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Installatie met externe receiver

De DVD�recorder aansluiten op de
TV/Eerste installatie

Let op! Zolang de eerste installatie niet is uitgevoerd, hebben de toetsen aan de
voorzijde geen functie.

1 Trek de stekker van de antennekabel uit de TV. Steek deze in de
aansluiting ANTENNA IN op de achterkant van de DVD-recorder.

2 Verbind met de meegeleverde antennekabel de aansluiting TV
OUT op de achterkant van de DVD-recorder met de
antenne-ingangsaansluiting van het televisietoestel.

3 Verbind de scartaansluiting van de receiver (satellietontvanger) die
voor de TV bedoeld is (meestal staat er 'TV', 'TO TV' op) met de
aansluiting EXT 2 AUX-I/O van de DVD-recorder.

4 Sluit de G-LINK kabel op de aansluiting G-LINK aan de achterzijde
van de DVD-recorder aan.

5 Plaats de G-LINK zender zodanig voor de externe receiver dat het
stuursignaal (IR-signaal) ongehinderd kan worden uitgezonden en door
de receiver kan worden ontvangen.

6 Verbind de aansluiting EXT 1 TO TV-I/O of de aansluitingen OUT
S-VIDEO (Y/C) , VIDEO (CVBS) OUT , OUT AUDIO L/R met de
betreffende ingangsaansluitingen van het TV-toestel.

Mijn televisietoestel ondersteunt de functie 'Easy Link, Cinema Link,
NexTView Link, Q�Link, Smart Link, Megalogic, Datalogic, ...'

Verbind met een speciale (volledig bezette) scartkabel de scartaansluiting
EXT 1 TO TV-I/O op de achterkant van de DVD-recorder met de
betreffende - voor de gegevensoverdracht geschikte - scartaansluiting van de
TV (zie bedieningshandleiding van de TV). ?

7 Zet de TV aan.

8 Verbind met de meegeleverde voedingskabel de voedingsaansluiting
4MAINS op de achterkant van de DVD-recorder met het
stopcontact.
Op het display verschijnen de belangrijkste functies van de
DVD-recorder.
Na de eerste installatie wordt deze functie uitgeschakeld. Hoe u de
functie weer inschakelt, leest u in het hoofdstuk 'Persoonlijke
voorkeursinstellingen' in de paragraaf 'Energie besparen'.

�� �� ���
9 Zet de DVD-recorder aan met de toets STANDBY-ON m .

Op het display verschijnt '�� �� ���'.
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0 Schakel, indien nodig, het TV-toestel om op de ingangsaansluiting c.q.
kies het betreffende programmanummer.

Basisinstellingen

Menutaal
English
Español
Français
Italiano
Deutsch

OK om verder te gaan

A Op het beeldscherm verschijnt het menu voor de eerste installatie

B Kies met de toets P- B of P+ A uw voorkeursinstelling.
Bevestig met de toets OK .

De eerste installatie verloopt automatisch. Wacht tot de procedure is beëindigd.
De overige instellingen betreffen het GUIDE Plus+® systeem. Dit biedt u een gratis en interactief
overzicht van de in uw gebied beschikbare TV-programma's.

Installatie Home

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

Installatie

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 Druk op de afstandsbediening op de GUIDE/TV -toets.
Controleer de getoonde gegevens. U kunt deze zo nodig wijzigen. Kies
de betreffende regel met de toets P- B of P+ A en bevestig met de
toets OK .

2 Geef met de toetsen P+ A , P- B of met de cijfertoetsen 0..9 in
de regel 'Postcode' de postcode van de locatie op. Afhankelijk van
het gekozen land kunt u met de toets P- B of P+ A ook letters
invoeren. Bevestig met de toets OK .

3 Kies met de toets P- B of P+ A de regel 'Externe ontvanger 1'
en bevestig met de toets OK .

4 Lees de informatie op het beeldscherm en bevestig met de toets OK .

5 Kies het soort externe receiver. Deze instelling is voor de voorkeuze
van de gebruikte soort.
'Kabel': Kabelreceiver, kabelbox;
'Sateliet': Analoge of digitale satellietontvanger;
'Terrestriaal': Digitale aardse decoderbox;
'Geen': Geen extern apparaat aangesloten.

6 Bevestig met de toets OK .

7 Selecteer in de getoonde lijst uw aanbieder. Als u geen aanbieder
gebruikt, kiest u 'Zonder aanbieder'

8 Bevestig met de toets OK .

9 Selecteer in de getoonde lijst het merk van uw externe receiver. Als
op uw receiver bovendien uw aanbieder (d-box, Premiere,...) gedrukt
staat, moet u de aanbieder als merk kiezen.
Afhankelijk van de gekozen soort en aanbieder verschijnt een beperkte
selectie.
Met de toets O , N kunt u per bladzijde door de lijst bladeren.

Land/Stad (Taal) TV�zender
Deutschland Eurosport
Österreich Eurosport
Schweiz (Deutsch) Eurosport
United Kingdom ITV
France Canal+
España Tele 5
Nederland Eurosport
Eindhoven Music Factory (TMF)
Rotterdam Music Factory (TMF)
Amsterdam Music Factory (TMF)
Belgique (Français) Canal+
België (Nederlands) Music Factory (TMF)

aMijn merk komt niet voor op de lijst
b Kies 'Sateliet' en als aanbieder 'Zonder aanbieder'.

U ziet nu een lijst van alle opgeslagen merken.
b Als u uw merk niet kunt vinden, probeer dan een update:
1 Kies als aanbieder 'Zonder aanbieder'.
2 Kies vervolgens op de externe receiver de TV-zender die de GUIDE

Plus+® gegevens uitzendt (zie tabel hiernaast).
3 Kies op de DVD-recorder het programmanummer van de ingang waarop

de receiver is aangesloten.
4 Laat beide apparaten gedurende 24 uur aanstaan. Probleem
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b Als u desondanks uw merk niet kunt vinden, gaat u als volgt te werk:
1 Kies: 'Geen'. Deze instelling bevindt zich aan het einde van de lijst.
2 Noteer 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 de gebruiksaanwijzing.

3 De besturingsgegevens van de externe receiver worden via GUIDE
Plus+® automatisch vernieuwd (aangevuld). Dit gebeurt via de antenne, de
kabel of de externe receiver. U hoeft het toestel niet naar een
serviceafdeling te brengen.

Probleem

0 Druk op de toets OK .

A Kies de ingang van de DVD-recorder waarop de receiver is
aangesloten.

B Schakel de receiver in en kies op de receiver of met de
afstandsbediening daarvan het programmanummer 02.

C Let op de aanwijzingen op het beeldscherm.
Bevestig met de toets OK .
De DVD-recorder probeert nu via de G-LINK-kabel op de externe
receiver een ander programmanummer te kiezen (bijv.:12). Dit
programmanummer is afhankelijk van uw externe receiver.

À Werd de externe receiver omgeschakeld naar het programmanummer
op het beeldscherm?
Als omschakeling plaatsvond, kiest u 'Ja'.
Als geen omschakeling plaatsvond, kiest u 'Nee'.

aMijn externe receiver schakelt niet om naar het andere
programmanummer

1 Controleer of de externe receiver is aangesloten en ingeschakeld.
2 Controleer de aansluiting en de positie van de G-LINK-zender.
3 Voor een volgende poging met een nieuwe code van het gekozen merk

kiest u 'Nee'.
4 Bevestig met de toets OK van de afstandsbediening.
5 Als de receiver nog niet heeft omgeschakeld, kiest u nogmaals 'Nee' en

bevestigt u met de toets OK . Er kunnen meerdere pogingen voor één
merk receiver nodig zijn.
Als u na het bevestigen van 'Nee' weer in het installatiebeeldscherm
komt, kon uw receiver niet worden geïnstalleerd. Controleer nogmaals
de aansluitingen.

6 Als alle aansluitingen in orde zijn, noteer 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 de
gebruiksaanwijzing.
De besturingsgegevens van de externe receiver worden via GUIDE
Plus+® automatisch vernieuwd (aangevuld). Dit gebeurt via de antenne, de
kabel of de externe receiver. U hoeft het toestel niet naar een
serviceafdeling te brengen. Probleem

Á Uw externe receiver is nu geïnstalleerd.

Â Druk op de toets OK om in het installatieoverzicht te komen.

Ã Druk op de toets GUIDE/TV om het beeldscherm te verlaten.

Ä Zet de DVD-recorder uit met de toets STANDBY m .
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Å Voor een goede werking van het GUIDE Plus+® systeem is het nodig
dat de DVD-recorder de benodigde gegevens verzamelt. Hiervoor kan
de DVD-recorder maximaal 24 uur nodig hebben.

Æ Als de TV-zender die de GUIDE Plus+® gegevens uitzendt (zie tabel),
reeds in de interne tuner van de DVD-recorder beschikbaar is, kunt u
hier stoppen. Anders gaat u verder met de volgende stappen.

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

Land/Stad (Taal) TV�zender
Deutschland Eurosport
Österreich Eurosport
Schweiz (Deutsch) Eurosport
United Kingdom ITV
France Canal+
España Tele 5
Nederland Eurosport
Eindhoven Music Factory (TMF)
Rotterdam Music Factory (TMF)
Amsterdam Music Factory (TMF)
Belgique (Français) Canal+
België (Nederlands) Music Factory (TMF)

•)De receiver moet zijn ingeschakeld en afgestemd op de TV-zender die de GUIDE Plus+® gegevens
uitzendt. Zie tabel hiernaast.

•)Indien er op de receiver een mogelijkheid tot omschakelen aanwezig is tussen 'TV' en 'Radio',
moet de instelling 'TV' gekozen zijn.

•)Op de DVD-recorder moet het programmanummer van de ingang gekozen zijn, waarop de
externe receiver is aangesloten: ('�	�
'- Scartaansluiting EXT 2 AUX-I/O ; '���' -
S-Video-/videoaansluitingen aan de voorkant S-VIDEO / VIDEO ; '�	��' - Scartaansluiting
EXT 1 TO TV-I/O )

•) Als de externe receiver alleen op de antenneaansluiting is aangesloten, moet u op de
DVD-recorder het programmanummer kiezen waarop de externe receiver is opgeslagen.

•) De DVD-recorder moet ingeschakeld zijn. Om te controleren of de juiste TV-zender is ingesteld,
drukt u op de MONITOR toets.

•)Voor een goede werking van het GUIDE Plus+® systeem is het nodig dat de DVD-recorder de
benodigde gegevens verzamelt. Hiervoor kan de DVD-recorder maximaal 24 uur nodig hebben.

•) Als er GUIDE Plus+® gegevens werden geladen, schakelt u de DVD-recorder gedurende ca. 10
minuten uit met de toets STANDBY m . Gedurende deze periode worden deze gegevens in een
geheugen geschreven om ze na storingen (stroomuitval) niet te verliezen.

LET OP!
Als na de eerste installatie al gegevens van het GUIDE Plus+® systeem beschikbaar zijn, vergelijkt u
de TV-zenders met de toekenning aan de programmanummers in het beeldscherm 'Zenders'.
Lees daarvoor in de gebruiksaanwijzing de paragraaf 'Het 'Zenders' beeldscherm' in het hoofdstuk
'Het GUIDE Plus+ ® systeem'.
Als aan de TV-zender die de GUIDE Plus+® gegevens uitzendt, het onjuiste programmanummer is
toegekend, kunnen er geen GUIDE Plus+® gegevens meer worden opgenomen.

'Geen GUIDE Plus+® gegevens beschikbaar

Controleer of uw externe receiver teletextgegevens via de scartkabel ter
beschikking kan stellen.
Sluit daarvoor de scartkabel vanaf de externe receiver direct aan op het
televisietoestel en roep op het televisietoestel met de daarvoor bestemde
knop de teletext op van een TV-zender die teletextgegevens levert. Als geen
teletext verschijnt, is uw externe receiver niet geschikt voor de overdracht
van de GUIDE Plus+® gegevens.

Volgorde van de zenders gewijzigd

Als u de TV-zendertoewijzing van de DVD-recorder hebt gewijzigd (melding
'Zet recorder uit, nieuwe zender'), moet u de zenders opnieuw toewijzen
aan de programmanummers in het 'Zenders' beeldscherm.
Lees daarvoor in de gebruiksaanwijzing de paragraaf 'Het 'Zenders'
beeldscherm' in het hoofdstuk 'Het GUIDE Plus+ ® systeem'.

Opnamen met VPS/PDC

Schakel bij een handmatig geprogrammeerde opname de functie VPS/PDC uit.
Handmatig geprogrammeerde opnamen met 'VPS/PDC' vanaf de externe
receiver worden mogelijk niet uitgevoerd. Tip
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