.

O Vergroten
blauwe functietoets

O Verkleinen
gele functietoets

O U kunt ook in het vergrote beeld de toetsen B , A , D ,
C gebruiken.

6 Sluit af met de rode functietoets.
P De weergave wordt gestart.

De Media Browser

Elke op de harde schijf vastgelegde opname wordt in de Media Browser
samen met een bijbehorend index-beeld aangegeven. Een lopende
TV-uitzending van de Time Shift Buffer wordt eveneens hier getoond.
Houd er rekening mee dat bij dergelijke opnamen
titel-/hoofdstukbewerking slechts beperkt mogelijk is.

U kunt titels:
-veranderen
- wissen
- archiveren
- blokkeren (Kinderbeveiliging)
- beveiligen (tegen automatisch wissen)

Titel die in de Time Shift Buffer voor de opslag op de harde schijf
werden gemarkeerd, kunnen alleen geblokkeerd of gewist worden.

Symbolen in de 'Media Browser'
In de informatiebalk in de bovenrand van het televisiescherm kunnen
de volgende symbolen getoond worden:

'P' Deze titel werd in de Time Shift Buffer voor opslag op de harde
schijf gemarkeerd. Deze titel kan alleen worden gewist of
geblokkeerd (Kinderslot)

'E' Deze titel is reeds een keer afgespeeld (is 'bekeken'). Is er op de
harde schijf geen geheugenruimte meer vrij, dan wordt deze
'bekeken' titel gewist. U kunt deze instelling in het menu voor
titelbewerking wijzigen (toets EDIT , blauwe functietoets, toets
EDIT ).
Bij titels die nog niet zijn afgespeeld, wordt dit symbool niet
getoond.

'F' De titel is tegen bewerken en wissen beveiligd. Bij niet beveiligde
titels wordt geen symbool getoond.

'�' Kinderslot ingeschakeld. Het index-beeld is niet zichtbaar. De
weergave kan pas na het invoeren van een PIN-code plaatsvinden.
Standaard is de code '0000' ingesteld. Hoe u de code kunt
veranderen, leest u in het hoofdstuk Toegangsbewaking
(kinderslot).

'Q' De gemarkeerde titels worden op een DVD+RW/+R gezet
(gearchiveerd).
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Sortering voor de Media Browser veranderen
U kunt voor het overzicht alleen titels kiezen die aan bepaalde criteria
voldoen. De sortering blijft bestaan tot u de Media Browser weer
verlaat.

1 Druk op de afstandsbediening op toets BROWSER HDD .
P De Media Browser verschijnt.

2 Druk op D .
P Het 'Sorteren-menu' verschijnt.

3 Kies met B , A uit de getoonde mogelijkheden en bevestig uw
keuze met de toets OK .

O 'Alfabetisch':
Alfabetische sortering

O 'Datum opname':
Sortering op basis van de opnamedatum

O 'Wis volgorde':
Sortering op basis van de volgorde van het automatisch
wissen.
Indien er op de harde schijf te weinig ruimte voor nieuwe
opnamen aanwezig is, dan ziet u na het sorteren, welke
opnamen het eerst worden gewist.

O 'Beveiligd':
Sortering van tegen wissen beveiligde opnamen.

O 'Als laatste afgesp.':
Sortering op volgorde van de als laatste weergegeven titels.

Afhankelijk van de gekozen sortering, kunnen enkele titels niet worden
gekozen.

Titelinstellingen veranderen
Gebruik deze functie om de instellingen van de titels te veranderen.

1 Druk op de afstandsbediening op toets BROWSER HDD .
P De Media Browser verschijnt.

2 Kies met toets B , A de titel die u wilt veranderen.

3 Maak met de gekleurde toetsen van de afstandsbediening een
keuze uit de volgende functies:

O Titel wissen:
rode functietoets
De titel wordt van de harde schijf gewist.

O Titel archiveren:
groene functietoets
De titel wordt op een DVD+RW/+R vastgelegd. Indien het
opnemen op een DVD+RW/+R niet mogelijk is, verschijnt er
een foutmelding (geen disc geplaatst,...).
Wilt u meerdere titels archiveren, markeer de gewenste titels
dan met toets SELECT . De markering kan ook met deze
toets weer ongedaan worden gemaakt.

O Titels blokkeren (kinderslot):
gele functietoets
De weergave kan alleen worden gestart na het invoeren van
een PIN-code. Standaard is de code '0000' ingesteld. Hoe u de
code kunt veranderen, leest u in het hoofdstuk
Toegangsbewaking (kinderslot).

O Titel tegen bewerken, automatisch wissen beveiligen:
blauwe functietoets
Als getracht wordt, deze titel te bewerken (wissen), dan
verschijnt er een foutmelding.
Automatisch wissen wordt geactiveerd, wanneer er niet meer
voldoende geheugenruimte op de harde schijf aanwezig is.
Reeds aanwezige opnamen worden in een bepaalde volgorde
gewist. Nadere informatie haalt u uit de paragraaf 'Symbolen in
de Media Browser'.

Weergave vanaf de harde schijf (HDD)
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Titel bewerken

Gebruik deze functie om de titel (opname) op uw persoonlijke wensen
aan te passen.

1 Druk op de afstandsbediening op toets BROWSER HDD .
P De Media Browser verschijnt.

2 Kies met toets B , A de titel waarvan u de instellingen wilt
veranderen.
Druk op toets EDIT .

3 Kies met toets B , A uit de getoonde functies en bevestig uw
keuze met C om wijzigingen aan te brengen.

Afhankelijk van de gekozen functie, kunt u met de gekleurde toetsen
van de afstandsbediening verschillende functies kiezen. De functie van
de toets kan wijzigen. Kijk daarom voordat u de toets indrukt, in de
hulpregel, welke functie de toets heeft.

O 'Naam titel'
Aanduiding van de titel veranderen.

O 'Hoofdst. Verw.'
Alle hoofdstukmarkeringen binnen de gekozen titel worden
gewist.

O 'Videobewerk.'
In de volgende paragraaf wordt beschreven, welke
veranderingen mogelijk zijn.

'Videobewerk.'
Hier kunt u hoofdstukmarkeringen invoegen/wissen, hoofdstukken
verbergen, hoofdstukken samenvoegen of de titel onderverdelen.

1 Druk op de afstandsbediening op toets BROWSER HDD .
P De Media Browser verschijnt.

2 Kies met toets B , A de titel waarvan u de instellingen wilt
veranderen.
Druk op toets EDIT .

3 Kies de regel ''Videobewerk.' en bevestig uw keuze met C .
P De weergave wordt gestart.

4 Zoek met de toetsen D , C , N , O , JUMP BACK ,
JUMP FWD de plaats waar u wijzigingen wilt aanbrengen.

Met de toets A kunt u het actuele bereik van de tijdbalk in meerdere
stappen vergroten. Met de toets B keert u weer terug naar de
oorspronkelijke situatie.

5 Druk op toets PAUSE 9 :

O Met toets OK kunt u hoofdstukmarkeringen invoegen/wissen,
om een bepaalde plaats gericht op te zoeken.

6 Maak met de gekleurde toetsen van de afstandsbediening een
keuze uit de volgende functies:

O 'SPLITSEN'(rode functietoets):
U kunt een titel in meerdere willekeurige stukken
onderverdelen.

O 'VOEG SAMEN'(groene functietoets):
U kunt het actuele hoofdstuk met het vorige hoofdstuk
samenvoegen. (De vorige hoofdstukmarkering wordt gewist).
Houd er rekening mee dat deze functie niet bij titels mogelijk
is.

O 'INDEXBEELD' ( gele functietoets):
Voor het kiezen van een index-beeld dat deze titel in de Media
Browser aanduidt.
Deze functie is alleen tijdens stilstaand beeld (toets
PAUSE 9 ) beschikbaar.

O 'VERBERG( blauwe functietoets):
U kunt hoofdstukken bij de weergave verbergen (b.v.
ongewenste scènes) of weer zichtbaar maken.
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Opnametitel (naam) veranderen

Uit de gegevens van het GUIDE Plus+® systeem wordt automatisch de
titel (naam) van een TV-uitzending overgenomen (b.v. 'ROCKY'). Is
deze informatie niet beschikbaar, dan worden alleen het
programmanummer (programmanaam) en het tijdstip als naam van de
opname opgeslagen. De naam van de opname kan pas na het afronden
van de opname veranderd worden.

1 Druk op toets STOP h om indien nodig de weergave te
onderbreken.

2 Druk op de afstandsbediening op toets BROWSER HDD .
P De Media Browser verschijnt.

3 Kies met de toets A of B de titel waarvan u de naam wilt
bewerken.

4 Druk op toets EDIT .
P Op het televisiescherm verschijnt het menu voor de

bewerking van de titel

5 Kies regel 'Naam titel' en bevestig uw keuze met C .
P Het invoerveld voor het bewerken van de titel verschijnt.

6 Kies met de toets C of D de tekenpositie waar u de
letters/cijfers/bijzondere tekens wilt veranderen of nieuw invoeren.

7 Verander het gewenste teken met de toets A of B .

O Met toets SELECT kunt u tussen kleine letters en
hoofdletters wisselen.

O Met de rode functietoets ('LEEGMAKEN') kunt u alle tekens
weer wissen.

O Met de groene functietoets ('ANNULEREN') kunt u de
bewerking afbreken zonder de wijzigingen op te slaan.

Tekens met de toets 0..9 invoeren
Druk net zo vaak op een nummertoets tot het gewenste teken of cijfer
wordt getoond. Taalafhankelijke speciale tekens kunt u kiezen bij de
betreffende letter met de toets N of O b.v.: ä, toets 2 voor a en
met O net zo vaak tot ä verschijnt.
Voor speciale tekens drukt u toets 1 herhaaldelijk in .
De positie voor het volgende teken wordt automatisch gekozen.
Voor het invoegen van een spatie drukt u op toets 1 .
Voor het wissen drukt u op de rode functietoets.

8 Herhaal stap 6 en stap 7 tot de naam naar wens is.

9 Sla de nieuwe naam in het geheugen op met de toets OK .

0 Sluit af met toets EDIT .

Titels delen

U kunt een titel in meerdere stukken (titels) met een willekeurige
grootte indelen. Elk van deze stukken (titels) wordt door een eigen
index-beeld aangegeven.
U kunt deze functie ook gebruiken om een ongewenst einde van de
opname (reclameblok) af te zonderen en te wissen.
Pas op! Deze deling kan niet meer ongedaan worden gemaakt!

1 Druk op de afstandsbediening op toets BROWSER HDD .
P De Media Browser verschijnt.

2 Kies met toets A of B de titel die u wilt delen.

3 Druk op toets EDIT van de afstandsbediening.
P Op het televisiescherm verschijnt het menu voor het

bewerken van de titel.

4 Kies regel 'Videobewerk.' en bevestig uw keuze met C .
P De weergave start automatisch.

5 Zoek de plaats op waar de titel moet worden gedeeld met N ,
O . Druk op toets PAUSE 9 van de afstandsbediening.
P U ziet een stilstaand beeld.

Om een bepaalde plaats nauwkeuriger te zoeken, kunt u met de toets
D , C een enkel beeld vooruit of achteruit springen.

6 Druk op de rode functietoets.
P Op het televisiescherm verschijnt de melding dat de titel

wordt gedeeld.

P Vervolgens verschijnt in de Media Browser de gedeelde titel
met een nieuw index-beeld. In de aanduiding wordt het laatste
cijfer met één verhoogd

De verdeling van de titel is hiermee afgesloten.
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Titels/opnamen van de harde schijf
wissen

U kunt titels/opnamen wissen om ruimte op de harde schijf vrij te
maken voor nieuwe opnamen.

1 Druk op de afstandsbediening op toets BROWSER HDD .
P De Media Browser verschijnt.

2 Kies met toets A of B de titel die u wilt wissen.

3 Druk op de rode functietoets ('WISSEN')
P Op het televisiescherm verschijnt de vraag of u deze titel echt

wilt wissen.

Mocht de rode toets geen functie hebben ('WISSEN' verschijnt in het
grijs) controleer dan of de titel beveiligd is. Dit is te zien aan het
symbool 'F' op het televisiescherm.
Hef indien gewenst de beveiliging op met de blauwe functietoets.

4 Maak een keuze met D 'Ja' en bevestig uw keuze met OK .
P De titel wordt van de harde schijf gewist.

O Indien het venster met de melding reeds gesloten is, bevestig
de titel dan opnieuw met C .

Hoofdstukmarkering invoegen/wissen

U kunt binnen een titel hoofdstukmarkeringen invoegen om een
bepaalde passages sneller op te kunnen zoeken. U kunt ook gericht
hoofdstukmarkeringen wissen

1 Druk op toets BROWSER HDD op de afstandsbediening.
P De Media Browser verschijnt.

2 Kies met toets B , A de titel die u wilt veranderen.

3 Druk op toets EDIT van de afstandsbediening.
P Op het televisiescherm verschijnt het menu voor het

bewerken van de titel.

O Indien u alle automatisch aangemaakte hoofdstukmarkeringen
wilt wissen, kiest u regel 'Hoofdst. Verw.' en bevestigt u uw
keuze met C .

4 Kies regel 'Videobewerk.' en bevestig uw keuze met C .
P De weergave start automatisch.

O Hoofdstukmarkering invoegen
- Zoek met D , C , N , O de plaats waar u een

hoofdstukmarkering wilt invoegen.
- Druk op toets PAUSE 9 .
- Druk op toets OK . De markering wordt ingevoegd

O Hoofdstukmarkering wissen
- Druk op toets PAUSE 9 .
- Zoek met N , O de hoofdstukmarkering die u wilt

wissen.
- Druk op toets OK . De markering wordt gewist

5 Sluit af met toets EDIT .
P U komt terug bij de Media Browser.
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Hoofdstukken (fragmenten) verbergen

Aanvankelijk zijn alle hoofdstukken zichtbaar. U kunt hoofdstukken bij
de weergave verbergen (b.v. ongewenste scènes) of weer zichtbaar
maken.

In de bewerkingsmodus herkent u een verborgen hoofdstuk aan een
grijze achtergrondkleur en aan de aanduiding van de blauwe
functietoets:

O 'VERBERG':
Hoofdstuk is zichtbaar en kan met de blauwe toets verborgen
worden.

O 'VERTOON':
Hoofdstuk is verborgen en kan met de blauwe toets zichtbaar
gemaakt worden.

Om een bepaalde passage te verbergen, gaat u als volgt te werk:

1 Druk op toets BROWSER HDD op de afstandsbediening.
P De Media Browser verschijnt.

2 Kies met toets B , A de titel die u wilt veranderen.

3 Druk op toets EDIT van de afstandsbediening.
P Op het televisiescherm verschijnt het menu voor het

bewerken van de titel.

4 Kies met B de regel 'Videobewerk.' en bevestig uw keuze met
C .
P De weergave start automatisch.

5 Zoek het begin van de scène/het fragment die/dat u wilt verbergen
met de toetsen O , N , D , C . Druk op toets
PAUSE 9 .

6 Met de blauwe functietoets plaatst u het beginmerkteken.
P De aanduiding van de functietoets verandert van 'VERBERG'

in 'STOP VERB.'.

7 Zoek het einde van de scène of het fragment.

O Gebruik hiervoor de toetsen O , N , D , C .

P Het gebied wordt gemerkt.

- Met de toets A kunt u het actuele bereik van de tijdbalk in meerdere
stappen vergroten. Met de toets B keert u weer terug naar de
oorspronkelijke situatie.

- Om een bepaalde plaats nauwkeuriger te zoeken, kunt u met de toets
D , C een enkel beeld vooruit of achteruit springen.

- Het einde van een opname kiest u met de toets O .

8 Druk op de betreffende plaats op de toets PAUSE 9 .

9 Met de blauwe functietoets plaatst u het eindmerkteken.
P Het 'verborgen' gebied krijgt een grijze ondergrond. De

aanduiding van de blauwe functietoets verandert in
'VERBERG'.

0 Sluit af met toets EDIT .
P In de Media Browser verschijnt bovendien de gewijzigde titel

met een aanduiding (Symbool 'A').
U kunt de 'gewijzigde' titel wissen zonder de oorspronkelijke
titel te wissen.
Indien u de oorspronkelijke titel wist, wordt ook de gewijzigde
titel gewist.

Hoe kan ik markeringen wijzigen (wissen)?
De markeringen kunnen als hoofdstukmarkeringen met toets
OK ingevoegd of gewist worden.

- Druk eerst op de toets PAUSE 9 .

- Druk op de toets N , O om de markering te kiezen.

- Wis de markering met de toets OK of breng haar weer aan met de
blauwe functietoets.

Bij het weergeven wordt de 'verborgen' scène overgeslagen. Mocht u
de titel archiveren, kunt u beslissen of de originele titel of gewijzigde
titel op een DVD+RW/+R moet worden opgeslagen.

O De 'gewijzigde titel' wordt gearchiveerd
De 'verborgen' scènes worden niet op de DVD+RW
gekopieerd.

O De 'originele titel' wordt gearchiveerd
De 'verborgen' scènes worden als 'verborgene' scènes op de
DVD+RW/+R gekopieerd en kunnen op de DVD+RW/+R
weer zichtbaar gemaakt worden (zie hoofdstuk 'Beheer van de
disc-inhoud').
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Titels archiveren op een DVD+RW /+R

U kunt titels op de harde schijf kiezen, die naar een DVD+RW/+R
worden overgezet. Het kopieerproces verloopt met een hogere
snelheid dan de opname. U kunt daardoor een opname van b.v. 8 uur in
de opnamemodus 'M8' binnen 30 minuten naar een DVD+RW/+R
overbrengen. Deze tijd is afhankelijk van de gebruikte opnamekwaliteit.

Bij het archiveren moet u op de volgende punten letten:

•) De opnamekwaliteit kan niet aangepast worden. De opnamekwaliteit
wordt gebruikt die ook bij het opnemen op de harde schijf werd
toegepast.

•) Nieuwe opnamen worden altijd aan het einde van reeds bestaande
opnamen toegevoegd.
De 'Lege titel' na de laatste opname moet voldoende groot zijn.

•) Het index-scherm van de titel wordt van de harde schijf gekopieerd
en op de disc opgeslagen

•) Indien tijdens het archiveren de hoofdstukgrens per disk wordt
bereikt (255), dan wordt het archiveren afgebroken.

•) De volgende gegevens worden bij een archivering toegevoegd:
hoofdstuk, opnamemodus, programmanaam (indien beschikbaar),
titel van de opname (aanduiding), datum en tijdstip van de opname,
index-beeld.

•) Als u de bewerkte titel (symbool 'A') archiveert, worden 'verborgen'
scènes overgeslagen en niet op de DVD+RW/+R gezet.

1 Verander in de Media Browser de titels, tot deze naar wens zijn.
(Titel delen, titelnaam wijzigen, ongewenste scènes 'verbergen' ...)

2 Plaats een DVD+RW/+R waarop de gewenste titels moeten
worden opgeslagen.

Let op:
•) dat de DVD+RW niet tegen onbedoelde opnamen beveiligd is.

(Meer informatie hierover leest u in de volgende paragraaf 'Disc
tegen onbedoelde opnamen beveiligen').

•) dat er voldoende ruimte aan het einde van de DVD+RW/+R is
voor de gekozen titels.
Let op de opnamemodus. (In b.v.: M1 kan slechts 1 uur op een
DVD+RW/+R worden opgeslagen, M2 slechts 2 uur, M2x
slechts 2,5 uur,... M8 slechts 8 uur).

3 Druk op toets BROWSER HDD .
P De Media Browser verschijnt met een overzicht van alle

opnamen op de harde schijf.

4 Kies met B , A de titel die naar de DVD+RW/+R moet worden
gekopieerd.

O De gewijzigde titel ('A)' wordt gearchiveerd
De 'verborgen' scènes worden niet naar de DVD+RW
gekopieerd.

O De 'originele titel' wordt gearchiveerd
De 'verborgen' scènes worden als 'verborgen' scènes naar de
DVD+RW/+R gekopieerd en kunnen op de DVD+RW/+R
weer zichtbaar gemaakt worden (zie hoofdstuk 'De diskinhoud
beheren').

O Indien u meerdere titels tegelijkertijd wilt archiveren, dan
markeert u deze titels met toets SELECT .

In welke volgorde wordt er gearchiveerd?
De titels worden in volgorde van selectie met de toets
SELECT overgedragen.

5 Start het archiveringsproces met de groene functietoets.

Indien de groene toets op het beeldscherm niet zichtbaar is, controleert
u, of de titel nog in de 'Time Shift Buffer' aanwezig is. Schakel indien
nodig de DVD-recorder met de toets STANDBY m uit of kies de
functie 'Leeg buffer' (Toets SYSTEM MENU , Menu
'Installatie')

P Op het beeldscherm en in het display verschijnt de aanwijzing
de procedure te tonen.

P Tijdens en na het archiveren ziet u het TV-programma van de
op dat moment gekozen TV-zender. De toetsen D , C ,
JUMP BACK , JUMP FWD , PLAY G , PAUSE 9 zijn
zonder functie. Timer-opnamen worden verricht.

Procedure afbreken
Druk op de gele functietoets. Indien nodig, schakelt u de
beeldschermaanduiding met dectoets INFO in.

Een DVD+R beëindigen
Werden opnamen op een DVD+R gearchiveerd moet deze, om in een
DVD-speler afgespeeld te kunnen worden, beëindigd worden.
- Toets DISC MENU en vervolgens toets STOP h indrukken om de
eerste titel te markeren.

- Toets A indrukken om in 'Disc-Info-Aanduiding' te komen.

- Toets C indrukken en vervolgens met de toets B de regel 'Disc
finaliseren' kiezen.

- Met de toets OK bevestigen.
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DVD+RW/+R tegen onbedoelde
opnamen beveiligen

Om een belangrijke opname niet per ongeluk te wissen, kunt u de hele
disc beveiligen. U kunt altijd de gehele disk beveiligen. Beveiligen van
afzonderlijke opnamen is niet mogelijk.

Wat gebeurt er bij DVD+R discs?
Zolang deze discs niet zijn afgesloten, kunnen ze als DVD+RW discs tegen
onbedoelde opnamen beveiligd worden.

1 Plaats de disc die moet worden beveiligd.

2 Druk tijdens het tonen van het index-beeld op de
afstandsbediening op toets STOP h .
P De eerste titel is gemarkeerd.

3 Druk op toets A .
P U komt nu bij het disc-infoscherm.

4 Druk op de toets C .
Kies de regel 'Beveiliging'.
Bevestig uw keuze met toets C .

5 Kies met toets B 'Beveiligd' en bevestig uw keuze met OK .

6 Beëindig de functie met de toets D en aansluitend met de toets
DISC MENU .
P De hele disc is nu beveiligd.

Wordt getracht een opname te maken, dan verschijnt in het
display '��� ������' en op het televisiescherm 'Disc
beveiligd'.

Indien u later opnamen op deze disc wil maken, herhaalt u de stappen,
maar kies bij stap 5 'Onbeveiligd'.

Opnemen op een DVD+RW/+R
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Algemene opmerkingen over het
afspelen

Met deze DVD-recorder kunt u de volgende soorten discs afspelen:
•) DVD-video
•) (Super) Video-CD-disc
•) DVD+RW disc
•) DVD+R disc
•) DVD-RW (videomodus, gefinaliseerd)
•) DVD-R (videomodus, gefinaliseerd)
•) CD-R
•) CD-RW
•) Audio-CD
•) MP3-CD
Voor de bediening kunt u ofwel de afstandsbediening of de toetsen aan
de voorzijde van de DVD-recorder gebruiken.

a In het display verschijnt '
��'
b Voor de geplaatste disc is het kinderslot ingeschakeld. Lees in het

hoofdstuk 'Toegangscontrole (kinderslot) de paragraaf 'Kinderslot' en 'Disc
vrijgeven'

a Ik zie in de menubalk op het scherm een 'X'
b DVD-discs kunnen op zodanige manier gemaakt worden, dat bepaalde

bedieningsstappen nodig zijn of slechts een beperkte bediening tijdens het
afspelen mogelijk is. Indien het symbool 'X' op het scherm verschijnt, is de
zojuist gekozen functie niet mogelijk.

a Ik zie regiocode-informatie op het scherm
b Omdat DVD-speelfilms normaliter niet in alle delen van de wereld

tegelijkertijd worden uitgebracht, hebben alle DVD-spelers een bepaalde
regiocode. De discs kunnen van een optionele regiocode voorzien zijn.
Indien de beide regiocodes (speler/disc) verschillend zijn, kan de disc niet
worden afgespeeld.

b De regiocode staat vermeld op een etiket aan de achterzijde van het
apparaat.

b De regiocodering geldt niet voor beschrijfbare DVD's.

a Ik zie in het display de melding '��
�����'
b Er staat nog geen opname op deze disc.

a In het display verschijnt '��� �����'
b Door een discfout kon de opname niet correct worden afgesloten.

Controleer de geplaatste disc en maak hem indien nodig schoon.

a Een dialoogbox verschijnt met de vraag of de inhoud gewist of
de disc uitgeworpen moet worden

b De geplaatste disc is een DVD+RW, waarvan de inhoud echter niet
DVD-Video-compatibel is (b.v. een gegevensdisc). Er kan alleen op deze
disc worden opgenomen, indien de hele disc eerder met toets
REC/OTR n is gewist.

Omschakeling tijdens de weergave naar de
actuele TVGzender
Zodra u de DVD-Recorder inschakelt vindt automatisch de opname
van de actuele, op de DVD-Recorder gekozen TV-zender in een
tijdelijk geheugen plaats (Time Shift Buffer). Opnamen in het tijdelijke
geheugen staan slecht beperkte tijd ter beschikking (fabrieksinstelling 3
uur).

U kunt een disk weergeven, terwijl de lopende TV-uitzending op de
achtergrond verder wordt opgenomen.

1 Druk op de toets TUNER om de weergave van een disk te
onderbreken.
P U ziet de TV-uitzending van de DVD-Recorder gekozen

TV-zender.

O Om de weergave van de disk te continueren drukt u op de
toets DISC MENU .

Een disc plaatsen
1 Druk op de voorzijde op toets OPEN/CLOSE J .

�
����� 
��

P De disc-lade gaat open. In het display verschijnt tijdens het
openen '�
�����' en vervolgens '���� �
��', wanneer de
lade helemaal is geopend.

2 Leg de disc voorzichtig in de lade met het label naar boven, en
druk op toets PLAY G of OPEN/CLOSE J .
P In het display verschijnt eerst '������' en vervolgens

'�������'. De gegevens op de disc worden gelezen.

Hoe moet ik een dubbelzijdig bespeelde DVD plaatsen?
Dubbelzijdig bespeelde discs zijn nergens bedrukt. De belettering
bevindt zich in het midden. Om de betreffende kant af te spelen, moet
de belettering zich aan de bovenzijde bevinden.

Lade via de afstandsbediening openen/sluiten
U kunt de disc-lade ook met behulp van de afstandsbediening openen
en sluiten.
Houd daartoe op de afstandsbediening de toets STOP h net zolang
ingedrukt tot in het display '�
�����' (openen) of '������' (sluiten)
verschijnt.
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Een DVDGVideoGdisc afspelen

Bij het afspelen van een DVD kan er een menu verschijnen. Indien de
titels en hoofdstukken genummerd zijn, kunt u de cijfertoetsen van de
afstandsbediening gebruiken.

O U kunt ook met de toetsen D , C , A , B of met de
cijfertoetsen 0..9 een menu-item kiezen en dit met toets
OK bevestigen.

O U kunt het menu echter ook elk moment met toets DISC
MENU van de afstandsbediening oproepen.

1 Indien het weergeven niet automatisch wordt gestart, drukt u op
de weergavetoets PLAY G .
P In het display verschijnt : Titel/hoofdstuknummer (Chapter),

verstreken tijd.

��� 	���

2 Om de weergave te stoppen, drukt u op de afstandsbediening op
toets STOP h of op de DVD-recorder op toets h .

3 Om de disc te verwijderen, drukt u op de voorkant van de
DVD-recorder op toets OPEN/CLOSE J .

Een DVD+RW/ +R disc afspelen

1 Indien de disc tegen beschrijven beveiligd is of als er een afgesloten
DVD+R disc is geplaatst, begint het afspelen automatisch.
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2 Indien het afspelen niet automatisch begint, kiest u in het
index-beeldoverzicht met toets B of A de titel die u wilt
afspelen.

Met de toets N , O komt u bij het begin of het einde van het
Index-Beeld-Overzicht.

3 Druk op de weergavetoets PLAY G .
P In het display verschijnt : Titel/hoofdstuknummer (Chapter),

verstreken tijd.

a '��
�����' verschijnt in het display
b Er staat nog geen opname op deze disc.

4 Om de weergave te stoppen, drukt u op de afstandsbediening op
toets STOP h of op de DVD-recorder op toets h .

5 Om de disc te verwijderen, drukt u op de voorzijde van de
DVD-recorder op toets OPEN/CLOSE J .

Een audioGCD afspelen

U kunt de DVD-recorder ook gebruiken om audio-CD's af te spelen.
Indien de TV is ingeschakeld, wordt op het scherm de audio-CD
getoond.
Tijdens het afspelen wordt het nummer van de betreffende track op
het scherm en op het display getoond.

1 Plaats een audio-CD.
P Het afspelen begint vanzelf.

2 Met toets STOP h beëindigt u het afspelen.
P Het aantal tracks en de totale speelduur worden aangegeven.

Een disc afspelen
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Een MP3GCD afspelen

MP3 (MPEG1 Audio Layer-3)- bestanden zijn sterk gecomprimeerde
muziekstukken. Dankzij deze techniek is het mogelijk, de hoeveelheid
gegevens met een factor 10 terug te brengen. Hierdoor is het mogelijk,
maximaal 10 uur muziek in CD-kwaliteit op een enkele CD-ROM op te
nemen.

Bij het branden van MP3GCD's dient u met het volgende
rekening te houden:
Bestandssysteem: ISO9660
Directory-structuur: maximaal 8 niveau's
Formaten: *.mp3
Bestandsnamen: maximaal 12 tekens (8+3)
Maximaal 32 albums, 999 titels
Ondersteunde sampling-frequentie: 32, 44.1, 48 (kHz). Muziekstukken
met afwijkende frequenties worden overgeslagen.
Ondersteunde bitrate: 32, 64, 96, 128, 192, 256 (kbit/s)
ID3-tag: Versie 1, 1.1. Bij hogere versies wordt als album de
directorynaam en als titel de bestandsnaam getoond.

Belangrijke opmerkingen over het afspelen:
Alleen de eerste sessie van een multisessie-CD wordt afgespeeld.

1 Plaats een MP3-CD.
P Het afspelen begint vanzelf.

MP3-CD-aanduiding
Als de TV is ingeschakeld, dan verschijnt de aanduiding van de
MP3-CD-op het scherm.

Tijdens het afspelen wordt het nummer van de actuele track getoond
op het scherm en op het display.
Wordt het afspelen afgebroken (toets STOP h ) dan worden de
nummers van de albums op het scherm en op het display getoond.

Bovendien worden, indien ze in de zgn. ID-tag aanwezig zijn, verdere
gegevens over: album, track en artiest getoond.

2 Met toets STOP h beëindigt u het afspelen.
P In het display wordt het aantal albums getoond.

O Met toets N of O kiest u de vorige of de volgende titel.

O U kunt ook toets T/C gebruiken om titels en albums te
kiezen.
- Druk op toets T/C en kies vervolgens met toets C of

D het symbool 'T' voor album of 'C' voor titel.
- Kies met toets B , A of met de cijfertoetsen 0..9 van de

afstandsbediening het nummer van het album/de titel.

O Verder kunt u ook herhaalfuncties (toets SELECT )
gebruiken.

Een (Super) VideoGCD afspelen

(Super) Video-CD's kunnen met 'PBC' (weergavesturing / Play Back
Control) zijn uitgerust. Hierdoor is het mogelijk, speciale
weergavefuncties (menu's) rechtstreeks te kiezen. De Video-CD moet
PBC-compatibel zijn (zie de verpakking van de CD).
In de standaardinstelling is 'PBC' ingeschakeld.

1 Plaats een (Super) Video-CD.

P Indien op het scherm het symbool 'h' oplicht, start u het
weergeven met toets PLAY G .

O Verschijnt er een menu op het scherm, kies dan met de op het
scherm aangegeven toetsen van de afstandsbediening
(PREV= N , NEXT= O ) of met de cijfertoetsen 0..9 het
betreffende menu-item.

O Indien het PBC- menu een titellijst bevat, dan kan de gewenste
titel rechtstreeks worden opgeroepen.

O Met toets RETURN keert u terug naar het vorige menu.

2 Met toets STOP h beëindigt u de weergave.
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Algemeen

DVD's worden in grote sectoren (titels) en kleinere sectoren
(hoofdstukken) onderverdeeld. Het is te vergelijken met een boek
waarbij een titel uit meerdere hoofdstukken bestaat.

O Tijdens het afspelen gaat u met toets O naar de volgende
titel. Binnen een titel kunt u naar het volgende hoofdstuk gaan.

O Met toets N gaat u naar het begin van de actuele titel.
Binnen een titel naar het begin van het actuele hoofdstuk.

O Als u toets N tweemaal indrukt, gaat u naar het begin van
de vorige titel/hoofdstuk.

Toets T/C (titel/hoofdstuk) gebruiken
- Druk op toets T/C (titel/hoofdstuk) en kies daarna met toets A of
B de betreffende titel.
Let erop dat in de menubalk het symbool 'T' (titel) is gekozen.
- Met toets T/C kunt u ook hoofdstukken binnen een titel kiezen.
Druk op toets T/C en kies met toets C het symbool 'C' (hoofdstuk).
Kies vervolgens met toets A of B het betreffende hoofdstuk.

Een disc doorzoeken

U kunt op een disc naar opnamen zoeken met 4x, 8x of 32x de
normale snelheid. Verdere snelheden kunnen alleen via de menubalk
worden gekozen (K).

1 Houd tijdens het afspelen de toets N (zoeken achteruit) of
O (zoeken vooruit) ingedrukt om de zoekfunctie om te
schakelen.

O U kunt met de toetsen N / O tussen de zoeksnelheden
schakelen.

2 Om de weergave voort te zetten, drukt u bij de gewenste plaats
op toets PLAY G .

a Geen geluid
b Bij het versneld zoeken wordt het geluid onderdrukt. Dit is geen fout

in uw apparaat.

Zoekfunctie via de menubalk
- Druk tijdens het afspelen op de afstandsbediening op toets
SYSTEM MENU . De menubalk verschijnt in de bovenste
schermrand.
- Kies met toets C of D het symbool 'K' en bevestig uw keuze met
B .
- U kunt nu met toets D of C verschillende zoeksnelheden vooruit of
achteruit kiezen.
- Schakel zonodig de menubalk met toets SYSTEM MENU uit.
- Om de weergave voort te zetten, drukt u op toets PLAY G .

Stilstaand beeld
1 Druk tijdens het afspelen op toets PAUSE 9 , om de weergave

te onderbreken en een stilstaand beeld te zien.

��� 	���

Beeld voor beeld via de menubalk
-Druk tijdens het stilstaand beeld op de afstandsbediening op toets
SYSTEM MENU . De menubalk verschijnt in de bovenrand van het
scherm.
-Kies met toets C of D het symbool 'I' en bevestig uw keuze met
toets B .
- U kunt nu met toets D of C een enkel beeld vooruit of achteruit
gaan.
- Schakel zonodig de menubalk met toets SYSTEM MENU uit.

2 Om de weergave voort te zetten, drukt u op toets PLAY G .

Vertraagd beeld
1 Druk tijdens de weergave op de afstandsbediening op toets

PAUSE 9 . Houd vervolgens toets N of O ingedrukt om
op slow-motion over te schakelen.

O U kunt met de toetsen N of O tussen de verschillende
snelheden omschakelen.

Slow-motion via menubalk
- Druk tijdens de weergave op de afstandsbediening op toets
PAUSE 9 en vervolgens op toets SYSTEM MENU . De
menubalk verschijnt in de bovenrand van het scherm.
- Kies met toets C of D het symbool 'J' en bevestig uw keuze met
toets B .
- U kunt nu met toets D of C verschillende slow-motion snelheden
vooruit of achteruit kiezen.
- Schakel zonodig de menubalk met toets SYSTEM MENU uit.

2 Om de weergave voort te zetten, drukt u op toets PLAY G .

Overige weergavefuncties
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Zoeken met tijdinvoer

Met deze functie kunt u een bepaalde plaats (verstreken tijd) kiezen,
van waaraf de weergave moet worden gestart.

1 Druk tijdens de weergave op de afstandsbediening op toets
SYSTEM MENU .
P De menubalk verschijnt in de bovenrand van het scherm.

2 Kies met toets C of D het symbool 'L' en bevestig uw keuze
met toets B .
P De weergave wordt afgebroken en op het scherm verschijnt

een veld waarin de reeds verstreken speeltijd (weergavetijd)
wordt aangegeven.

3 Voer de met de cijfertoetsen 0..9 de tijd in waarop de weergave
moet worden gestart.

4 Bevestig uw keuze met toets OK .

a Op het scherm knippert de ingevoerde tijd
b De gekozen titel duurt korter dan de tijd die is ingevoerd. Voer een

nieuwe tijd in of sluit de functie af met toets SYSTEM MENU .

5 De weergave start bij de door u opgegeven tijd.

Herhaling/willekeurige weergave

U kunt hele fragmenten of de hele disc voor onbegrensde weergave
markeren. Afhankelijk van het type disc (DVD-Video, DVD+RW,
Video-CD´s) kunt u hoofdstukken, titels of de hele disc kiezen.

1 Kies het gewenste hoofdstuk, titel of disc en start de weergave.

2 Druk tijdens de weergave op toets SELECT . Door herhaaldelijk
te drukken op toets SELECT kunt u uit de volgende
mogelijkheden kiezen:
•) '�': Herhaling hoofdstuk (alleen DVD)
•) '�': Herhaling track/titel
•) '': Herhaling van de hele disc (alleen Video-CD,

audio-CD)
•) '�': Willekeurige weergave (Shuffle)
•) Aanduiding verdwijnt: geen herhaling

3 Om de herhaling uit te schakelen, drukt u op toets STOP h .

O U kunt ook toets SELECT net zo vaak indrukken tot de
meldingen verdwijnen.

Een passage (AGB) herhalen
U kunt een bepaalde passage binnen een titel/hoofdstuk herhalen.
Daarvoor moet u het begin en het einde van de gewenste passage
markeren.

1 Druk tijdens de weergave bij het gewenste startpunt op toets
PAUSE 9 .
P U ziet een stilstaand beeld.

2 Druk net zo vaak op toets SELECT tot op het scherm het
symbool '�' verschijnt.
P Hierdoor wordt het startpunt opgeslagen.

3 Start de weergave met toets PLAY G .

4 Bij het gewenste eindpunt drukt u op toets OK .
P Op het scherm verschijnt '�'.

Van de disc wordt nu het gekozen deel afgespeeld.

5 Om de herhaling uit te schakelen, drukt u op toets STOP h .

O U kunt toets SELECT net zo vaak indrukken tot de
meldingen verdwijnen.

ScanGfunctie

Met deze functie worden de eerste 10 seconden van elk hoofdstuk
(DVD) of track/fragment (CD) afgespeeld.

1 Druk tijdens de weergave zo vaak op toets SELECT tot op het
scherm het symbool '�' verschijnt.
P Na 10 seconden gaat de DVD-recorder naar het volgende

hoofdstuk/index.

O Voor het starten van de weergave bij het betreffende
hoofdstuk/index toets STOP h indrukken en daarna
PLAY G .
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Cameraperspectief

Indien een voorbespeelde DVD-video passages bevat die vanuit
verschillende cameraperspectieven zijn opgenomen, kunt u de
betreffende perspectieven bij het afspelen kiezen.

1 Druk tijdens het afspelen op toets PAUSE 9 .
P U ziet een stilstaand beeld.

2 Druk op toets SYSTEM MENU en kies met toets C het
symbool 'F'.

a Het symbool 'F' wordt grijs weergegeven
b De gekozen scène is vanuit slechts één cameraperspectief

opgenomen. Deze functie is daarom niet beschikbaar. Nadere
gegevens vindt u in de 'covertekst' die u bij de DVD-video disc
aantreft.

3 Kies met toets B of A het gewenste perspectief.

O U kunt het nummer ook met de cijfertoetsen
0..9 rechtstreeks invoeren.

P Na korte tijd wordt de weergave met het nieuwe
cameraperspectief voortgezet.
Het symbool 'F' blijft zichtbaar tot een passage begint
waarvoor er maar één cameraperspectief is.

ZoomGfunctie

Met deze functie kunt u het videobeeld vergroten en in het uitvergrote
beeld zwenken.

1 Druk tijdens het afspelen op toets PAUSE 9 .
P De DVD-recorder gaat op 'PAUSE'. U ziet een stilstaand

beeld.

2 Druk op toets SYSTEM MENU en kies met toets C het
symbool 'G'.

3 Kies met toets B of A de gewenste vergroting.
P Zodra op het scherm 'druk op OK om te schuiven'

verschijnt, is de zoomactie beëindigd.

4 Druk op toets OK . Kies met de toetsen A , B , C , D het
deel van het beeld dat u beter wilt bekijken.

5 Bevestig uw keuze met toets OK .

6 Sluit de functie af met toets PLAY G en daarna met toets
SYSTEM MENU .

De gesproken taal wijzigen

Voorbespeelde DVD-Video's worden meestal van meerdere
synchronisatietalen voorzien. Voor het afspelen wordt de taal gekozen
die u bij de eerste installatie heeft ingesteld, of de hoofdtaal van de
DVD. U kunt de gesproken taal van de geplaatste disc echter te allen
tijde wijzigen.
U kunt de gesproken taal zowel via het menu van de geplaatste disc
(toets DISC MENU ) als via de menubalk (toets SYSTEM MENU )
veranderen. De gesproken talen kunnen verschillend zijn. Bij sommige
DVD's kan de taal alleen via het menu van de DVD gewijzigd worden.

1 Druk tijdens het afspelen op toets SYSTEM MENU en kies met
toets C het symbool 'D'.

2 Kies met toets B of A de gewenste gesproken taal.

O U kunt het nummer ook rechtstreeks met de cijfertoetsen
0..9 invoeren.

P De weergave wordt nu in de nieuwe gesproken taal
voortgezet.

Ontertitels

Voorbespeelde DVD-Video's worden meestal van ondertiteling in
meerdere talen voorzien. Voor de weergave wordt de taal gekozen die
u bij de eerste installatie heeft ingesteld. U kunt echter te allen tijde de
taal voor de ondertiteling van de geplaatste disc veranderen.
De taal van de ondertitels kan zowel via het menu van de geplaatste
disc (toets DISC MENU ) als via de menuregel (toets SYSTEM
MENU ) veranderd worden. De talen voor de ondertiteling kunnen in
de beide menu's verschillend zijn.

1 Druk tijdens het afspelen op toets SYSTEM MENU en kies met
toets C het symbool 'E'.

2 Kies met toets B of A de gewenste ondertiteltaal.

O U kunt het nummer ook rechtstreeks met de cijfertoetsen
0..9 invoeren.

O Met toets 0 of door het kiezen van 'off' wordt de
ondertiteling weer uitgeschakeld.

P De weergave wordt nu in de nieuwe ondertiteltaal voortgezet.

Overige weergavefuncties
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Algemeen

Charly 1
00:29:59 • M1
Vr15/02/2004

Lege titel
01:30:01

Worden er opnamen op een disc gemaakt, dan worden aan het begin
van de opname bovendien de volgende gegevens opgeslagen:
•) Naam van de opname
Is er geen naam aan de TV-zender gegeven, dan worden alleen het
programmanummer en de tijd als naam opgeslagen.
•) Duur van de opname
•) Opnamesoort (kwaliteit)
•) Datum van de opname
•) Index-beeld van de opname

Elke 5-6 minuten wordt er een markering opgenomen, indien de
functie 'Auto hoofdstuk' in het menu 'Opname-instellingen' is
ingeschakeld. Deze markering wordt als hoofdstukmarkering aangeduid.
Na het voltooien van de opname kunnen deze markeringen gewijzigd
worden.

Kunnen markeringen ook op DVD+R discs gezet worden?
Zolang de discs niet zijn afgesloten (finalized), kunnen er markeringen
aangebracht worden.

Verder is het mogelijk, extra hoofdstukmarkeringen te plaatsen.
Daardoor kunnen gericht ongewenste delen (b.v. ongewenste scènes)
verborgen of overgeslagen worden. Tijdens het afspelen ziet u dan hun
registratie zonder het verborgen hoofdstuk als verder gaand segment.

Favorite Scene Selection
(sc)negeheugen)

In dit menu kunt u een titel aanpassen aan uw persoonlijke wensen.
U kunt hoofdstukmarkeringen toevoegen/wissen, hoofdstukken
verbergen, een nieuw index-beeld kiezen of de titel opsplitsen.

In dit menu kunt u de titel van een opname op een DVD+RW/+R aan
uw persoonlijke wensen aanpassen.
U kunt hoofdstukmarkeringen toevoegen/wissen, alle
hoofdstukmarkeringen wissen of de titel opslitsen. Tijdens het afspelen
roept u dit menu met toets EDIT van de afstandsbediening op.

Hoofdstukmarkering invoegen
U kunt tijdens het afspelen binnen een titel hoofdstukmarkeringen
plaatsen en wissen.
Het maximale aantal hoofdstukken (Chapters) binnen een titel bedraagt
99, op een disk 255 (verdeeld over de gehele disk). Als een van deze
waarden bereikt wordt, verschijnt op het scherm de boodschap:
'Limiet hoofdstuk'. Er mogen markeringen gewist worden om
nieuwe te plaatsen, c.q. opnamen te maken.

1 Druk tijdens het afspelen op de betreffende plaats op toets
EDIT van de afstandsbediening.
P Op het scherm verschijnt het menu 'Favorite Scene

Selection'.

Favorite Scene Selection

Markering inlassen Druk op OK
Huidig hoofdstuk zichtbaar
Markering wissen
Alle markeringen wissen
Nieuw indexbeeld
Titel splitsen

Druk op EDIT om te stoppen

2 Bevestig de regel 'Markering inlassen' met toets OK .
P Op het scherm verschijnt 'Markering wordt ingelast'.

Op het scherm verschijnt 'X'
Deze DVD is tegen beschrijven beveiligd, of er is een afgesloten DVD+R
disc geplaatst. Latere veranderingen kunnen niet worden doorgevoerd.

3 Sluit deze functie af met toets EDIT .
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Hoofdstukken verbergen
Aanvankelijk zijn alle hoofdstukken zichtbaar. U kunt hoofdstukken
tijdens het afspelen verbergen (b.v. ongewenste scènes) of ze weer
zichtbaar maken. In de bewerkingsmodus worden verborgen
hoofdstukken donkerder aangegeven.
Een hoofdstuk bestaat altijd uit een begin- en een eindmarkering.
Om een bepaalde scène te verbergen, gaat u als volgt te werk:

1 Zoek het begin van de scène die / het fragment dat u wilt
verbergen. Druk op toets PAUSE 9 .

Favorite Scene Selection

Markering inlassen Druk op OK
Huidig hoofdstuk zichtbaar
Markering wissen
Alle markeringen wissen
Nieuw indexbeeld
Titel splitsen

Druk op EDIT om te stoppen

2 Druk op de afstandsbediening op toets EDIT om het
bewerkingsmenu 'Favorite Scene Selection' op te roepen.

3 Met toets OK plaatst u de beginmarkering.
P In de menuregel wordt het aantal hoofdstukken ('C') met 1

verhoogd.

4 Zoek het einde van de scène (het fragment).

O U kunt ook de toetsen O of N gebruiken om het einde
sneller op te zoeken.
Pas op dat u niet in de volgende titel komt (titelnummer 'T'
mag niet worden gewijzigd).

O Er kunnen alleen hoofdstukken binnen een titel verborgen
worden.

5 Druk op de betreffende plaats op toets PAUSE 9 .

6 Met toets OK plaatst u de eindmarkering. Dit is tegelijkertijd de
beginmarkering voor het volgende hoofdstuk.
P In de menuregel wordt het aantal hoofdstukken ('C') met 1

verhoogd.

a Het aantal hoofdstukken ('C') is met twee of meer
nummers verhoogd

b Dit is het geval als u een hoofdstuk wilt verbergen dat zich vanwege
de automatische hoofdstuknummering (indien ingeschakeld) over
twee of meer hoofdstukken uitstrekt. In dat geval moet u het begin
van het automatisch aangemaakte hoofdstuk wissen:

- Druk, terwijl het bewerkingsmenu wordt getoond, tweemaal op toets
T/C om het hoofdstuknummer te veranderen

- Kies met toets B of A het hoofdstuk dat zich tussen de nieuwe
markeringen bevindt. Druk op toets PAUSE 9 .

- Kies met toets B de regel 'Markering wissen' om de actuele
hoofdstukmarkering te wissen. Bevestig uw keuze met toets OK . Het
actuele hoofdstuknummer wordt met 1 verlaagd.

7 Druk tweemaal op toets T/C om het hoofdstuknummer 'C' te
veranderen.

8 Kies met toets B het vorige hoofdstuk; u bevindt zich immers
reeds bij het volgende hoofdstuk (einde van het hoofdstuk is
tegelijkertijd begin van het volgende hoofdstuk).

9 Wacht tot het hoofdstuk wordt weergegeven en druk op toets
PAUSE 9 om de weergave te onderbreken.

0 Kies met toets B of A de regel 'Huidig hoofdstuk'.

A Kies met toets C 'verborgen'.
P Het beeld wordt donkerder weergegeven.

Snelle omschakelmogelijkheid
Met toets SELECT kunt u in het bewerkingsmenu eenvoudig en snel
tussen hoofdstuk zichtbaar ('zichtbaar') en hoofdstuk verborgen
('verborgen') omschakelen.
Deze functie is onafhankelijk van de gekozen regel.

B Sluit af met toets EDIT .

Bij het afspelen wordt dit hoofdstuk overgeslagen.
Om het hoofdstuk weer zichtbaar te maken, drukt u bij stap A op de
toets C 'zichtbaar'.

De inhoud van de disc beheren
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Hoofdstukmarkering wissen
U kunt binnen een titel hetzij alle markeringen, hetzij afzonderlijke
markeringen wissen.

Favorite Scene Selection

Markering inlassen Druk op OK
Huidig hoofdstuk zichtbaar
Markering wissen
Alle markeringen wissen
Nieuw indexbeeld
Titel splitsen

Druk op EDIT om te stoppen

1 Druk tijdens het afspelen van het betreffende hoofdstuk op toets
EDIT van de afstandsbediening.
P Op het scherm verschijnt het menu 'Favorite Scene

Selection'.

Hoe kan ik andere hoofdstukken kiezen?
- Druk op de afstandsbediening op toets T/C . In de bovenrand van het
scherm worden titel en hoofdstuk (Chapters) aangegeven.

- Kies met toets C of D titel (T) of hoofdstuk (C).

- Kies met toets A of B de titel/het hoofdstuk die/dat u wilt
bewerken.

2 Kies met toets B ofwel:

O De regel 'Markering wissen' voor dit hoofdstuk

O De regel 'Alle markeringen wissen' voor alle hoofdstukken
binnen de gekozen titel.

3 Bevestig uw keuze met toets OK .

O Indien u echt alle markeringen wilt wissen, bevestigt u de
getoonde melding met toets OK .

O Druk om af te breken op toets D .

4 Sluit het menu met toets EDIT .

Het indexGbeeld veranderen
Normaal gesproken wordt het beeld aan het begin van een opname als
index-beeld getoond. U kunt echter elk willekeurig beeld van de
opname als index-beeld gebruiken.

1 Zoek tijdens het afspelen de plaats die als nieuw index-beeld moet
worden gebruikt. Druk op toets PAUSE 9 .

2 Druk op toets EDIT .
P Op het scherm verschijnt het menu 'Favorite Scene

Selection'.

Favorite Scene Selection

Markering inlassen Druk op OK
Huidig hoofdstuk zichtbaar
Markering wissen
Alle markeringen wissen
Nieuw indexbeeld
Titel splitsen

Druk op EDIT om te stoppen

3 Kies de regel 'Nieuw indexbeeld' en bevestig uw keuze met
toets OK .

4 Start het bewerken met toets OK .
P Op het beeldscherm verschijnt 'Menu wordt bijgewerkt'.

Als de bewerking is voltooid, gaat de DVD-recorder weer terug naar
het index-overzicht.
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Titels opdelen
U kunt een titel in meerdere delen van willekeurige grootte (titels)
opdelen. Elk van deze delen (titels) wordt door een eigen index-beeld
gekenmerkt.
Pas op! Deze deling kan niet meer ongedaan worden gemaakt!

Kan ik titels ook op DVD+R discs opdelen?
Omdat opnamen op DVD+R discs niet kunnen worden overschreven, is
het niet mogelijk, op DVD+R discs titels op te delen.

1 Druk tijdens het afspelen van de betreffende titel op toets
EDIT van de afstandsbediening.
P Op het scherm verschijnt het menu 'Favorite Scene

Selection'.

Favorite Scene Selection

Markering inlassen Druk op OK
Huidig hoofdstuk zichtbaar
Markering wissen
Alle markeringen wissen
Nieuw indexbeeld
Titel splitsen

Druk op EDIT om te stoppen

2 Kies 'Titel splitsen' en bevestig uw keuze met toets OK .

3 Als u het zeker weet, start u de procedure met toets OK .
P Op het scherm verschijnt 'Titel wordt gesplitst'.

4 Wacht tot de nieuwe titel met een index-beeld in het
index-beeldoverzicht wordt getoond.

Het opdelen van de titel is hiermee voltooid.

Opnametitel (naam) bewerken
1 Druk op toets STOP h om zonodig het afspelen te onderbreken

2 Kies met toets A of B de titel waarvan u de naam wilt
bewerken en bevestig uw keuze met toets C .
P Het menu voor het bewerken van de naam verschijnt.

Instellingen voor titel Charly 1

Naam Charly 1
Volledige titel afspelen
Deze titel wissen

3 Kies met toets A of B de regel 'Naam' en bevestig uw keuze
met toets C .

4 Kies met toets C of D de tekenpositie waar u de
letters/cijfers/bijzondere tekens wilt veranderen of nieuw invoeren.

5 Verander het gewenste teken met toets A of B .

O Met toets SELECT kunt u tussen hoofdletters en kleine
letters omschakelen.

O Met de rode functietoets kunt u tekens weer wissen.

Tekens met de toets 0..9 invoeren
Druk net zo vaak op een nummertoets tot het gewenste teken of cijfer
wordt getoond. Taalafhankelijke speciale tekens kunt u kiezen bij de
betreffende letter met toets N of O b.v.: ä, toets 2 voor a en
met O net zo vaak tot ä verschijnt.
Voor speciale tekens drukt u toets 1 herhaaldelijk in .
De positie voor het volgende teken wordt automatisch gekozen.
Voor het invoegen van een spatie drukt u op toets 1 .

Om een teken te wissen, drukt u op de rode functietoets.

6 Herhaal stap 4 en stap 5 tot de naam naar wens is.

7 Sla de nieuwe naam op met toets OK .
P Op het scherm verschijnt ter bevestiging 'Naam wordt

opgeslagen'.

8 Sluit af met toets D .
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Titel helemaal afspelen

Indien u van een titel bepaalde fragmenten (hoofdstukken) verborgen
heeft, kunt u met deze instelling de hele titel inclusief de verborgen
gedeelten bekijken. Ga als volgt te werk:

1 Druk op toets STOP h of tijdens het afspelen op toets DISC
MENU .

Instellingen voor titel Charly 1

Naam Charly 1
Volledige titel afspelen Druk op OK
Deze titel wissen

2 Kies met toets A of B de titel die u helemaal wilt afspelen en
bevestig uw keuze met toets C .
P Het menu voor titelbewerking verschijnt.

3 Kies met toets A of B de regel 'Volledige titel afspelen' en
bevestig uw keuze met toets OK .
P De weergave start automatisch. De titel wordt in zijn geheel -

inclusief de verborgen hoofdstukken - afgespeeld.

Opname/titel wissen

U kunt gericht opnamen van een disc wissen.
Houd er rekening mee dat u een 'Lege titel' tussen twee aanwezige
titels met deze DVD-recorder niet meer kunt beschrijven.
Elke opname (archivering) van de harde schijf (HDD) op een
DVD+RW/+R wordt altijd aan het einde van alle opnamen toegevoegd.

1 Druk op toets STOP h of tijdens het afspelen op toets DISC
MENU .

2 Kies met toets A of B de titel die u wilt wissen en bevestig uw
keuze met toets C .
P Het menu voor titelbewerking verschijnt.

Instellingen voor titel Charly 1

Naam Charly 1
Volledige titel afspelen
Deze titel wissen Druk op OK

3 Kies met toets A of B de regel 'Deze titel wissen' en bevestig
uw keuze met toets OK .
P Op het scherm verschijnt 'Hierdoor wordt deze titel

volledig gewist'. Druk ter bevestiging op OK'.

O Indien u deze titel wilt wissen, bevestigt u uw keuze met toets
OK .

O Sluit anders af met toets D .

4 Op het scherm verschijnt 'Titel wordt gewist'.

5 Daarna wordt in de 'index-beeldindicator' op deze plaats een
'Lege titel' getoond.
Duurde de gewiste titel erg kort (minder dan 1 minuut), dan wordt
op deze plaats geen 'Lege titel' getoond.

Kunnen titels ook bij DVD+R discs gewist worden?
Titels op DVD+R discs worden alleen als 'gewist' gemarkeerd. Op het
scherm verschijnt in plaats van 'Lege titel' alleen 'Gewiste titel'. Bij
het later afspelen wordt de 'gewiste' titel overgeslagen. De voor deze
titel gebruikte ruimte kan later niet meer worden gebruikt, omdat de
titel niet fysiek is gewist. Nadat een disc is afgesloten, kunnen er geen
veranderingen meer worden aangebracht.
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DiscGinstellingen

Philips1
00:35:59 gebruikt
Vr15/02/2004

PAL

DVD-weergave

Deze aanduiding bevindt zich vóór de eerste titel en bevat algemene
gegevens over de geplaatste disc.

U kunt:
•) De naam van de disc veranderen
•) De schrijfbeveiliging van de disc in- of uitschakelen
•) Bewerkingen afsluiten (DVD-compatibel maken)
•) Een DVD+R afsluiten (finaliseren)
•) Een DVD+RW wissen

Om bij deze aanduiding te komen, gaat u als volgt te werk:

1 Druk op toets STOP h of tijdens het afspelen op toets DISC
MENU .

2 Kies met toets A de eerste titel of druk op toets STOP h .

3 Druk op toets A .
P De disc-informatie verschijnt.

De discGnaam veranderen
1 Druk in de 'disc-infoweergave' op toets C .

P Op het scherm verschijnt het menu 'Instellingen voor'.

Instellingen voor Philips1

Discnaam Philips1
Beveiliging Onbeveiligd
Disc wissen

2 Kies met toets A of B de regel 'Discnaam' en bevestig uw
keuze met toets C .

3 Kies met toets C of D de tekenpositie waar u
letters/cijfers/speciale tekens nieuw wilt ingeven of veranderen.

4 Verander het gewenste teken met toets A of B .

O Met toets SELECT kunt u tussen hoofdletters en kleine
letters omschakelen.

O Met de rode functietoets kunt u tekens weer wissen.

5 Herhaal stap 3 en stap 4 tot de titel naar wens is.

6 Sla de nieuwe titel op met toets OK .
P Op het scherm verschijnt ter bevestiging 'Naam wordt

opgeslagen'.

7 Sluit af met toets D .
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Bewerkingen afsluiten
Indien een of meer titels zijn bewerkt, kan het zijn dat een DVD-speler
de oorspronkelijke titel aangeeft. U kunt uw DVD+RW disc zodanig
prepareren dat ook een DVD-speler de bewerkte versie kan
weergeven.

1 Druk in de 'disc-info-aanduiding' op toets C .
P Op het scherm verschijnt het menu 'Instellingen voor'.

2 Kies met toets A of B de regel 'Edits compatibel maken' en
bevestig uw keuze met toets OK .

a De regel 'Edits compatibel maken' verschijnt niet
b Uw disc is reeds compatibel. Converteren is overbodig.

Sluit af met toets SYSTEM MENU .

3 Op het scherm verschijnt 'Dit duurt...' om aan te geven hoelang
deze procedure duurt.

4 Ter bevestiging drukt u op toets OK .
P Op het scherm verschijnt 'Bezig...'.

P Een balk beweegt van links naar rechts en geeft de voortgang
van het converteren aan.

DVD+R discs afsluiten (finaliseren)
Deze functie is noodzakelijk als een DVD+R disc in een DVD-speler
moet worden afgespeeld. Na het uitvoeren van deze functie kunnen er
geen opnamen en ook geen veranderingen meer gemaakt worden.

1 Druk in de 'disc-info-aanduiding' op toets C .
P Op het scherm verschijnt het menu 'Instellingen voor'.

2 Kies met toets A of B de regel 'Disc finaliseren' en bevestig
uw keuze met toets OK .

a De regel 'Disc finaliseren' verschijnt niet
b Ofwel is er geen DVD+R disc geplaatst, of de geplaatste disc is reeds

afgesloten.
Sluit af met toets SYSTEM MENU .

a Het menu 'Instellingen voor' verschijnt niet
b Indien de disc in een andere DVD-recorder is opgenomen, dan kan

dit menu misschien niet worden opgeroepen. In dat geval gebruikt u
de functie 'Disc finaliseren' in het menu 'A' in het submenu
'Functies'.

3 Op het scherm verschijnt 'Dit duurt...', om aan te geven hoelang
deze procedure duurt.

4 Ter bevestiging drukt u op toets OK .
P Op het scherm verschijnt 'Bezig...'.

P Een balk beweegt van links naar rechts en toont de voortgang
van de bewerking.

DVD+RW discs wissen
1 Druk in de 'disc-info-aanduiding' op toets C .

P Op het scherm verschijnt het menu 'Instellingen voor'.

Instellingen voor Philips1

Discnaam Philips1
Beveiliging Onbeveiligd
Disc wissen Druk op OK

2 Kies met toets A of B de regel 'Disc wissen' en bevestig uw
keuze met toets OK .
P Op het scherm verschijnt 'Hierdoor worden alle titels

gewist Druk ter bevestiging op OK'.

3 Als u alle titels wilt wissen, bevestigt u uw keuze met toets OK .
Sluit anders af met toets D .
P Op het scherm verschijnt 'Disc wordt gewist'.

Na het wissen wordt in het index-beeldoverzicht het lege deel
op de disc aangegeven.

Indien de disc reeds leeg is, kunt u de regel 'Disc wissen' niet
kiezen.
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Algemene informatie

De 'Disc Manager'- een in de DVD-recorder geïntegreerde database -
onthoudt alle met deze DVD-recorder gemaakte opnamen op
DVD+RW/+R discs. Daardoor krijgt u met één druk op de knop een
overzicht van uw complete videocollectie. Bovendien krijgt u via de
'Disc Manager' snel en eenvoudig toegang tot elke met deze
DVDGrecorder gemaakte opname. Verder kunt u met behulp van de
Disc Manager zien, welke film op welke disc is opgenomen, en hoeveel
ruimte (minuten) op de disc vrij is.
En: Desgewenst gaat u automatisch naar het begin van de gewenste
opname en kunt u de weergave starten.

Hoeveel discs kan ik in de Disc Manager opslaan?
U kunt met deze DVD-recorder maximaal 999 discs opslaan. Het maximum
aantal titels bedraagt meer dan 9000. Het maximum aantal titels per disc
bedraagt 49.

Pas op bij opnamen met andere DVD-recorders
Gebruik de in de Disc Manager opgeslagen discs niet voor opnamen van
andere DVD-recorders. Indien er op een andere DVD-recorder een opname
wordt gemaakt, kan deze disc daarna niet meer door de Disc Manager
worden herkend. In dat geval kunt u de disc uit het geheugen van de Disk
Manager wissen en haar vervolgens opnieuw toevoegen.

Discs met 'kinderslot' toevoegen
Als u discs met een kinderslot wilt toevoegen, moet u de PIN-code invoeren.

Een disc aan de Disc Manager
toevoegen

U kunt alleen DVD+RW of DVD+R discs in de Disc Manager opslaan,
omdat op andere discs geen informatie m.b.t. de titel en de lengte van
de opnames aanwezig is. Deze discs moeten minstens eenmaal in de
DVD-recorder zijn afgespeeld. Er moet een inhoudsopgave bestaan.
DVD+R discs kunnen ook afgesloten (finalized) zijn. Andere discs
kunnen niet aan de Disc Manager toegevoegd worden.

Opnames worden automatisch opgeslagen
Op een aan de Disc Manager toegevoegde disc kunnen zo vaak u wilt
nieuwe opnamen met deze DVD-recorder worden gemaakt. De titels van
deze opnamen worden automatisch in de Disc Manager opgeslagen.

Voorbereiding:
•) TV-toestel inschakelen en zonodig het programmanummer van de
DVD-recorder kiezen.
•) DVD-recorder inschakelen.

1 Plaats de DVD+RW/+R die u wilt toevoegen, in de DVD-recorder.

Disc Manager
Vind titel C04
Blader door discs Discnummer001
Verwijder een disc Discnummer001
Voeg huidige disc toe Volgende vrij discnummer= 001

Beëindigen: Druk op DM

a Wanneer ik een disc plaats, zie ik op het scherm in het
index-beeldoverzicht in de linker bovenhoek een nummer

b U heeft een disc geplaatst die reeds door de Disc Manager is
opgeslagen.

2 Druk op de afstandsbediening op toets DISC MANAGER .

3 Kies met toets A of B de regel 'Voeg huidige disc toe' en
bevestig uw keuze met toets C .

4 Bevestig uw keuze met toets OK .
P Het disc-nummer wordt aan de Disc Manager toegevoegd.

P Het disc-nummer wordt getoond en de disc-lade wordt
automatisch geopend.
De disc is nu onder het getoonde nummer in de Disc Manager
opgeslagen.
Schrijf hetzelfde nummer op de disc en op het doosje.

Waarom moet ik het nummer op de disc zetten?
Bij het zoeken naar onbespeelde delen of naar bestaande opnamen,
wordt u gevraagd, de betreffende disc (disc-nummer) te plaatsen.

5 Sluit af met toets DISC MANAGER .

De Disc Manager (DM)
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De DVD-recorder zal meteen zien dat de disc in de Disc Manager is
opgeslagen. Wordt deze disc geplaatst, dan verschijnt in het
titeloverzicht in de linker bovenhoek het disc-nummer.

Discs uit de Disc Manager verwijderen

Elke DVD+RW/+R wordt in de Disc Manager (DM) samen met een
nummer opgeslagen. Dit nummer kunt u uit de Disc Manager
verwijderen om het geheugen van de Disc Manager voor nieuwe discs
te gebruiken of om beschadigde discs uit het geheugen te wissen.

1 Druk op de afstandsbediening op toets DISC MANAGER .

Disc Manager
Vind titel C04
Blader door discs Discnummer001
Verwijder een disc Discnummer001
Voeg huidige disc toe Volgende vrij discnummer= 001

Beëindigen: Druk op DM

2 Kies met toets A of B de regel 'Verwijder een disc' en
bevestig uw keuze met toets C .

3 Kies met toets A , B het betreffende disc-nummer en bevestig
uw keuze met toets OK .

Disc-inhoud wordt niet gewist!
De disc wordt alleen uit het geheugen van de Disc Manager verwijderd.
Haar inhoud blijft echter ongewijzigd!

4 Sluit af met toets DISC MANAGER .

Een titel in de Disc Manager zoeken

Met deze functie kunt u snel en gemakkelijk een in de Disc Manager
opgeslagen opname zoeken en afspelen.

1 Druk op de afstandsbediening op toets DISC MANAGER .

2 Kies met toets B of A de regel 'Vind titel' en bevestig uw
keuze met toets C .

P Op het scherm verschijnt een overzicht van alle in de Disc
Manager (DM) opgeslagen opnamen.

Disc Manager
Vind titel Titel Datum Duur

Charly 1 01.01.200400:28

Pagina1/1
Titel selecteren: Druk op OK

Wat betekenen de gegevens op het scherm?
'Titel' = Naam of aanduiding van de opname
'Datum' = Datum van de opname
'Duur' = Lengte van de opname

3 Kies met toets B of A de titel die u wilt afspelen.

4 Bevestig uw keuze met toets OK .
P De DVD-recorder gaat naar het begin van de gekozen

opname.

a Ik zie op het scherm b.v. de melding 'Laad disc nummer'
b De gekozen opname bevindt zich op de Disc Manager disc met het

getoonde disc-nummer. Plaats de betreffende disc in het apparaat.
Na een korte controle gaat de DVD-recorder naar het begin van de
gekozen opname.

N
E
D
E
R
L
A
N
D
S

De Disc Manager (DM)



78

Discs doorzoeken

U kunt eenvoudig opnames opzoeken op de in de Disc Manager
opgeslagen discs. De Disc Manager discs hoeven zich daarvoor niet in
de DVD-recorder te bevinden.

1 Druk op de afstandsbediening op toets DISC MANAGER .

2 Kies met toets B of A de regel 'Blader door discs'.

3 Bevestig uw keuze met toets C .
P Op het scherm verschijnt de inhoud van de Disc Manager disc

die het laatst is gebruikt.

Disc Manager

Discnummer 001
Blader door discs

Titel Datum Duur
Charly 1 01.01.200400:28

Pagina1/1
Titel selecteren: Druk op OK

4 Kies met toets A of B zonodig een ander disc-nummer en
bevestig uw keuze met toets C .

Wat betekenen de gegevens op het scherm?
'Titel'= Titel
'Datum'= Datum van de opname
'Duur'= Lengte van de opname

5 Kies met toets A of B de gewenste titel.

6 Bevestig uw keuze met toets OK .
P De DVD-recorder zoekt het begin van de gewenste opname.

a Ik zie op het scherm b.v. de melding 'Laad disc nummer'
b De gekozen opname bevindt zich op de Disc Manager disc met het

getoonde disc-nummer. Plaats de betreffende disc in het apparaat.
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Algemeen

In deze paragraaf leest u, hoe u de functies van de harde schijf (HDD)
aan uw persoonlijke voorkeur kunt aanpassen.
Wanneer u op de toets SYSTEM MENU drukt verschijnt een
zogenaamde Puck 'Z' op een lijn.
Zijn er nog meer keuzemogelijkheden binnen een regel aanwezig,
verschijnt in de segmenten b.v.: 'W' telkens een richtingspijl b.v.: 'S'. U
kunt met de betreffende toetsen van de afstandsbediening (b.v. C )
verdere functies of keuzemogelijkheden oproepen.

Voorbereiding:
•) TV inschakelen en indien nodig naar het programmanummer van de
DVD-recorder omschakelen.
•) DVD-Recorder inschakelen.

1 Druk op de afstandsbediening op toets TUNER om naar de harde
schijf-functie over te schakelen.

Met toets BROWSER HDD kunt u eveneens naar deze functie
omschakelen, maar als achtergrondbeeld ziet u dan niet het actuele
beeld van de gekozen TV-zender.

2 Druk op de afstandsbediening op toets SYSTEM MENU
P Het systeem-menu voor de harde schijf verschijnt.

SYSTEMMENU

Opties

Werkbalk

Voorkeuren

Installatie

3 Kies met de toetsen B of A de betreffende regel.

O Zijn in een regel in de Puck 'Z' de pijl C zichtbaar, kunt u
met de toets C van de afstandsbediening nog meer functies
kiezen.

O Om naar het vorige menu terug te keren, drukt meerdere
malen op toets A , tot het bovenste menupunt is
geselecteerd.
Met toets D gaat u naar het vorige menupunt.

4 Kies de betreffende functie met de toets B of A of de instelling
met de toets D of C . Kies de functies die u wil wijzigen zoals op
de volgende bladzijden beschreven

5 Bevestig de nieuwe instelling met toets OK .

6 Sluit het menupunt af met de toets D .

Werkbalk

SYSTEMMENU

Opties

Werkbalk

Audio

Zoomfunctie

Tijdlocatie

Sub afbeeld.

Opties
In dit menu kunt u uit functies voor de weergave van opnamen (titels)
op de harde schijf kiezen:

'Audio'

Keuze van de taal voor de op het moment op de DVD-recorder
gekozen TV-uitzending.
Of een TV-programma in twee talen wordt uitgezonden, kunt u zien
aan de aanduiding 'Lang I' of 'Lang II' in het display. Deze instelling
betreft alleen de weergave via de ingebouwde tuner. De instelling voor
de geprogrammeerde opname (Timer) wordt niet veranderd.
Moet de taal ook voor de geprogrammeerde opname gebruikt /
veranderd worden, moet u de taal in het menu 'Voorkeuren'
veranderen ('Taal').

O 'Taal I'
De weergave vindt plaats in de standaardtaal, ook wel
hoofdtaal genoemd.
In het display verschijnt eveneens 'Lang I'.

'Zoomfunctie'

Met deze functie kunt u voor de weergave vanaf de harde schijf (Time
Shift Buffer of Media Browser) het getoonde stilstaande beeld
vergroten (blauwe functietoets) of weer verkleinen (gele functietoets)
en binnen het beeld met de toetsen B , A , D , C zwenken.
Sluit de functie af met de rode functietoets.

'Tijdlocatie'

Met deze functie kunt u gericht een positie met invoer van de tijd
opzoeken. U kunt deze functie zowel voor titels in de Media Browser
als voor de weergave van de Time Shift Buffer gebruiken

'Sub afbeeld.'

Deze functie is alleen vereist als een opname via een met de aansluiting
DV IN (CAM2) verbonden videocamera is gemaakt. In dat geval kan
informatie over de datum en het tijdstip van de opname worden
weergegeven/uitgeschakeld.
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Voorkeuren

SYSTEMMENU
Opnemen

Voorkeuren

Opnamemodus

Cameramodus

Hoofdstukken

Opnamebuffer

Taal

Sat. opname

Direct rec.

Filteren

Extra tijd

Opnemen
In dit menu kunt u voor de opname uit de volgende functies kiezen:

Een paar functies kunnen niet worden gekozen
Tijdens een opname is de selectie van een paar functies niet mogelijk b.v.:
'Opnamebuffer'.

'Opnamemodus'

Kies uit de getoonde instellingen de soort opname (beeldkwaliteit van
de opname). M1, M2x, M3,... M8.
Voor opnamen op een DVD+RW/+R (archiveerfunctie) wordt alijd een
opnamesoort gebruikt die ook bij de opname op de harde schijf
gebruikt werd. Houdt u rekening met de langst mogelijke opnametijd
op een DVD+RW/+R.
Die langst mogelijke opnametijd op de harde schijf is afhankelijk van de
soort opname en de gemiddelde lengte van de opname (titel).

De opnamemodus komt overeen met de geheugenruimte op een
DVD+RW/+R. Dit wil zeggen dat slechts 1 uur van een opname op de
harde schijf in de opnamemodus M1 op een DVD+RW/+R kan worden
opgeslagen (M2...2 uur, M2x...2,5 uur, ...M8...8 uur). Indien de opname
op de harde schijf langer is, dan moet u de functie 'Titel delen'
gebruiken en de opname op twee DVD+RW/+R's opslaan.

O 'M1'
High Quality (hoge opnamekwaliteit)
biedt de beste beeldkwaliteit bij een opnameduur van:
DVD+RW/+R: 1 uur.
Harde schijf: ca. 32 uur

O 'M2'
Standard Play (kwaliteit van een voorbespeelde DVD)
biedt een uitstekende beeldkwaliteit bij een opnameduur van:
DVD+RW/+R: 2 uur.
Harde schijf: ca. 64 uur

O 'M2x'
Standard Play plus (beter dan S-VHS-beeldkwaliteit)
biedt een uitstekende beeldkwaliteit bij een opnameduur van:
DVD+RW/+R: 2,5 uur.
Harde schijf: ca. 80 uur

O 'M3'
Long Play (S-VHS-beeldkwaliteit).
Opnameduur van:
DVD+RW/+R: 3 uur.
Harde schijf: ca. 96 uur

O 'M4'
Extendend Play (beter dan VHS-beeldkwaliteit).
Opnameduur van:
DVD+RW/+R: 4 uur.
Harde schijf: ca. 128 uur

O 'M6'
Super Long Play (VHS-beeldkwaliteit).
Opnameduur van:
DVD+RW/+R: 6 uur.
Harde schijf: ca. 192 uur bij een gemiddelde opnametijd van
40 minuten per titel.

O 'M8'
Super Extendend Play (VHS-beeldkwaliteit).
Opnameduur van:
DVD+RW/+R: 8 uur.
Harde schijf: ca. 256 uur bij een gemiddelde opnametijd van
40 minuten per titel.

'Cameramodus'

Kies voor de opname via de externe aansluitingen uit de getoonde
instellingen de soort opname (beeld kwaliteit van de opname) M1,
M2x, M3,... M8. Welke instelling correspondeert met welke
beeldkwaliteit, wordt aangegeven in de vorige paragraaf (Record
Mode).

'Hoofdstukken'
O 'Uit'

Geen hoofdstukmarkering

O 'Aan'
Automatische hoofdstukmarkering na 5 minuten.

Bij camcorder-opnamen via de frontaansluiting DV IN (CAM2) wordt
de hoofdstukmarkering door de camcorder overgenomen.

'Opnamebuffer'

Kies uit de getoonde instellingen de tijd gedurende welke een opname
wordt 'bewaard'.

O '1h'
De opname blijft 1 uur lang opgeslagen

O '6h'
De opname blijft 6 uur lang opgeslagen
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'Taal'

Hier kunt u als basisinstelling die taal kiezen, die bij TV-uitzendingen in
twee talen voor de geprogrammeerde opname gebruikt wordt. Tijdens
de weergave kan de taal niet meer alsnog gewijzigd worden.

O 'Uit' of 'Taal I'
De opname vindt plaats in de standaardtaal.

O 'Taal II'
De opname verloopt in de ter beschikking staande
synchronisatietaal.

'Sat. opname'

Wordt een videosignaal bij de Scart-aansluitingen EXT2
AUX-I/O herkend, dan wordt de opname gestart.

O 'Aan':
Sat Record ingeschakeld.

O 'Uit':
Sat Record uitgeschakeld.

'Direct rec.'

Wordt bij een uitgeschakelde DVD-recorder een opname gestart, dan
wordt de op dat moment op de TV gekozen zender met de in de
DVD-recorder opgeslagen TV-zenders vergeleken.
- Is de TV-zender gevonden, dan start de opname.
- Kon de TV-zender niet gevonden worden, dan verschijnt er een
melding op het televisiescherm en in het display.

O 'Aan':
Direct Record ingeschakeld.

O 'Uit':
Direct Record uitgeschakeld.

'Filteren'

Hier kunt u uit de volgende instellingen kiezen:

Ik kan deze functie niet kiezen
Controleer de actuele gekozen opnamemodus. Deze functie is alleen in de
opnamemodi (Beeldkwaliteit) 'M4' tot 'M8' beschikbaar.

O 'Sport':
De beeldkwaliteit bij snelle bewegingen wordt bij de
opnamesoorten (beeldkwaliteiten) M4 t/m M8
geoptimaliseerd.
Houd er rekening mee dat de algehele beeldindruk bij deze
instelling terugloopt.

O 'Normaal':
Betere algehele beeldindruk
Houd er rekening mee dat bij deze instelling beeldstoringen
(MPEG-artefacten) op kunnen treden bij snelle bewegingen.

'Extra tijd'

Hier köunt u de tijd invoeren (1 tot 5 minuten) om de ene
geprogrammeerde opname (Timer) eerder te laten starten en later te
laten beëindigen dan voorzien. Dit is dan nodig, indien de start-/stoptijd
uit de informatie van het GUIDE Plus+® systeem altijd van de feitelijke
waarde afwijkt (b.v.: altijd 2 minuten).

Let op:
de DVD-recorder schakelt zichzelf b.v.: 5 minuten voor de aanvangstijd
in (opname in de Time Shift Buffer). Zodra de starttijd is bereikt, wordt
de opname (rode markering op de tijdbalk) met 5 minuten naar voren
verschoven. Zodoende wordt de 'voorlooptijd' pas bij het bereiken van
de starttijd effectief.
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'Installatie'

SYSTEMMENU
Systeem

Installatie

Wis autom.

Sprong voor

Sprong terug

Installatie

Leeg buffer

'Systeem'
In dit menu kunt u voor de opname uit de volgende functies kiezen:

'Wis autom.'

Is er op de harde schijf niet meer voldoende ruimte voor nieuwe
opnamen, dan kunt u hier instellen of opnamen automatisch moeten
worden gewist of niet. Welke titels in welke volgorde gewist worden,
kunt u in de Media Browser in de sortering 'Wis volgorde' zien. Lees
daarvoor de paragraaf 'De Media Browser'.

O 'Aan':
Opnamen worden automatisch in deze volgorde gewist:
1) Titels die al zijn 'bekeken'. Symbool 'E'.
2) Titels die niet beveiligd zijn. Symbool 'F' niet beschikbaar.

O 'Uit':
Er worden geen opnamen automatisch gewist.

'Sprong voor'

Voer een tijd in waarmee u met toets JUMP FWD in de Time Shift
Buffer vooruit wilt springen. Bevestig de nieuwe tijd met de toets OK .

'Sprong terug'

Voer de tijd in waarmee u met de toets JUMP BACK in de Time
Shift Buffer achteruit wilt springen. Bevestig de nieuwe tijd met de toets
OK .

Om ongewenste scènes eenvoudiger te kunnen overslaan gebruikt u de
instelling 5 minuten voor 'Sprong voor' en 1 minuut voor 'Sprong
terug'.

'Installatie'

Bedenk dat bij het kiezen van functies in dit menu de Time Shift Buffer
gewist wordt. Indien er zich belangrijke opnamen in de Time Shift
Buffer bevinden, sla deze dan op met toets REC/OTR n . Verdere
gegevens over de Time Shift Buffer leest u in het hoofdstuk 'De Time
Shift Buffer'.

O 'Autom. zoeken':
Automatisch zenders zoeken

O 'Follow TV':
Automatisch zenders toewijzen

O 'Handm. zoeken':
Handmatig zenders zoeken

O 'TV-kanalen sorteren':
Handmatig zenders sorteren

O 'Tijd/datum':
Tijd, datum instellen, corrigeren

Meer informatie vindt u in het hoofdstuk 'Overige
installatiemogelijkheden'.

'Leeg buffer'

Met deze functie kunt u opnamen in de Time Shift Buffer die voor
opname gemarkeerd zijn, op de harde schijf opslaan. Opnamen die niet
gemarkeerd zijn, worden gewist.

O 'Ja':
Opnamen worden opgeslagen

O 'Nee':
Proces wordt afgebroken
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Algemeen

In deze paragraaf leest u hoe u nog meer persoonlijke instellingen kunt
aanbrengen. Daarbij is de betekenis van de symbolen als volgt:

� Instelling beeld

� Instelling geluid

� Instelling taal

� Extra instellingen

� DiscGinstellingen

Voorbereiding:
•) TV-toestel inschakelen en zonodig het programmanummer van de
DVD-recorder kiezen.
•) DVD-recorder inschakelen.

1 Druk op de afstandsbediening op toets DISC MENU en daarna
op SYSTEM MENU .
P De menubalk verschijnt.

Indien op uw breedbeeld TV deze menubalk niet zichtbaar is, verandert
u de beeldinstelling op de TV.

2 De menubalk verschijnt.

3 Kies met toets D of C het symbool 'A'.

4 Kies met toets B of A de betreffende functie en bevestig uw
keuze met toets C .

5 Kies met de toetsen B of A de betreffende regel en bevestig uw
keuze met toets C . Informatie over de betreffende functies leest
u op de volgende bladzijden.

6 Kies de betreffende functie met toets B of A of de instelling
met toets D of C . Kies de functies die u wilt veranderen, zoals
beschreven op de volgende bladzijden.

7 Bevestig de nieuwe instelling met toets OK .

8 Sluit het menu-item af met toets D .

Instelling beeld

In dit menu kunt u de volgende functies kiezen:

Beeld
Beeldformaat 16:9
Zwartniveau Uit
Beeld centreren ï
SCART-video RGB

'Beeldformaat'

Het uitgegeven beeldsignaal kan zodanig worden ingesteld dat het bij
uw TV-toestel past:

O '4:3 letterbox'
voor een 'breedbeeld'-uitzending met zwarte balken boven en
onder in beeld

O '4:3 panscan'
voor beeld op volle hoogte, waarbij echter de zijranden
worden afgesneden.

O '16:9'
voor een breedbeeld-TV (beeldverhouding 16:9)

'Zwartniveau'

Voor het aanpassen van de kleurendynamiek bij NTSC-weergave
wanneer naar 'Aan' is overgeschakeld.

'Beeld centreren'

Hier kunt u de positie van het beeld met de toetsen D , C naar links
of rechts verschuiven om het aan het beeldscherm van uw TV aan te
passen.
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'SCART-video'

Omdat RGB-signalen en S-Video-signalen bij een Scart-kabel deels
dezelfde leidingen gebruiken, kunnen de beide signalen niet
tegelijkertijd worden doorgegeven. Met deze instelling kunt u bepalen
of RGB of S-Video-signalen moeten worden doorgegeven. Deze
instelling betreft alleen de Scart-aansluitingen van de DVD-recorder
(uitgangsaansluiting EXT1 TO TV-I/O en ingangsaansluiting EXT2
AUX-I/O ).
Let ook op, welke signalen voor welke Scart-aansluiting van het
TV-toestel ter beschiiking staan c.q. hoe de Scart-aansluitingen moeten
worden omgeschakeld.
Raadpleeg eventueel de handleiding van het TV-toestel.

O 'RGB'
Afhankelijk van het gebruikte TV-toestel, verloopt het
omschakelen tussen het 'RGB' en het 'Video(CVBS/FBAS)'
signaal automatisch. Indien bij sommige TV-toestellen het
beeld bij de 'RGB' instelling zijdelings doorschuift, of treden er
problemen op met de kleurkwaliteit, dan moet u de instelling
'alleen CVBS' kiezen.

O 'S-Video'
Bij allebei de Scart-aansluitingen (uitgangsaansluiting EXT1 TO
TV-I/O en ingangsaansluiting EXT2 AUX-I/O wordt alleen
het S-Video-signaal verwerkt.
Indien de Scart-aansluiting van uw TV niet voor S-Video (Y/C)
signalen bestemd is, ziet u alleen een zwart/wit beeld, hoewel
de opname in kleur wordt gemaakt.
Verder wordt voor opnamen via de Scart-aansluiting EXT1
TO TV-I/O alleen het video- (CVBS, FBAS) signaal gebruikt.
Houd er rekening mee dat bij opnamen van een videorecorder
die alleen video- (CVBS/FBAS) signalen via de Scart-kabel
doorgeeft via de Scart-aansluiting EXT2 AUX-I/O de opname
in zwart/wit kan worden gemaakt.
Wees daarom voorzichtig bij het gebruik van deze instelling.

O 'alleen CVBS'
Alleen het video- (CVBS/FBAS) signaal wordt doorgegeven,
onafhankelijk van de videosignalen (RGB, Y/C) bij de
Scart-aansluitingen. Deze instelling wordt automatisch gekozen
indien er geen 'RGB' of 'S-Video' signaal bij de Scart-aansluiting
wordt herkend.

Bij de instellingen 'S-Video' of 'alleen CVBS' wordt het RGB-signaal
uitgeschakeld.

Wordt de YPbPr ingang (YUV signaal) ingeschakeld, kunnen S-Video
(Y/C) en Video (FBAS/CVBS) signalen niet gelijktijdig worden
overgedragen.
Het 'RGB'-signaal wordt daarbij uitgeschakeld.

O 'S-video + YPbPr'
Component video (YUV) en S-Video (Y/C).
GUIDE Plus+® systeem-menu's alleen bij de COMPONENT
VIDEO OUT aansluitingen beschikbaar!

O 'CVBS + YPbPr'
Component video (YUV) en video (FBAS/CVBS).
GUIDE Plus+® systeem-menu's alleen bij de COMPONENT
VIDEO OUT aansluitingen beschikbaar!

Bij alle andere instellingen wordt het signaal voor de aansluitingen
COMPONENT VIDEO OUT uitgeschakeld. U ziet dit ook in een
boodschap op het scherm.

Instelling geluid

Afhankelijk van de gebruikte audio-uitgangen, kunt u in dit menu de
instellingen kiezen.
Indien u alleen de analoge audio-uitgang gebruikt (rode en witte
aansluiting AUDIO OUT L/R ), kiest u in het menu 'Digitale
uitgang' de instelling 'Uit'.

Geluid
Digitale uitgang Alle
Analoge uitgang Stereo
Nachtstand Uit

'Digitale uitgang'

Voor apparaten die met de aansluitingen COAX OUT of OPTICAL
OUT zijn verbonden, kunt u uit de volgende instellingen kiezen:

O 'Alle' :
Dolby Digital signalen worden ongewijzigd naar de digitale
uitgang gestuurd. MPEG-2 meerkanaals signalen worden in
PCM (Pulse Code Modulation) omgezet.
Voor ontvangers/versterkersmet een digitale
meerkanaals soundGdecoder.

O 'Alleen PCM'
Dolby Digital en MPEG-2 meerkanaals signalen worden in
PCM (Pulse Code Modulation) omgezet.
Voor ontvangers/versterkers zonder digitale meerkanaals
soundGdecoder.

O 'Uit'
Digitale uitgang uitgeschakeld.
Voor apparatenmet een analoge audioGingang.

'Analoge uitgang'

Voor apparaten die met de analoge audio-uitgang ( AUDIO OUT L/R )
zijn verbonden, kunt u uit de volgende instellingen kiezen:

O 'Stereo'
Voor apparaten die noch over DolbySurround, noch over
TruSurround beschikken. Gebruik deze instelling als de
DVD-recorder alleen op een stereo TV-toestel is aangesloten.

O 'Surround'
Dolby Digital en MPEG-2 meerkanaals worden tot een Dolby
Surround compatibel 2-kanaals uitgangssignaal gemengd.
Voor apparatenmet Dolby Surround / Pro Logic
Decoder .

Verdere persoonlijke voorkeursinstellingen
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'Nachtstand'

De nachtmodus optimaliseert de geluidsdynamiek bij een geringe
geluidssterkte. Aldus wordt de rustige omgeving minder gestoord.
Deze instelling werkt alleen bij Dolby Digital Audio op
DVD-Video-discs.

Instelling taal

In dit menu kunt u de volgende instellingen aanbrengen:

Taal
Gesproken taal Nederlands
Ondertitels Nederlands
Menu Nederlands

'Gesproken taal'

Gesproken taal bij weergave.

'Ondertitels'

Taal van de ondertitels

'Menu'

Taal van de beeldschermmenu's

Aanvullende instellingen

In dit menu kunt u de volgende functies kiezen:

Functies
Statusveld Aan
Standby Normaal
Display Helder

'Statusveld'

Tijdens de weergave van een disc worden de actuele bedrijfstoestanden
(teller, weergave,...) op het beeldscherm van de TV getoond.
U kunt deze meldingen uitschakelen zodat ze bij het opnemen op extra
aangesloten apparaten niet mee worden opgenomen.

O 'Aan'
De OSD-informatie verschijnt elke keer dat een modus wordt
gekozen en verdwijnt na enkele seconden.

O 'Uit'
De OSD-functie is uitgeschakeld. Ze kan niet meer op het
scherm worden getoond.

'Standby'

U kunt de tijdaanduiding op de DVD-recorder uitschakelen om stroom
te sparen. Geprogrammeerde opnamen gaan ook door als de
tijdaanduiding is uitgeschakeld.
Bovendien kunt u een film elke keer dat u het apparaat inschakelt,
automatisch laten afspelen via de functies van het apparaat.

O 'Stroombesparing':
Wanneer de DVD-recorder met toets STANDBY m is
uitgeschakeld, is de tijd in het display eveneens uitgeschakeld.

O 'Normaal':
Wanneer de DVD-recorder met toets STANDBY m is
uitgeschakeld, is de tijd in het display zichtbaar.

O 'Demostand':
Wanneer de DVD-recorder met de toets STANDBY m is
uitgeschakeld, start automatisch een film vanaf de
DVD-recorder in de gekozen menutaal (b.v.: Menutaal 'Duits',
film 'demo Duits'). Het is niet mogelijk, de DVD-recorder met
de toets STANDBY m uit te schakelen.

De film is voor elke beschikbare menutaal als aparte titel in de 'Media
Browser' op de harde schijf opgeslagen. Heeft u extra geheugenruimte op de
harde schijf nodig, dan kunt u de film als een gewone titel (opname) wissen.
Lees hiervoor de paragraaf 'Titels/opnamen van de harde schijf wissen' in
het hoofdstuk 'Weergave vanaf de harde schijf (HDD)'.
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'Display'

U kunt de helderheid van het display van de DVD-recorder aanpassen.
Deze instelling geldt alleen als de DVD-recorder is ingeschakeld.

O 'Helder':
Display heeft de normale helderheid. De verlichting van de
disc-lade is ingeschakeld.

O 'Gedimd':
Display brandt minder sterk. De verlichting van de disk-lade is
uitgeschakeld.

O 'Uit':
Het display en de verlichting van de disc-lade zijn
uitgeschakeld.

Disk Feature menu

In dit menu kunt u veranderingen ten aanzien van de disc aanbrengen:

Discfuncties
Toegangscontrole Code ingeven
Automatische hervatting Aan

'Toegangscontrole'

Lees het volgende hoofdstuk 'Toegangsbewaking (kinderslot)'.

Automatische hervatting

Moet het weergeven van een voorbespeelde DVD-Video of Video-CD
onderbroken worden (toets STOP h , of OPEN/CLOSE J ), dan
wordt de disc na het plaatsen (starten) vanaf dit punt verder afgespeeld.
Dit geldt niet alleen voor de geplaatste disc, maar voor de twintig discs
die het laatst zijn afgespeeld.

Indien u dit niet wenst, kunt u deze functie uitschakelen.

'PBC'

Deze regel verschijnt alleen als er een VCD is geplaatst.
Met deze functie kunt u het PBC-menu (Playback Control) van
Video-CD's activeren of deactiveren. Meer informatie hierover vindt u
in het hoofdstuk 'Weergave', 'Weergave van een (Super) Video CD'.

'Disc finaliseren'

Met deze functie kunt u DVD+R discs afsluiten (finaliseren). Is de
geplaatste disc reeds afgesloten, dan wordt de regel donker
weergegeven.

'Pas discformaat aan'

Indien een DVD+RW in een computer of in een andere DVD-recorder
is opgenomen, kan het zijn dat het index-beeldoverzicht niet juist
wordt weergegeven.
Met deze functie kunt u het formaat van de geplaatste disc aanpassen.
Deze functie is daarom alleen zichtbaar als het disc-formaat afwijkt.

Verdere persoonlijke voorkeursinstellingen
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Kinderslot (DVD en VCD)

Met deze functie kunt u discs voor kinderen blokkeren.
Zodra een disc is geplaatst, kan ze alleen na het invoeren van een
viercijferige code (PIN-code) afgespeeld worden.
Bovendien kunt u bepalen of de geplaatste disc ondanks het kinderslot
'Altijd' of 'Slechts eenmaal' moet worden afgespeeld.

•)'Altijd afspelen':
Deze disc wordt daarbij in het geheugen vastgelegd; hier is er ruimte
voor 50 dergelijke 'kinderveilige' discs. Worder er meer dan 50
opgeslagen, dan wordt de oudste disc gewist om weer ruimte vrij te
maken. Op het scherm verschijnt bij het begin van het afspelen 'Child
safe'.

•)'Eén keer afspelen':
De disc is nu voor eenmalig afspelen vrijgegeven. Wordt de recorder
uitgeschakeld, dan moet de PIN-code opnieuw worden ingevoerd.

Activeren/deactiveren van het kinderslot
Voorbereiding:
•) TV-toestel inschakelen en zonodig het programmanummer van de
DVD-recorder kiezen.
•) DVD-recorder inschakelen.

1 Druk op de afstandsbediening op toets DISC MENU en daarna
op SYSTEM MENU . Als het afspelen van een disc automatisch
begint, verwijdert u de disc (toets OPEN/CLOSE J ).
P De menubalk verschijnt op het scherm.

2 Kies met toets D of C het symbool 'A'.

3 Kies met toets B of A de regel '�(Discfuncties)' en bevestig
uw keuze met toets C .

Discfuncties
Toegangscontrole Code ingeven
Automatische hervatting Aan

4 Bevestig de regel 'Toegangscontrole' met toets C .

5 Voer met de cijfertoetsen een door uzelf bedachte, viercijferige
code in.
Deze code dient ook voor het blokkeren van titels op de harde
schijf (Media Browser).
P Na het invoeren moet u de code ter bevestiging nogmaals

intypen.

6 Kies met toets A of B de regel 'Kinderslot' en bevestig uw
keuze met toets C .

7 Kies met toets B of A het symbool '�'.

8 Bevestig uw keuze met toets OK .

9 Sluit af met toets D en toets SYSTEM MENU .

Vanaf nu kunnen discs die niet zijn vrijgegeven, alleen nog na het
invoeren van de viercijferige code (PIN-code) afgespeeld worden.
Om het kinderslot te deactiveren, kiest u bij stap 7 , het symbool '�'.

Disc vrijgeven
1 Plaats een disc. Na een korte controle ziet u op het scherm het

menu voor toegangsbewaking.

2 Kies met toets A of B 'Eén keer afspelen' of 'Altijd
afspelen'.

3 Voer met de cijfertoetsen 0..9 uw PIN-code in.

Bij dubbelzijdige DVD's kan elke kant een eigen aanduiding
(ID-nummer) hebben. Om deze disc geheel vrij te geven, moet u elke
kant afzonderlijk vrijgeven. Bij VCD-sets kan elke disc een eigen
aanduiding (ID-nummer) hebben. Om de complete set vrij te geven,
moet elke disc afzonderlijk vrij worden gegeven.

Vrijgegeven disc blokkeren
Moet een eenmaal vrijgegeven disc geblokkeerd worden, ga dan als
volgt te werk:

1 Plaats de disc in het apparaat. De weergave start vanzelf. Is dit niet
het geval, druk dan op toets PLAY G .

2 Druk tijdens het weergeven van het symbool '�', op toets
STOP h . Het symbool verandert in '�'. Deze disc is nu
voor verder gebruik geblokkeerd.
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Filterfunctie (alleen DVDGvideo)

Speelfilms op voorbespeelde DVD's kunnen scènes bevattten die niet
geschikt zijn voor kinderen. Dergelijke DVD's kunnen van
filterinformatie voorzien zijn, die betrekking kan hebben op de
complete DVD, of alleen op bepaalde scènes.
De betreffende scènes zijn voorzien van filterwaarden van 1 t/m 8.
Wordt tijdens het afspelen een dergelijke scène herkend, dan wordt de
op de DVD-recorder ingestelde filterwaarde met de waarde van de
scène vergeleken. Is de filterwaarde van de scène hoger dan de
ingestelde waarde, dan wordt een alternatieve scène (indien aanwezig)
weergegeven.
Is de hele DVD van filterinformatie voorzien, dan wordt de weergave
van de hele disc geblokkeerd.

Activeren/deactiveren van de filterfunctie
Voorbereiding:
•) TV-toestel inschakelen en zonodig het programmanummer van de
DVD-recorder kiezen.
•) DVD-recorder inschakelen.

1 Druk op de afstandsbediening op toets DISC MENU en daarna
op SYSTEM MENU .
P De menubalk verschijnt.

2 Kies met toets D of C het symbool 'A'.

3 Druk op toets SYSTEM MENU . De menubalk verschijnt

4 Kies met toets D of C het symbool 'A'.

5 Kies met toets B of A de regel '�(Discfuncties)' en bevestig
uw keuze met toets C .

Discfuncties
Toegangscontrole Code ingeven
Automatische hervatting Aan

6 Bevestig de regel 'Toegangscontrole' met toets C .

7 Voer een viercijferige code naar keuze in. Is het een nieuwe code,
dan moet u de code ter bevestiging nogmaals intypen.

8 Kies met toets A of B de regel 'Beveiligingsniveau' en
bevestig uw keuze met toets C . Een balk voor het kiezen van het
beveiligingsniveau verschijnt.

9 Kies met toets B , A of met de cijfertoetsen 0..9 het
betreffende veiligheidsniveau.

Wat betekenen de veiligheidsniveau's?
Filterwaarde 0 (aangegeven als '--') betekent: filterfunctie uitgeschakeld.
Filterwaarde 1 (voor kinderen vrijgegeven)
Filterwaarde 8 (alleen voor volwassenen)

Wat gebeurt er als een scène op de DVD een hoger
veiligheidsniveau heeft dan het ingestelde niveau?
Indien de recorder geen passend alternatief vindt, stopt de weergave en
moet de viercijferige code ingevoerd worden.

0 Bevestig uw keuze met toets OK . Sluit af met toets D en
SYSTEM MENU .

Het land veranderen
De ingestelde filterwaarden zijn afhankelijk van het betreffende land.
Daarom is het noodzakelijk dat u het land invoert waarvoor de
filterwaarden gelden.

Voorbereiding:
•) TV-toestel inschakelen en zonodig het programmanummer van de
DVD-recorder kiezen.
•) DVD-recorder inschakelen.

1 Druk op de afstandsbediening op toets DISC MENU en daarna
op SYSTEM MENU .
P De menubalk verschijnt op het scherm.

2 Kies met toets D of C het symbool 'A'.

3 Kies met toets B of A de regel '�(Discfuncties)' en bevestig
uw keuze met toets C .

Discfuncties
Toegangscontrole Code ingeven
Automatische hervatting Aan

4 Bevestig de regel 'Toegangscontrole' met toets C .

5 Voer met de cijfertoetsen een viercijferige code naar keuze in. Ter
bevestiging moet u de code nog een keer invoeren.

6 Kies met toets A of B de regel 'Land wijzigen' en bevestig uw
keuze met toets C .

7 Kies met toets A of B het betreffende land en bevestig uw
keuze met toets OK .

8 Sluit af met toets D en daarna met SYSTEM MENU .

Toegangscontrole (kinderslot)
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PINGcode veranderen

Voorbereiding:
•) TV-toestel inschakelen en zonodig het programmanummer van de
DVD-recorder kiezen.
•) DVD-recorder inschakelen.

1 Druk op de afstandsbediening op toets TUNER en daarna op
SYSTEM MENU .
P De menubalk verschijnt.

2 Kies met toets D of C het symbool 'A'.

3 Kies met toets B of A de regel '�(Discfuncties)' en bevestig
uw keuze met toets C .

Discfuncties
Toegangscontrole Code ingeven
Automatische hervatting Aan

4 Bevestig de regel 'Toegangscontrole' met toets C .

5 Voer met de cijfertoetsen uw viervijferige code in. Indien u de
code voor de eerste keer invoert, moet u de code ter bevestiging
nogmaals intypen.

6 Kies met toets A of B de regel 'Code wijzigen' en bevestig
uw keuze met toets C .

7 Voer de nieuwe code met de cijfertoetsen 0..9 in. Ter bevestiging
moet u de code nogmaals invoeren.

8 Sluit af met toets D en SYSTEM MENU .

Ik ben mijn code vergeten
Druk bij het invoeren van de code (stap 5 ) viermaal op toets
STOP h en sluit af met toets OK . Het invoeren van de code is nu
uitgeschakeld. U kunt nu, zoals hierboven beschreven, een nieuwe code
invoeren.
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Via de systeem-menubalk kunt u functies en instellingen van uw
DVD-recorder voor het weergeven van een disc (DVD/SVCD)
eenvoudig controleren/wijzigen.

Symbolen in de menubalk

Met toets DISC MENU en daarna SYSTEM MENU roept u de
menubalk op. Tijdens het afspelen van een disc kunt u de menubalk met
toets SYSTEM MENU direct oproepen.
Met de toetsen D , C kiest u de betreffende functie.
Met toets B bevestigt u de functie en komt u bij een volgend menu, of
u kunt de functie meteen uitvoeren.
Afhankelijk van de geplaatste disc, kunnen sommige functies niet
worden gekozen.

Menubalk 1

A Persoonlijke voorkeursinstelling

B Titel/stuk

C Hoofdstuk/index

D Gesproken taal

E Ontertiteltaal

F Cameraperspectief

G Zoom

Menubalk 2
Als menubalk 1 in beeld is, komt u door het herhaaldelijk drukken op
toets C bij menubalk 2.

H Sound

I Beeld voor beeld

J Vertraagd beeld

K Versnelde weergave

L Zoeken met tijdinvoer

Veld voor kortstondige
terugmeldingen

In de linker bovenhoek van de menuregel bevindt zich een veld voor
kortstondige terugmeldingen met gegevens over de verschillende modi.
Deze gegevens verschijnen kort op het scherm indien sommige
disc-functies worden gekozen:

� Shuffle: Willekeurige weergave

� Scan: Elke titel wordt even gestart

 Herhaling van de hele disc

� Herhaling van de titel

� Herhaling van het stuk

� Herhaling van het hoofdstuk

� Herhaling van A tot het einde

� Herhaling van A tot B

� Cameraperspectief

� Kinderslot ingeschakeld

� Voortzetten weergave

 Actie niet toegestaan

Statusveld

In het statusveld wordt de actuele modus (status) van de
DVD-recorder tijdens het weergeven van een disc, en de soort
geplaatste disc getoond. Deze aanduiding kan uit worden geschakeld.

DiscsoortGsymbolen
M DVD+RW

W DVD+R

N DVDGVideo

O VideoGCD

P Geen disc

Q Fout

ModiGsymbolen
R Opname

S Stop

TWeergave

UWeergaveGpauze

V OpnameGpauze

X Zoeken vooruit (8Gvoudige snelheid)

Y Zoeken achteruit (8Gvoudige snelheid)

Z Vertraagd beeld

Informatie op het scherm van het TVGtoestel
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Aanduidingen in het display (display)
van de DVDGrecorder

In het display van uw DVD-recorder kunnen de volgende symbolen
oplichten:

Multifunctionele weergave/tekstregel
•) Klok
•) Disc, titel, speelduur
•) Titelnaam
•) Weergave van het programmanummer van de TV-zender /
Weergave van de speelduur / Zendernaam / Functie.
•) Weergave van informatie, waarschuwingen
•) Weergave van de titel van de actuele opname

IIIIIIIIIIIIIII Positie/Disc-balk: weergave van de huidige positie op de
harde schijf/disc.
Time Shift Buffer Weergave van de reeds verbruikte tijd. Zijn alle
segmenten zichtbaar (Time Shift Buffer vol), dan wordt de oudste
opname in de Time Shift Buffer gewist.
Play/Record: op de actuele positie licht geen segment op.
Pauze: op de actuele positie knippert een segment.
Stop: geen aanduiding.

SAT Een automatische opname van een satellietontvanger
(SAT-opname) is geprogrammeerd

TIMER Een opname (Timer) werd geprogrammeerd

o((( Een afstandsbedieningssignaal wordt ontvangen

VPS/PDC Video Programming System/Programme Delivery Control:
een VPS- of PDC-code wordt bij het gekozen TV-programma
uitgezonden

LANG II Tijdens de weergave is een 2-kanaals geluidssignaal herkend,
of er wordt een 2-kanaals geluidssignaal ontvangen. Afhankelijk van
het gekozen geluidskanaal, licht 'I' of 'II' op

Meldingen in het display van de
DVDGrecorder (display)

�������

In het display van uw DVD-recorder kunnen de volgende meldingen
verschijnen. Indien u de disc een naam heeft gegeven, dan verschijnt
deze eveneens in het display.

� �� ��� De DVD-recorder bevindt zich in de installeermodus.
Schakel de TV in; zie in het hoofdstuk 'Ingebruikname' de paragraaf
'Eerste installatie'.

�� ����� Onvoldoende (onstabiel) ingangssignaal aanwezig

���� Het menu op het televisiescherm is ingeschakeld

�
����� Disc-lade wordt geopend

���� �
�� Disc-lade ist open

������ Disc-lade wordt gesloten

������� Disc wordt gelezen

���� �
���� Na een geslaagde opname op een DVD+RW/+R wordt
de inhoudsopgave samengesteld.

������ ���� Na het voltooien van de eerste opname op een nieuwe
DVD+RW/+R wordt de menustructuur aangelegd

��
�
������ Een tegen kopiëren beveiligd signaal is ontvangen. Dit
kan van een tegen kopiëren beveiligde DVD/videocassette in een
DVD/videospeler of van een TV-zender komen.
Tijdens de weergave ��
�
������is geen opname mogelijk. Een
lopende opname wordt onderbroken.

���� Wacht tot deze melding verdwijnt. De DVD-recorder is met het
uitvoeren van een commando bezig.

�� ��� Voor de opname is nog geen disc geplaatst. Indien een disc is
geplaatst, kan deze misschien niet gelezen worden.

���� Informatie over de geplaatste DVD wordt op het
televisiescherm getoond

��� De DVD-Recorder bewerkt de veranderingen om de disc
DVD-compatibel te maken

������ Volledige DVD+RW wordt gewist

��
����� Geplaatste DVD+RW/+R nieuw, of volledig gewist (geen
opnamen aanwezig).


�������� Geplaatste DVD+RW/+R tegen opnemen beveiligd.
Hoe u de beveiliging opheft, leest u in het hoofdstuk 'Opname op
een DVD+RW/+R' in paragraaf 'DVD+RW/+R tegen per ongeluk
opnemen beveiligen'.

��� ����� Het maximum aantal titels per disc/harde schijf is bereikt.
Het maximum aantal titels op een disc bedraagt 48 en op de harde
schijf 499.
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��� ���
 Het maximale aantal hoofdstukken (Chapters) binnen een
titel op een disc of harde schijf is bereikt. Het maximale aantal
hoofdstukken (Chapters) bedraagt :
DVD+RW/+R: binnen een titel 99, op de disc 255 (verdeeld over
de gehele disc).
Harde schijf: binnen een titel 500, op de harde schijf 1000
(verdeeld over de gehele harde schijf).

��� ���� Disc/harde schijf vol. Geen ruimte voor nieuwe opnamen


�� ��� Een disc met PAL-opnamen is geplaatst en getracht werd,
een NTSC-signaal op te nemen. Plaats een nieuwe disc, of gebruik
een disc die al NTSC-opnamen bevat.

��� ��� Een disc met NTSC-opnamen is geplaatst en getracht
werd, een PAL-signaal op te nemen. Plaats een nieuwe disc, of
gebruik een disc die al PAL-opnamen bevat.

��������� Een ongeoorloofde handeling (b.v. toets
OPEN/CLOSE J ) is tijdens de opname (archivering) bij een
DVD+RW/+R uitgevoerd.

��������� Een lege titel op een DVD+RW/+R is gekozen.

��� ������ Tijdens het afspelen van een beveiligde disc is getracht,
een opname (archivering) uit te voeren. Deze melding verschijnt
ook als getracht is, op deze DVD+RW/+R een
hoofdstukmarkering in te voegen.

��� ����� Bij het lezen van de titel van een DVD+RW/+R is een
fout opgetreden. Komen dergelijke storingen vaker voor, maak de
disc dan schoon of gebruik een nieuwe. Hoe u de disc moet
reinigen, leest u in het volgende hoofdstuk in de paragraaf 'Reinigen
van discs'.

��� ���� Bij het schrijven van een titel op een DVD+RW/+R is een
fout opgetreden. De opname wordt voortgezet, maar de fout
wordt overgeslagen.

���
 Na het automatisch zoeken van zenders verschijnt op het
televisiescherm het menu voor het instellen van de tijd/datum.

���� �� Tijdens het automatisch zoeken van zenders, worden de
gevonden TV-zenders geteld

������� De disc-lade kan niet gesloten/geopend worden.

��� ��� Bij het archiveren wordt de nieuwe opname aan het einde
van alle opnamen toegevoegd (SAFE RECORD).


��������� Na het aanmaken van de menustructuur wordt de
DVD+RW/+R voorbereid. Zolang '
���������' op het display
staat, kunt u het apparaat niet bedienen.


����
 De DVD-recorder is ingeschakeld

������ De DVD-recorder is uitgeschakeld

����� Het GUIDE Plus+® systeem is ingeschakeld

Informatie op het scherm van het TVGtoestel
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Als u problemen heeft met de bediening van uw DVD-recorder, kan dit de volgende oorzaken
hebben. U kunt echter ook de voor uw land verantwoordelijke klantenservice bellen.
De telefoonnummers vindt u op de achterkant van deze handleiding.
U kunt ook de website 'http://www.p4c.philips.com' bezoeken.
Houd het modelnummer (MODEL NO) en het productienummer (PROD.NO.) gereed.
U vindt het productienummer (PROD. NO.) op het typeplaatje aan de achterzijde of onderzijde van
het apparaat.

PROBLEEM OPLOSSING

Het apparaat reageert
niet op het indrukken
van toetsen; in het
display verschijnt
'
����
', '� �� ���':

bApparaat is in de modus voor eerste installatie: TV-toestel inschakelen, naar de aansluiting van de
DVD-recorder omschakelen.
Nu moet het menu voor taalkeuze verschijnen. Lees vervolgens de paragraaf 'Eerste installatie' in het
hoofdstuk 'Ingebruikname'.

Het toestel reageert
niet op het indrukken
van toetsen, de
afstandsbediening
functioneert:

bToetsblokkering ingeschakeld: Alle toetsen aan de voorzijde van de DVD-recorder zijn geblokkeerd.
Functie uitschakelen:

1 Trek de netstekker uit het stopcontact.

2 Druk op de toetsen h en OPEN/CLOSE J en houd deze ingedrukt, en steek de stekker
weer in het stopcontact.

3 Zodra in het display de tijd of '--:--' verschijnt (ca. 6 - 10 seconden) de toetsen h en
OPEN/CLOSE J loslaten .

Het apparaat reageert
niet op het indrukken
van toetsen:

bGeen stroom: Controleer de netaansluiting
bTechnische storing: Gedurende 30 seconden de netstekker eruit trekken, dan weer aansluiten.

Indien dit niet helpt, kunt u de DVD-recorder op de leveringstoestand (fabrieksinstellingen) terugzetten.

Apparaat op
fabrieksinstellingen
terugzetten

bPas op:
Alle opgeslagen gegevens (programma's, tijd, TIMER) worden teruggezet (gewist).

1 Trek de netstekker uit het stopcontact.

2 Druk op toets STANDBY-ON m op het apparaat en houd deze ingedrukt, en steek de
stekker weer in het stopcontact.

3 Zodra in het display de apparaatfuncties weer verschijnen, toets STANDBY-ON m loslaten.
Alle opgeslagen gegevens (programma's, tijd, TIMER) worden teruggezet (gewist).

Lees vervolgens de paragraaf 'Eerste installatie' in het hoofdstuk 'Ingebruikname'.

Afstandsbediening
werkt niet:

bAfstandsbediening niet op het apparaat gericht gehouden: Staat in het display elke keer dat u een toets
indrukt 'o((('? Dit geeft aan dat de DVD-recorder het signaal ontvangt.

bTechnische storing: Batterijen verwijderen, ca. 10 seconden wachten, batterijen terugplaatsen.
bBatterijen zwak: Batterijen vervangen.

DVDGRecorder kan
niet worden
uitgeschakeld:

bEr wordt een opname verricht (rode verlichting van de toets REC/OTR n ingeschakeld). Na voltooide
opname schakelt de DVD-Recorder uit.

bMocht automatisch de weergave van een film beginnen, is de 'Demonstratie' ingeschakeld. Om deze
demonstratie uit te schakelen, gaat u als volgt te werk:

1 Toets DISC MENU en vervolgens SYSTEM MENU indrukken (Systeemmenu van de disk
oproepen).

2 Met toets D 'A', met B '�' kiezen.

3 Met C bevestigen .

4 Met B 'Standby' kiezen en met C bevestigen

5 Met B , A 'Stroombesparing' of 'Normaal' kiezen.

6 Met OK bevestigen en met SYSTEM MENU beëindigen.
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PROBLEEM OPLOSSING

Ventilatoren draaien
bij uitgeschakelde
DVDGRecorder:

bVoor het uitvoeren van bepaalde procedures kan de DVD-Recorder vanzelf inschakelen, ofschoon geen
informatie in de display zichtbaar is. Om de daarbij ontstane warmte af te voeren, worden de ventilatoren
aan de achterkant automatisch in-/uitgeschakeld.
Dit is geen fout van uw toestel.

Geen weergave van de
DVDGrecorder:

bGeen opname op de harde schijf/disc: Titel van de harde schijf in de Media Browser controleren (toets
BROWSER HDD ), disc verwisselen.

bVerkeerde soort disc geplaatst: De volgende soorten discs kunnen worden afgespeeld: DVD Video,
(Super)Video-CD, DVD+R(W), audio-CD , MP3-CD's

bDisc verkeerd geplaatst: Disc met label naar boven plaatsen
bDisc verontreinigd: Disc reinigen
bRegiocode verkeerd: De regiocode van de DVD en van de DVD-recorder moet corresponderen.
bKinderslot actief: Lees het hoofdstuk 'Toegangscontrole (kinderslot)'
bKinderslot voor de titel van de harde schijf actief: Lees het hoofdstuk 'Toegangscontrole (kinderslot)'
bOp het TV-toestel is het programmanummer voor de DVD-recorder verkeerd gekozen of onjuist ingesteld:

Kies het juiste programmanummer op het TV-toestel.
bVerbindingskabel tussen TV-toestel en DVD-recorder onderbroken: Verbindingskabel controleren.

Ik kan geen (Super)
VideoGCD's afspelen

bMisschien bevat deze (Super) Video-CD een menu en is de functie 'PBC' uitgeschakeld. U ziet dit in het
statusveld 'PBC OFF'. U kunt de functie als volgt inschakelen:

1 Druk bij een geplaatste (Super) Video-CD op toets SYSTEM MENU .

2 Kies met de toets D of C het symbool 'A'.

3 Kies met de toets B of A de regel 'Functies' en bevestig uw keuze met de toets C .

4 Kies met de toets B of A in de regel 'PBC' 'Aan'.

5 Bevestig uw keuze met de toets OK en sluit af met de toets SYSTEM MENU .

bControleer bij zelf opgenomen (S)VCD's of het betreffende formaat (1.0, 1.1, 2.0) werd aangehouden.
(S)VCD's die niet met dit formaat overeenkomen, kunnen eventueel niet zonder storingen worden afgespeeld.

Slechte weergave door
de DVDGrecorder
(vervormd
beeld/geluid)

bTV-toestel niet correct ingesteld.
bDisc verontreinigd: Disk reinigen
bSoms kunnen er korte beeldvervormingen optreden. Dit is geen fout in uw apparaat.

Digitale beeldstoringen

bDe geringe kwaliteit van enkele voorbespeelde DVD's kan storingen in digitale TVs veroorzaken. In dit geval
wijzigt u de instelling van de beeldscherpte of de beeldinstelling van de TV.
Indien uw TV met een 'Smart picture' functie is uitgerust, kiest u de instelling 'soft', zonder andere instellingen
handmatig te veranderen.

Geen opname op de
harde schijf mogelijk:

bTV-zender niet opgeslagen of verkeerd gekozen: Opgeslagen TV-zender controleren.

Geen opname op een
DVD+RW/+R mogelijk:

bDisc tegen schrijven beveiligd (opname beveiligd): Schrijfbeveiliging opheffen of disc wisselen. Lees in het
hoofdstuk 'Handmatige opnamen' de paragraaf 'Disc tegen onbedoelde opnamen beveiligen'.

bDVD+R geplaatst die reeds is afgesloten (gefinaliseerd): Disc wisselen.

Geprogrammeerde
opname werkt niet:

bTijd/datum onjuist ingesteld: Tijd/datum controleren.
bIndien de tijd/datum ondanks het handmatig instellen onjuist worden aangegeven, kunt u de functie 'SMART

CLOCK' (Klokprog.nummer) uitschakelten. Lees daarvoor in het hoofdstuk 'Ingebruikname' de paragraaf
'Tijd & datum instellen'.

bOpname (TIMER-blok) verkeerd geprogrammeerd: Geprogrammeerde opname (TIMER-blok) controleren.
b'VPS/PDC' ingeschakeld, maar 'VPS/PDC-tijd' niet correct: 'VPS/PDC-tijd' op de minuut precies invoeren.

Antenne controleren.
bData in het GUIDE Plus® systeem door kortstondige programmawijzigingen van de TV-zender niet correct.

Voordat u een servicetechnicus inschakelt
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PROBLEEM OPLOSSING

Na een met het
ShowViewGsysteem
geprogrammeerde
opname, is de
verkeerde TVGzender
gedecodeerd
(opgenomen)

bIn het GUIDE Plus+® systeem is het programmanummer van de TV-zender niet bekend of verkeerd
toegewezen.
Om de zendergegevens te controleren of te veranderen, gaat u als volgt te werk:

1 Druk op toets GUIDE/TV .

2 Druk op toets A .

3 Kies met toets C 'Zenders'.

4 Kies de TV-zender met toets B of A .

5 Druk op toets C om in de rechter kolom te komen.
Indien de gekozen zender alleen via een externe ontvanger kan worden ontvangen, drukt u op
de rode toets om de betreffende bron te kiezen.

6 Druk op de groene toets.

7 Voer met de cijfertoetsen het programmanummer in waaronder de TV-zender is opgeslagen.
Indien u als bron een externe ontvanger heeft gekozen, voert u het programmanummer in dat
u ook bij de externe ontvanger voor deze TV-zender zou invoeren.

8 Bevestig uw keuze met toets OK .

TVGzenders worden in
het GUIDE Plus+®
systeem na 24 uur
gedeactiveerd

bDit gebeurt sporadisch. Om de TV-zender weer in te schakelen, gaat u als volgt te werk:

1 Druk op toets GUIDE/TV .

2 Druk op toets A .

3 Kies met toets C 'Zenders'.

4 Kies de TV-zender met toets B of A .

5 Druk op de toets D om in de linker kolom te komen.

6 Schakel de TV-zender in met de rode functietoets.

7 Afsluiten met de toets GUIDE/TV .

'VPS/PDCGtijd' wordt
in het GUIDE Plus+®
systeem niet
aangegeven

bIn het GUIDE Plus+® systeem wordt altijd alleen de geplande starttijd getoond. De 'VPS/PDC-tijd' wordt
aangehouden indien VPS/PDC is ingeschakeld.

In het GUIDE Plus+®
systeem verschijnt
geen zenderoverzicht

bDVD-recorder ingeschakeld: DVD-recorder uitschakelen om het overnemen van gegevens mogelijk te maken
bTV-zender die de GUIDE Plus+® gegevens verstuurt, niet correct ingesteld.
bExterne ontvanger (satellietontvanger, set-top-box, kabelbox, etc.) (indien aanwezig) uitgeschakeld: externe

ontvanger inschakelen
bG-LINK kabel niet aangesloten: G-LINK Kabel aansluiten en basisinstellingen voor de sturing van de externe

ontvanger aanbrengen (hoofdstuk 'Het GUIDE Plus+® systeem, paragraaf 'Externe ontvanger
1installeren').

Ontbrekende of
verkeerde TVGzender
op het 'Overzicht'
scherm

bVerkeerde postcode/land ingevoerd
bControleer de TV-zenders met de toewijzing aan de programmanummers in het 'Zenders' scherm.

Lees daarvoor de paragraaf 'Het 'Zenders' scherm'.

Wanneer de toets
GUIDE/TV wordt
ingedrukt, verschijnt
het GUIDE Plus+®
installatiescherm

bHet GUIDE Plus+® systeem is niet volledig geïnstalleerd, of de postcode is niet ingevoerd.

1 Controleer de instellingen

2 Kies met toets B , A de regel die u wilt veranderen en bevestig uw keuze met toets OK .

3 Verdere gegevens over de afzonderlijke functies vindt u in het hoofdstuk 'Het GUIDE Plus+®

systeem. paragraaf 'Het GUIDE Plus+® systeem installeren'.

De externe ontvanger
reageert niet altijd op
het signaal van de
afstandsbediening

bHet infrarood (IR) signaal van de afstandsbediening wordt door het signaal van de G-LINK zender beïnvloed.
Plaats de G-LINK zender dichter bij de voorzijde van de externe ontvanger.
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PROBLEEM OPLOSSING
De externe ontvanger
schakelt automatisch
om tussen de
TVGzenders

bWanneer de DVD-recorder uit is geschakeld ( STANDBY m toets), wordt de externe ontvanger door het
GUIDE Plus+® systeem via de DVD-recorder gebruikt.
Om TV-uitzendingen via de externe ontvanger te kunnen zien, moet u de DVD-recorder inschakelen.

BeeldG/geluidsstoringeG
n bij TVGontvangst

bVoor de opname kiest u de soort opname, zoals in het hoofdstuk 'Handmatige opnamen', paragraaf 'Kiezen
van de soort opname (kwaliteit)' is beschreven.

bLaat uw antenne-installatie nakijken.
bLees in het hoofdstuk 'Ingebruikname' in de paragraaf 'Handmatig zoeken van TV-zenders', hoe u het

TV-systeem kunt veranderen.

Vervormd geluid van
een aangesloten
HiFiGversterker

bDe DVD-recorder is op de 'Phono'-ingang van de versterker aangesloten: Deze ingang is alleen voor een
platenspeler zonder voorversterker bestemd. Kies een andere audio-ingang.

Bij de weergave is het
beeld vervormd of in
zwart/wit

bHet TV-systeem van de disc komt niet overeen met het systeem van uw TV-toestel (PAL/NTSC).
bDe opname kan alleen in kleur worden gemaakt als ook de TV-zender of het aangesloten extra apparaat

kleureninformatie levert. Zwart/wit-signalen zonder kleureninformatie (kleuren-hulpdragers) kunnen niet
opgenomen worden.

Geen geluid aan de
digitale uitgang

bControleer of de geluidsinstellingen met de gekozen aansluitingen en de aangesloten apparaten
overeenstemmen. Verdere gegevens vindt u in de paragraaf 'Instelling geluid' in het hoofdstuk 'Persoonlijke
voorkeursinstellingen'.

Er kan een verschil
bestaan in de
zoeksnelheden op een
DVD en een
DVD+RW.

bDoor de verschillende structuur van een DVD en een DVD+RW/+R kunnen dergelijke verschillen ontstaan.
Dit is geen fout in uw apparaat.

Een DVD+RW disc kan
niet op bepaalde
DVDGspelers worden
afgespeeld

bWordt een opname te kort uitgevoerd, dan wordt ze misschien niet door een DVD-speler herkend: Houd de
volgende 'minimale opnametijden' aan:
Opnamekwaliteit 'M1': 5 minuten, 'M2': 10 minuten, 'M2x': 13 minuten, 'M3': 15 minuten, 'M4': 20
minuten 'M6': 30 minuten 'M8': 30 minuten

bEr zijn DVD-spelers waarop het weergeven van DVD+RW opnamen niet mogelijk is. Met behulp van een
speciale functie kunt u dit probleem oplossen:

1 Open de disc-lade met toets OPEN/CLOSE J . Plaats een disc, maar sluit de lade niet.

2 Houd cijfertoets 2 van de afstandsbediening ingedrukt tot de lade wordt gesloten. De disc
wordt aangepast.

3 Met toets 1 kunt u de disc weer in de oorspronkelijke toestand brengen.

Pas op!
Het kan zijn dat door deze procedure het weergeven op andere DVD-spelers niet meer mogelijk is.
Wees daarom voorzichtig met het gebruik van deze functie.

Overige discGfouten
(DVD+RW)

bAls een disc helemaal niet meer kan worden afgespeeld, kunt u proberen, haar voor nieuwe opnamen te
herstellen met de volgende functie. Daarbij wordt de disc alleen voor het wissen voorbereid. Pas nadat een
opname is gemaakt, is de disc daadwerkelijk gewist.

1 Reinig de disc

2 Open de disc-lade met toets OPEN/CLOSE J . Plaats de disc, maar sluit de lade niet.

3 Houd de rode functietoets van de afstandsbediening ingedrukt tot de lade wordt gesloten. De
disc wordt voor wissen voorbereid.

4 Start de opname zoals bij een lege disc.

Voordat u een servicetechnicus inschakelt
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PROBLEEM OPLOSSING

Overige discGfouten
(DVD+R), 'Disc bevat
onbekende data',
Onderbreking van een
opname (stroomuitval)

bDeze melding kan verschijnen wanneer een niet afgesloten DVD+R is geplaatst, of bij een DVD+R waarbij
tijdens de opname een fout is opgetreden. Niet afgesloten DVD+R's zijn zeer gevoelig voor vingerafdrukken,
stof en andere verontreinigingen. Daardoor kunnen tijdens de opname storingen zijn opgetreden.
Volg de onderstaande stappen om de disc weer te kunnen gebruiken

1 Zorg ervoor dat er zich geen verontreinigingen op de disc bevinden.

2 Open de disc-lade met toets OPEN/CLOSE J . Plaats de ondeugdelijke DVD+R, maar
sluit de lade niet.

3 Houd toets 5 van de afstandsbediening ingedrukt tot de lade wordt gesloten. De disc wordt
gelezen (displayveld '�������') en de DVD-recorder begint met de reparatie. Het kan
maximaal viermaal langer duren dan bij de opname waarbij de fout is opgetreden.

4 Als het herstel succesvol is geweest, dan verschijnt het index-beeldoverzicht.

Let echter op het volgende:
Een reparatie slaagt alleen als er reeds een opname aanwezig was.
Fout tijdens het opnemen: Titel kan ontbreken.
Fout tijdens het veranderen van de titel/index-beeld: Het oorspronkelijke titel-/index-beeld kan
zichtbaar zijn.
Fout tijdens het afsluiten: Disc schijnt niet te zijn afgesloten.

Het indexGscherm
flakkert bij een DVD+R

bMet de volgende functie kunt u deze disc finaliseren:

1 Open de disc-lade met toets OPEN/CLOSE J . Plaats de ondeugdelijke DVD+R, maar
sluit de lade niet.

2 Houd toets 4 van de afstandsbediening ingedrukt tot de lade wordt gesloten.
In het display verschijnt '����������'. Het finaliseren begint. Dit kan maximaal drie minuten
duren.

3 Als het finaliseren is gelukt, verschijnt het index-beeldoverzicht.

Wanneer een met de
ScartGaansluiting EXT2
AUX-I/O verbonden
apparaat wordt
ingeschakeld, start de
DVDGrecorder een
opname.

bDe functie 'Automatic Satellite Recording' is ingeschakeld.
Bij een uitgeschakelde DVD-recorder is het symbool 'SAT' in de linker benedenhoek van het displayveld
zichtbaar.

U kunt dit als volgt uitschakelen:

1 Druk op toets BROWSER HDD en daarna op SYSTEM MENU .

2 Kies met toets B de regel 'Voorkeuren'

3 Druk op C om 'Opnemen' te kiezen.

4 Kies met toets B de regel 'Opname-instellingen' (tweede menupagina)

5 Kies in de regel 'Sat. opname' met toets C 'Uit'.

6 Sluit af met toets SYSTEM MENU .

Ik ben de PINGcode
vergeten

bOm de PIN-code te wissen (op 0000 zetten), gaat u als volgt te werk:

1 Eerst DISC MENU , dan SYSTEM MENU indrukken.

2 Met D het symbool'A' kiezen, met B het symbool '�(Discfuncties)' kiezen en met
C bevestigen.

3 Regel 'Toegangscontrole' met C bevestigen en vier keer op de toets STOP h van de
afstandsbediening drukken. De PIN-code wordt op '0000' gezet.

4 Met toets SYSTEM MENU afsluiten
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Hoofdstukken (chapters)
Een DVD-film kan in afzonderlijke fragmenten onderverdeeld zijn, zoals
hoofdstukken in een boek. Deze 'Hoofdstukken' kunnen eenvoudig en
snel via het DVD-menu of de afstandsbediening (toets T/C ) gekozen
worden.

Component video (Y Pb Pr )
is de kwalitatief meest hoogwaardige mogelijkheid van beeldoverdracht.
Dit gebeurt door uitsplitsing van het videosignaal in een luminescentie-
of helderheidssignaal (Y) en twee kleurensignalen - rood minus
luminescentie (V) en blauw minus luminescentie (U). Deze
differentiesignalen worden meestal met "Cr" resp. "R-Y" voor het rode
en "Cb", "Pb" resp. "B-Y" voor het blauwe differentiesignaal aangeduid.
De signalen worden overgedragen via gescheiden leidingen. De
stekkers van deze kabel evenals de bijbehorende aansluitingen hebben
meestal de kleuren groen (luminescentie, Y), blauw (U, Pb, Cb, B-Y),
rood (V, Pr, Cr, R-Y).

NICAM
NICAM is een systeem voor digitale geluidsoverdracht. Met NICAM
kunnen ofwel 1 stereokanaal of 2 gescheiden monokanalen bediend
worden Indien er bij slechte ontvangstcondities geluidsstoringen
optreden, kunt u NICAM uitschakelen

NTSC
National Television Systems Committee.
Dit kleurentelevisie-systeem wordt in de VS, Canada en Japan
toegepast Een NTSC-beeld bestaat uit 525 lijnen en heeft een minder
goed beeld in vergelijking met het PAL-systeem Deze DVD-recorder is
NTSC-compatibel

PAL
Phase Alternating Line.
Dit kleurentelevisiesysteem wordt in Europa, Groot-Brittannië en
Australië toegepast Een PAL-beeld biedt een betere beeldkwaliteit dan
het NTSC-systeem dankzij het gebruik van 625 lijnen (scherper beeld
en betere kleuren).

Landcode
Omdat DVD-films normaal gesproken niet in alle delen van de wereld
tegelijkertijd worden uitgebracht, hebben alle DVD-spelers een
bepaalde regiocode. De discs kunnen van een optionele regiocode
voorzien zijn. Indien de beide regiocodes (speler/disc) verschillend zijn,
kan de disc niet worden afgespeeld.

De regiocode van de DVD-recorder wordt vermeld op het typeplaatje
aan de achterkant of onderkant van het apparaat.

2Gkanaals geluid
Sommige TV-zenders versturen behalve een geluidssignaal in stereo
nog een audiosignaal (2-kanaals geluid). Meestal betekent dit dat er een
tweede taal beschikbaar is. Is een TV-programma b.v. in de talen Duits
en Engels beschikbaar is, kan Engels als tweede taal ter beschikking
staan.
Om programma's in 2-kanaals geluid op te nemen, kunt u de gewenste
taal als basisinstelling kiezen. Deze instelling wordt pas actief als het
geluid van een TV-programma als 2-kanaals geluid wordt doorgegeven.
Als u de opname afspeelt, kunt u alleen die taal weergeven die ook bij
de opname werd gebruikt. (Een opname b.v. in het Engels kan ook
alleen in het Engels worden weergegeven).

Macrovision
Macrovision is een techniek voor kopieerbeveiliging, die verhindert dat
voorbespeelde videocassettes of DVD's met een DVD-recorder
kunnen worden gekopieerd. Dit werkt door het niveau van het
videosignaal voortdurend te wijzigen Bij de weergave varieert de
helderheid tussen licht en donker en de kleur tussen verzadigd en bleek
Met Macrovision 'gecodeerde' DVD's krijgen een databit dat de
'Macrovision-schakeling' van de DVD-recorder activeert om het
kopiëren te verhinderen.

Glossarium
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Technical data

Storage media
Hard Disc recording: 160 Gb HDD

TV systems
Playback: PAL/NTSC
Recording: PAL/NTSC
Internal tuner: PAL/SECAM

Optical disc
Playback Recording

DVD+RW • •
DVD+R • •
DVD-R/-RW, video mode • -
DVD-Video • -
Video CD, Super VCD • -
Audio CD • -
MP3 CD • -
CD-R/RW • -

Video Format
Digital compression DVD, SVCD: MPEG2

VCD: MPEG1

Record modes
Max HDD recording time: 250h
Max DVD recording time: 8h

Bit rate
Mode Rec.time Resolutio-

n
Video

(Mbit/s)
Audio
(kbit/s)

M1 60' D1 9.72M 384k
M2 120' D1 5.07M 256k
M2x 150' D1 4.06M 256k
M3 180' 1/2 D1 3.38M 256k
M4 240' 1/2 D1 2.54M 256k
M6 360' 1/2 D1 1.70M 256k
M8 480' SIF 1.27M 192k

Resolution H x V
(pixels)

50Hz

Full D1 (DVD-Video) 720 x 576
Half D1 360 x 576
SIF (VCD) 352 x 288
TV Standard NTSC PAL/

SECAM
Scan frequency 60Hz 50Hz
Number of lines 525 625
Playback • •
Recording • •
Internal tuner - •

Video Performance
DA Converter: 10 bit
AD Converter: 9 bit
Signal handling: Components
Video (CVBS) out: 1 Vpp into 75 ohm
S-video (Y/C) out: Y: 1 Vpp into 75 ohm

C: 0.286 1Vpp into 75 ohm

Component video out
(YPBPR):

Y: 1 Vpp into 75 ohm

PB: 0.7 Vpp into 75 ohm
PR: 0.7 Vpp into 75 ohm

Audio Format
Compressed digital Playback Recording
Dolby Digital (AC3) 5.1-

channel*
2-channel
16-bit, 48

kHz
DTS, MPEG2 5.1-

channel*
-

MPEG1, MP3 2- channel -
PCM 2-channel

16/20/24 bit
48/96 kHz

-

*6.1-channel compatible

Audio Performance
DA Converter: 24 bit
AD Converter: 16 bit
DVD fs 96kHz 4Hz-44kHz

fs 48kHz 4Hz-22kHz
Video CD fs 44.1kHz 4Hz-20kHz
Audio CD fs 44.1kHz 4Hz-20kHz
Signal/Noise (1kHz): 105 dB
Dynamic range (1kHz): 90 dB
Crosstalk (1kHz): 105 dB
Distortion/Noise (1kHz): 90 dB

Front Connections
i.LINK DV in: IEEE 1394 4-pin
S-video in: Hosiden 4-pin
Video in: Cinch (yellow)
Audio Left/Right in: Cinch (white/red)

Rear Connections
SCART1: CVBS, S-video, RGB out
SCART2: CVBS, S-video, RGB in

decoder
Video out: Cinch (yellow)
Audio L/R out (2x): Cinch (white/red)
S-video out: Hosiden 4-pin
Digital audio out: Coaxial, Optical
RF antenna in: Coaxial 75 ohms (F type)
RF TV out: Coaxial 75 ohms (F type)
Mains: Standard (IEC type)
Component video out: Cinch (green/blue/red)

Timer Recording
Number of events: 12; 1 month; daily/weekly
Record control: VPS, PDC
Autom. Sat. Recording: On SCART 2
Timer programming: Manual, ShowView

Electronic Program Guide
Timer programming: GUIDE Plus+/ShowView/Manual
Number of events: 12; 1 month; daily/weekly

General Functionality
Automatic Screen Saver
Backup presets & timer: 1 year
Backup clock & calendar: 5 hours
Auto clock set (SMART
CLOCK):

PDC, Teletext (Time/Date)

Audio recording level: Automatic
TV-related functions: 16:9 (pin8), Follow TV,

Direct Record

DVD/CD playback
• Fast Forward/Backward )
• Step Forward/Backward
• Slow
• Direct Title/Track access
• Next/Previous Title/Track/Chapter
• Repeat (Chapter/Title/All) or (Track/All)
• A-B Repeat
• Shuffle
• Intro Scan
• Time Search
• Zoom (1.33x, 2x, 4x) with picture enhancement
• Auto Resume (20 discs)

MP3 CD playback
• Time display (Track)
• MP3 text (ID3 tags) display
• Album and track selection
• Repeat (disc/album/ track)
• Variable Bit Rate of 32-256 kbit/s
• 32, 44.1, 48 kHz sampling rates
• ISO9660 file system
• Single session
• Nested directories supported to 8 levels
• Up to 32 album numbers
• Up to 999 tracks

Power Supply
Power supply: 200-240 V, 50 Hz
Power consumption Operation 38 W
Low-power standby 8 W

Cabinet
Dimensions (W x H x D): 435 x 76 x 335 mm
Net Weight: 4.0kg

Remote Control
• Multi brand remote control

Package Contents
• DVD Video Recorder/Harddisc
• Remote Control + batteries
• User Manual
• AC power cable
• Coax RF antenna cable
• SCART cable fully connected
• IR-extender cable (G-LINK transmitter)

Philips Consumer Electronics
Data subject to change without notice
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