
Kort vejledning

Tilslutning af DVD�optageren til
TV�apparatet / f rste installation

NB! Hvis du ikke har gennemf rt den f rste installation, kan du ikke bruge tasterne
foran.

1 Træk antennestikket ud af TV-apparatet. Sæt det ind i indgangen
ANTENNA IN på bagsiden af DVD-optageren.

2 Med det medfølgende antennekabel skal du forbinde stikket TV
OUT på bagsiden af DVD-optageren med antenneindgangen på
TV-apparatet.

3 Forbind stikket EXT 1 TO TV-I/O eller stikkene S-VIDEO (Y/C)
OUT , VIDEO (CVBS) OUT , AUDIO L/R OUT med den
tilsvarende indgang på tv-apparatet.

Mit tv�apparat underst tter funktionen Easy Link, Cinema Link,
NexTView Link, Q�link, Smart Link, Megalogic, Datalogic...

Med et specielt (fuldt monteret) scartkabel forbindes scartstikket EXT 1 TO
TV-I/O på DVD-optagerens bagside med scartstikket til dataoverførsel på
tv-apparatet (se tv-apparatets betjeningsvejledning). ?

4 Tænd for TV-apparatet.

5 Med det medfølgende netkabel skal du forbinde netstikket
4MAINS på bagsiden af DVD-optageren med stikkontakten.
I displayet vises DVD-optagerens vigtigste funktioner. Denne funktion
slås fra efter den første installation.

6 Tryk på tasten STANDBY-ON m på DVD-optageren.

�� �� ���
7 På displayet vises '�� �� ���'.

Virgin mode

Menu Language
English
Español
Français
Italiano
Deutsch

Press OK to continue

8 Vælg om nødvendigt indgangens programnummer på TV-apparatet.
Menuen vedr. første installation vises på skærmen.

9 Vælg din foretrukne indstilling med tasten P- B eller P+ A .
Bekræft med tasten OK .

Første installation kører automatisk. Vent, indtil forløbet er afsluttet.
De resterende indstillinger vedrører GUIDE Plus+® -systemet. Med dette system får du et gratis,
interaktivt overblik over, hvilke tv-udsendelser der kan ses i dit område.

Se kapitlet 'GUIDE Plus+® -systemet' i betjeningsvejledningen vedrørende installation af GUIDE
Plus+® -systemet.
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Optagelse

1 Tryk på tasten MONITOR for at se det aktuelle indgangssignal på
skærmen.

2 Vælg med tasten P+ A eller P- B det programnummer, som skal
benyttes ved optagelsen.

Optagelse via eksternt stik

Vælg med tasten P+ A eller P- B enten stikket på forsiden ('�	
�', '�	
�')
eller stikket ('EXT1', 'EXT2') på bagsiden, som skal benyttes ved optagelsen.

Valg af optagemetode (kvalitet)

Med tasten REC MODE kan du vælge mellem 'M1' (videokamera-optagelser/1
time), 'M2' (2 timer), 'M2x' (2,5 timer), 'M3' (3 timer), 'M4' (4 timer) 'M6' (6
timer) eller 'M8' (8 timer) .

SAFE�RECORD

Normalt startes en optagelse altid på det sted, hvor den seneste optagelse
sluttede. Alle senere placerede optagelser slettes i denne forbindelse.
Hvis den nye optagelse skal ligge efter alle øvrige optagelser, skal du holde
tasten REC/OTR n nede, indtil '�	� ���' vises på displayet. Tip

3 Tryk på tasten RECORD eller REC/OTR n for at starte optagelsen.

aP< displayet vises '�� ����	�' (intet signal)
b Kontrollér, om kabelstikkene er tilsluttet korrekt.
b Hvis optagelsen foretages med en videobåndoptager, skal du ændre

'Tracking'-indstillingen på videobåndoptageren
b Ved dårlige video-indgangssignaler under standard kan DVD-optageren

muligvis ikke registrere signalet. Fejlfinding

Programmering af optagelser

1 Tænd for TV-apparatet. Vælg om nødvendigt programnummeret for
DVD-optageren.

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 Tryk på tasten TIMER s på fjernbetjeningen og derefter på den
grønne funktionstast for at programmere en manuel timer.

3 Med taltasterne 0..9 eller tasterne P- B , P+ A , D , C indtastes
optagelsesdataene. Bekræft hver enkelt linje med tasten OK .

4 Når tv-kanalen (programnummeret) er bekræftet, er programmeringen
afsluttet.

5 Afslut med tasten TIMER s .

6 Sluk for DVD-optageren med tasten STANDBY m .

En programmeret optagelse virker kun, når DVD-optageren er slukket
med tasten STANDBY m .
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