
Snabbanvisningar

Ansluta DVD�Recordern till TV:n /
förstag$ngsinstallation

Observera! Knapparna i frontpanelen fungerar inte förrän den första installationen är
gjord.

1 Dra ur antennkabelns kontakt från TV:n. Sätt i kontakten ANTENNA
IN på DVD-Recordern baksida.

2 Koppla in den medföljande antennkabeln i uttaget TV OUT på
DVD-Recordern baksida och i antenningången på TV:n.

3 Koppla samman anslutningen EXT 1 TO TV-I/O eller anslutningarna
S-VIDEO (Y/C) OUT , VIDEO (CVBS) OUT , AUDIO L/R
OUT med motsvarande ingångar på TV:n.

Om TV:n stödjer funktionerna Easy Link, Cinema Link, NexTView
Link, Q�Link, Smart Link, Megalogic, Datalogic,...

Koppla in den speciella (för Easylink) scartkabeln i scartkontakten EXT 1 TO
TV-I/O på DVD-Recordern baksida och i scartkontakten (för dataöverföring)
på TV:n (se TV:ns bruksanvisning). ?

4 Sätt på TV:n.

5 Koppla in den medföljande nätsladden i nätuttaget 4MAINS på
DVD-Recordern baksida och i vägguttaget.
I teckenfönstret visas DVD-Recorderns viktigaste funktioner. Den här
funktionen stängs av efter installationen.

6 Tryck på STANDBY-ON m på DVD-Recordern.

�� �� ���
7 I teckenfönstret visas '�� �� ���'.

Virgin mode

Menu Language
English
Español
Français
Italiano
Deutsch

Press OK to continue

8 Vids behov väljer du ingångens programnummer på TV-apparaten.

Förstagångsinstallationsmenyn visas på bildskärmen.

9 Välj önskad inställning med knappen P- B eller P+ A .
Bekräfta med OK .

Förstagångsinstallationen startar automatiskt. Vänta tills proceduren avslutats.
De andra inställningarna gäller GUIDE Plus+® -systemet. Detta ger dig en gratis, interaktiv
översikt över de TV-kanaler i området som står till ditt förfogande.

Anvisningar för installation av GUIDE Plus+® -systemet finns i kapitlet 'GUIDE Plus+® -systemet' i
bruksanvisningen.
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Genomföra en inspelning

1 Tryck på knappen MONITOR för att se den aktuellt valda
ingångssignalen på bildskärmen.

2 Välj det programnummer som du vill spela in med P+ A eller P- B .

Inspelning via de externa anslutningarna

Välj med P+ A eller P- B antingen frontanslutningarna ('�	
�', '�	
�') eller
anslutningen ('EXT1', 'EXT2') på baksidan varifrån inspelningen skall göras.

Välja inspelningstyp (kvalitet)

Med knappen REC MODE kan du välja mellan 'M1'
(Camcorder-inspelningar/1 timme), 'M2' (2 timmar), 'M2x' (2,5 timmar) 'M3'
(3 timmar), 'M4' (4 timmar), 'M6' (6 timmar) eller 'M8' (8 timmar).

SAFE�RECORD

I vanliga fall startas en inspelning på det ställe deär den aktuella inspelningen
avslutats. Samtliga därpå följande inspelningar raderas då.
Om du vill spela in efter alla befintliga inspelningar håller du knappen
REC/OTR n intryckt tills meddelandet '�	� ���' visas i teckenfönstret. Tips

3 Tryck på knappen RECORD eller REC/OTR n för att starta
inspelningen.

a I teckenfönstret visas '�� ����	�' (ingen signal)
b Kontrollera att kabelns kontakt sitter i ordentligt.
b Om inspelningen görs från en videobandspelaren ändrar du

'Tracking'-inställningen på videobandspelaren
b Vid dåliga videoingångssignaler är det möjligt att DVD-Recordern inte

känner igen signalen. Problem

Programmera inspelningar

1 Sätt på TV:n. Välj vid behov programnumret för DVD-Recordern.

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 Tryck på knappen TIMER s på fjärrkontrollen och därefter på den
gröna funktionsknappen för att programmera en manuell timer.

3 Mata in uppgifterna för inspelningen med sifferknapparna 0..9 , eller
knapparna P- B , P+ A , D och C . Bekräfta varje inmatning med
OK .

4 När du har bekräftat TV-kanalen (programnumret) är
programmeringen avslutad.

5 Avsluta med knappen TIMER s .

6 Stäng av DVD-Recordern med knappen STANDBY m .

En programmerad inspelning fungerar endast om DVD-Recordern
stängs av med STANDBY m .
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