
Hurtigmanual

Tilkople DVD�opptakeren til TV�apparatet
/F rste installasjon

Advarsel! S( lenge den f rste installasjonen ikke er blitt gjennomf rt, har tastene p(
forsiden ingen funksjon.

1 Trekk støpselet til antennekabelen ut av TV-apparatet. Sett den inn i
kontakten ANTENNA IN på baksiden av DVD-opptakeren.

2 Bruk den medfølgende antennekabelen til å kople sammen kontakten
TV OUT på baksiden av DVD-opptakeren og
antenneinngangskontakten på TV-apparatet.

3 Kople kontakten EXT 1 TO TV-I/O eller kontaktene S-VIDEO
(Y/C) OUT , VIDEO (CVBS) OUT , AUDIO L/R OUT med
tilsvarende inngangskontakter på fjernsynsapparatet.

Mitt TV�apparat st tter funksjonene EasyLink, Cinema Link,
NexTView Link, Q�link, Smart Link, Megalogic, Datalogic,...

SCART-kontakten på baksiden av DVD-opptakeren koples til
SCART-kontakten EXT 1 TO TV-I/O på baksiden av TV-apparatet med den
spesielle SCART-kabelen (se bruksanvisningen til TV-apparatet). ?

4 Slå på TV-apparatet.

5 Kople strømkontakten 4MAINS på baksiden av DVD-opptakeren til
strømkontakten med den medfølgende strømkabelen.
I tekstvinduet vises de viktigste funksjonene til DVD-opptakeren. Etter
den første installasjonen, blir denne funksjonen slått av.

6 Trykk inn tasten STANDBY-ON m på DVD-opptakeren.

�� �� ���
7 '�� �� ���' vises i tekstvinduet.

Virgin mode

Menu Language
English
Español
Français
Italiano
Deutsch

Press OK to continue

8 Velg om nødvendig programnummeret for inngangskontakten på
TV-apparatet.
Menyen Første installasjon vises på skjermen.

9 Velg ønsket innstilling med tasten P- B eller P+ A .
Bekreft med tasten OK .

Prosedyren for Første installasjon utføres automatisk. Vent til prosessen er avsluttet.
De andre innstillingene gjelder GUIDE Plus+® -systemet. Dette gir deg en gratis, interaktiv
oversikt over TV-programmene du kan velge.

For installasjon av GUIDE Plus+® -systemet, les mer i bruksanvisningen under kapitlet 'GUIDE
Plus+® -systemet'.
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Gjennomf re et opptak

1 Trykk inn tasten MONITOR for å se det valgte inngangssignalet på
skjermen.

2 Velg det programnummeret som du vil ta opp fra med tasten
P+ A eller P- B .

Opptak via de eksterne kontaktene

Velg enten frontkontaktene ('�	
�', '�	
�') eller kontaktene ('EXT1', 'EXT2')
på baksiden og som opptaket skal skje fra ved hjelp av tasten P+ A eller
P- B .

Velge opptakstype (kvalitet)

Med tasten REC MODE kan du velge mellom 'M1(camcorder-opptak/1 time),
'M2' (2 timer), 'M2x' (2,5 timer), 'M3' (3 timer) 'M4' (4 timer), 'M6' (6 timer)
eller 'M8' (8 timer).

SAFE�RECORD

Vanligvis blir et opptak alltid startet på det stedet på platen der det aktuelle
opptaket er blitt avsluttet. Dermed blir alle etterfølgende opptak slettet.
Hvis det nye opptaket skal plasseres på slutten av alle eksisterende opptak,
trykker du og holder tasten REC/OTR n inntil '�	� ���' vises i
tekstvinduet. Tips

3 Trykk inn tasten RECORD eller REC/OTR n for å starte opptaket.

a '�� ����	�' (ikke noe signal) vises i tekstvinduet
b Kontroller om støpslene på kablene sitter som de skal.
b Gjøres opptaket av en videospiller, må innstillingen for 'Tracking'

(sporinnstilling) endres på videospilleren
b Det er mulig at DVD-opptakeren ikke gjenkjenner signalet hvis

videoinngangsignalene er dårlige og ikke oppfyller normen. Problem

Programmere opptak

1 Slå på TV-apparatet. Velg et programnummer for DVD-opptakeren om
nødvendig.

ShowView Manual Home

Schedule displays programmes for Watch or Record.
Press Bto use. Press the Red button for ShowView
recording. Press the Green button for Manual
recording. Press Dfor Search. Press Cfor Info.

Grid Search Schedule Info
No programmes

2 Trykk inn tasten TIMER s på fjernkontrollen og deretter den grønne
funksjonstasten for å programmere en manuell timer.

3 Legg inn dataene til opptaket med talltastene 0..9 , eller tastene
P- B , P+ A , D , C . Bekreft hver inntasting med tasten OK .

4 Programmeringen avsluttes ved å bekrefte TV-kanalen
(programnummer).

5 Avslutt med tasten TIMER s .

6 Slå av DVD-opptakeren med tasten STANDBY m .

Et programmert opptak virker kun hvis DVD-opptakeren er slått av
med tasten STANDBY m .
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