
Beknopte gebruiksaanwijzing

De DVD�recorder aansluiten op de
TV/inbedrijfstelling

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 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). ?

4 Zet de TV aan.

5 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'.
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6 Zet de DVD-recorder aan met de toets STANDBY-ON m .

Op het display verschijnt '�� �� ���'.

7 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

8 Op het beeldscherm verschijnt het menu voor de eerste installatie

9 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.

Lees voor de installatie van het GUIDE Plus+® systeem, svp in de handleiding het hoofdstuk 'Het
GUIDE Plus+® Systeem'.

Voordat U een externe ontvanger installeert lees de secties 'Randapparatuur
aansluiten' en 'Het GUIDE Plus+® Systeem' in de handleiding
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Een opname maken

1 Druk op de toets MONITOR om het huidige ingangssignaal op het
beeldscherm te zien.

2 Kies met de toets P+ A of P- B het programmanummer waarvan u
wilt opnemen.

Opname via de externe aansluitingen

Kies met de P+ A of P- B -toets de frontaansluitingen ('�	
�', '�	
�') of
de aansluiting ('EXT1', 'EXT2') op de achterzijde waarvan u wilt opnemen.

Opnametype (kwaliteit) kiezen

Met de REC MODE -toets kunt u uit 'M1' (camcorder-opnamen/1 uur), 'M2'
(2 uur), 'M2x' (2,5 uur), 'M3' (3 uur) 'M4' (4 uur), 'M6' (6 uur) of 'M8' (8 uur)
kiezen.

SAFE�RECORD

Normaal gesproken wordt een opname altijd gestart op de plaats waar de
actuele opname is beëindigd. Alle volgende opnamen worden daarbij gewist.
Wanneer de nieuwe opname aan het einde van alle opnamen wordt
toegevoegd, houdt u de REC/OTR n -toets ingedrukt tot het display '�	�
���' verschijnt. Tipp

3 Druk op de RECORD - of REC/OTR n -toets om de opname te
starten.

aOp de display verschijnt '�� ����	�' (geen signaal)
b Controleer of de stekkers van de kabels goed zitten.
b Wanneer de opname van een videorecorder wordt gemaakt, wijzigt u op

de videorecorder de 'Tracking'-instelling
b Bij slechte, niet gestandaardiseerde video-ingangssignalen kan de

DVD-recorder soms het signaal niet herkennen. Problem

Opnamen programmeren

Let op!
Geprogrammeerde opnamen zullen alleen werken als het GUIDE Plus systeem geinstalleerd is.

1 Zet de TV aan. Kies eventueel het programmanummer van de
DVD-recorder.

ShowView Handmatig Home

T-Planer toont programma's die voor 'Opnemen' en
Bekijken' zijn geprogrammeerd. Druk pijl Bom 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 toets TIMER s op de afstandsbediening en vervolgens
op de groene functietoets om een handmatige Timer te
programmeren.

3 Voer met de cijfertoetsen 0..9 of de toetsen P- B , P+ A , D ,
C de gegevens van de opname in. Bevestig elke invoer met de toets
OK .

4 Met de bevestiging van de TV-zender (programmanummer) is de
programmering voltooid.

5 Afsluiten met de toets TIMER s .

6 Zet de DVD-recorder uit met de toets STANDBY m .

Een geprogrammeerde opname functioneert alleen als de
DVD-recorder met de toets STANDBY m uitgeschakeld is.
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