
Model 510  DVD RECORDER

Gebruikershandleiding
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Important notes for users in the U.K.
Mains plug

This apparatus is fi tted with an approved 13 
Amp plug.  To change a fuse in this type of plug 
proceed as follows:

1 Remove fuse cover and fuse.
 

2 Fix new fuse which should be a BS1362  
  5 Amp, A.S.T.A. or BSI approved type.

3 Refi t the fuse cover.

If the fi tted plug is not suitable for your socket 
outlets, it should be cut off and an appropriate 
plug fi tted in its place.
If the mains plug contains a fuse, this should 
have a value of 5 Amp. If a plug without a fuse 
is used, the fuse at the distribution board 
should not be greater than 5 Amp.

Note:  The severed plug must be disposed of to 
avoid a possible shock hazard should it be 
inserted into a 13 Amp socket elsewhere.

How to connect a plug
The wires in the mains lead are coloured with 
the following code: blue = neutral (N), 
brown = live (L).

 As these colours may not correspond with the 
colour markings identifying the terminals in your 
plug, proceed as follows:
– Connect the blue wire to the terminal 
marked N or coloured black.
– Connect the brown wire to the terminal 
marked L or coloured red.
– Do not connect either wire to the earth 
terminal in the plug, marked E (or e) or 
coloured green (or green and yellow).
       

Before replacing the plug cover, make certain 
that the cord grip is clamped over the sheath of 
the lead - not simply over the two wires.

Copyright in the U.K.
Recording and playback of material may require 
consent. See Copyright Act 1956 and The 
Performer’s Protection Acts 1958 to 1972.

For Customer Use:

Read carefully the information located at the 

bottom or rear of your DVD Recorder and 

enter below the Serial No. Retain this 

information for future reference.

Model No.   DVD RECORDER 510

Serial No.    _______________

 Norge

Typeskilt fi nnes på apparatens underside.

Observer: Nettbryteren er sekundert 
innkoplet. Den innebygde netdelen er 
derfor ikke frakoplet nettet så lenge 
apparatet er tilsluttet nettkontakten.

For å redusere faren for brann eller elektrisk 

støt, skal apparatet ikke utsettes for regn eller 

fuktighet.
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CAUTION 

VISIBLE AND INVISIBLE LASER 

RADIATION WHEN OPEN. 

AVOID EXPOSURE TO BEAM

ADVARSEL 

SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING 

VED ÅBNING UNDGÅ UDSÆTTELSE 

FOR STRÅLING

VARNING 

SYNLIG OCH OSYNLIG 

LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR 

ÖPPNAD BETRAKTA EJ STRÅLEN

VARO! 

AVATTAESSA OLET ALTTIINA 

NÄKYVÄLLE JA NÄKYMÄTTÖMÄLLE 

LASER SÄTEILYLLE. ÄLÄ KATSO 

SÄTEESEEN

VORSICHT 

SICHTBARE UND UNSICHTBARE 

LASERSTRAHLUNG WENN 

ABDECKUNG GEÖFFNET NICHT DEM 

STRAHL AUSSETZEN

ATTENTION 

RAYONNEMENT LASER VISIBLE ET 

INVISIBLE EN CAS D’OUVERTURE 

EXPOSITION DANGEREUSE AU 

FAISCEAU

Wegwerpen van uw afgedankt apparaat (Nederlands)
Uw apparaat werd ontworpen met en vervaardigd uit onderdelen en 

materialen van superieure kwaliteit, die gerecycleerd en opnieuw gebruikt 

kunnen worden.

Wanneer het symbool van een doorstreepte vuilnisemmer op wielen op 

een product is bevestigd, betekent dit dat het product conform is de 

Europese Richtlijn 2002/96/EC

Gelieve u te informeren in verband met het plaatselijke inzamelingsysteem 

voor elektrische en elektronische apparaten.

Gelieve u te houden aan de plaatselijke reglementering en apparaten niet met het gewone 

huisvuil mee te geven. Door afgedankte apparaten op een correcte manier weg te werpen 

helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid te voorkomen.
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LASER
Type     Semiconductor laser   

      InGaAlP (DVD)

      AIGaAs (CD)

Wave length  658 nm (DVD)

      784 nm (CD)

Output Power  30 mW (DVD+RW write)

       1.0 mW (DVD read)

       0.4 mW (CD read)

This product complies with the radio 
interference requirements of the European 
Community.

This product complies with the 
requirements of the following 
directives and guidelines: 73/23/
EEC + 89/336/EEC + 93/68/EEC

DK
Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning 
når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. 
Undgå utsættelse for stråling.

Bemærk: Netafbryderen er sekundært 
indkoblet og ofbryder ikke strømmen fra 
nettet. Den indbyggede netdel er derfor 
tilsluttet til lysnettet så længe netstikket 
sidder i stikkontakten.

S
Klass 1 laseraparat
Varning! Om apparaten används på annat 
sätt än i denna bruksanvisning specifi cerats, 
kan användaren utsättas för osynlig 
laserstrålning, som överskrider gränsen för 
laserklass 1.

Observera! Stömbrytaren är sekundärt 
kopplad och bryter inte strömmen från 
nätet. Den inbyggda nätdelen är därför 
ansluten till elnätet så länge stickproppen 
sitter i vägguttaget.

SF
Luokan 1 laserlaite
Varoitus! Laitteen käyttäminen muulla kuin 
tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla 
saattaa altistaa käyttäjän 
turvallisuusluokan 1 ylittävälle 
näkymättömälle lasersäteilylle.
Oikeus muutoksiin varataan. Laite ei saa 
olla alttiina tippu-ja roiskevedelle.

Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty 
toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti 
sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkko-osa 
on kytkettynä sähköverkkoon aina silloin, 
kun pistoke on pistorasiassa.
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This product incorporates copyright protection 

technology that is protected by US patents. Use 

of this copyright protection technology must be 

authorised by Macrovision, and is intended for 

home and other limited viewing uses only, unless 

otherwise authorised by Macrovision. Reverse

engineering or disassembly is prohibited.

U.S. Patent Number:  4,631,603; 4,819,098; 

4,907,093; 5,315,448; and 6,516,132

Manufactured under license from Dolby 

Laboratories. “Dolby” and the double-D symbol 

are trademarks of Dolby Laboratories.

SHOWVIEW® is a registered trademark of Gemstar 

Development Corporation. The SHOWVIEW® 

system is manufactured under license from 

Gemstar Development Corporation.

*Available on certain countries only.

 

DivX®, DivX Certifi ed, and associated logos 

are trademarks of DivX, Inc and are used under 

license.

i.Link is also known as ‘FireWire’ and ‘IEEE1394’. 

This connection is used for the transfer of high 

bandwidth digital signals as used by digital video 

(DV) camcorders. It carries all audio and video 

signals via a single cable.
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LET OP! 
Hoogspanning! Niet openen. U loopt 
anders de kans een elektrische schok te 
krijgen.

Dit apparaat bevat alleen onderhoudsvrije 
onderdelen. Laat eventueel onderhoud 
alleen door daarvoor opgeleid 
onderhoudspersoneel uitvoeren.

Installatievoorschriften

Zoek een geschikte plaats op
– Plaats het apparaat op een vlakke, harde en 

stabiele ondergrond. Plaats het apparaat niet 

op vloerbedekking of een vloerkleed. 

– Zet het apparaat niet boven op een ander 

apparaat dat warm kan worden, zoals een 

receiver of een versterker. 

– Leg niets onder of op het apparaat, zoals 

CD’s of tijdschriften.

– Installeer het apparaat in de buurt van een 

stopcontact en op een plaats waar u 

gemakkelijk bij de stekker kunt.

Laat voldoende ruimte over voor 
ventilatie
– Plaats het apparaat alleen op een plek waar 

voldoende ventilatie is. Aan de achter- en 

bovenkant moet minstens 10 cm en aan de 

linker- en rechterkant minstens 5 cm ruimte 

vrij blijven zijn om oververhitting te 

voorkomen.

Vermijd hoge temperaturen, vocht, 
water en stof
– Stel het apparaat niet bloot aan vocht.

– Plaats niets op het apparaat wat gevaar kan 

opleveren, zoals een glas water of brandende 

kaarsen.

Reinigen van schijven

Sommige problemen zijn het gevolg van een 

vuile schijf (bevroren beeld, geluid van slechte 

kwaliteit, slecht beeld). U voorkomt dergelijke 

problemen door de schijven regelmatig schoon 

te maken.

U reinigt een schijf door met een zachte doek 

in een rechte lijn van het midden naar de rand 

van de schijf te wrijven.

LET OP!
Gebruik geen schoonmaakmiddelen zoals 

benzine, thinner, reinigingsmiddelen of 

antistatische sprays die bedoeld zijn voor 

schijven.

Omdat de optische eenheid (laser) van de 

recorder op een hogere stroom werkt dan bij 

normale DVD- of CD-spelers, kan de optische 

eenheid worden beschadigd als u een 

reinigings-CD gebruikt die voor DVD- of CD-

spelers is bedoeld. Gebruik daarom geen 

reinigings-CD.

Informatie over recycling

Deze handleiding is gedrukt op milieuvriendelijk 

papier. Dit elektronisch apparaat bevat een 

groot aantal onderdelen die kunnen worden 

gerecycled. Als u het apparaat weggooit, breng 

het dan naar een centrum waar gebruikte 

goederen worden ingezameld. Houdt u zich aan 

de plaatselijke regelgeving inzake het weggooien 

van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en 

oude apparatuur.

Informatie over onderhoud en veiligeheid
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Productinformatie

Inleiding

Met deze recorder kunt u TV-programma’s 

opnemen, opnamen die met een camcorder 

zijn gemaakt naar een DVD±RW of DVD±R 

overzetten en voorbespeelde DVD’s afspelen. 

De opnamen die u met de recorder maakt, 

kunnen op alle DVD-spelers en DVD-ROM-

stations worden afgespeeld. U dient de 

DVD+R-discs te fi naliseren om ze op andere 

DVD-spelers te kunnen afspelen. 

Breng voordat u de recorder gebruikt de 

basisaansluitingen aan en maak het apparaat in 

de volgende drie eenvoudige stappen 

gebruiksklaar.

Stap 1:  Basisaansluitingen van de 
recorder

Stap 2:  Optionele aansluitingen 

Stap 3:  De recorder installeren en 
instellen

Lees deze gebruikershandleiding goed door 

voordat u de recorder gaat gebruiken. In deze 

handleiding staat belangrijke informatie over 

de bediening van dit apparaat. 

Handige tips:
– Zie het hoofdstuk ‘Problemen oplossen’ als u 
vragen hebt of als er zich problemen voordoen 
tijdens het bedienen van het apparaat. 
– Wanneer u meer hulp nodig hebt, kunt u 
contact opnemen met de klantenservice in uw 
land. U vindt de betreffende telefoonnummers en 
e-mailadressen in het garantieboekje.   
– Kijk op het typeplaatje aan de achter- of 
onderkant van het apparaat voor het 
identifi catienummer en de artikelnummers van 
benodigdheden.

Bijgeleverde accessoires

– Afstandsbediening en batterijen

– Verkorte handleiding

Regiocodes

DVD-fi lms worden doorgaans niet op 

hetzelfde moment in alle regio’s ter wereld 

uitgebracht. Vandaar dat op alle DVD-spelers 

een speciale regiocode is ingesteld. 

Op dit apparaat kunnen alleen 

DVD’s met Regiocode 2 of 

regiocode ‘ALL’ (codering voor alle 

regio’s) worden afgespeeld. DVD’s 

met een andere regiocode kunnen 

niet worden afgespeeld op deze 

recorder.

Copyright

Het zonder toestemming vervaardigen van 

kopieën van auteursrechtelijk beschermde 

werken, inclusief computer programma’s, 

bestanden, uitzendingen en geluidsopnames, 

kan een inbreuk op auteursrechten en een 

strafbaar feit zijn. De apparatuur dient niet 

voor dergelijke doeleinden gebruikt te 

worden.

ALL

2
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a 2
– Hiermee schakelt u de recorder in of zet u 

deze in de stand-bymodus.

b OPEN/CLOSE ç
– Hiermee opent of sluit u de disclade.

c DISPLAY
– Hiermee toont of verbergt u de 

schermweergave.

d PREV/FRV .,  NEXT/FFWD >
– Hiermee gaat u naar het vorige of volgende 

hoofdstuk/nummer.

– Houd deze knop ingedrukt om snel vooruit of 

terug te spoelen.

e RECORD z 
– Hiermee start u het opnemen van het huidige 

TV-kanaal of de huidige video-ingangsbron.

– Druk herhaaldelijk op deze knop om opnemen 

met één druk op de knop in te stellen met een 

interval van 30, 60 of 90 minuten.

f PLAY/PAUSE u
– Hiermee start/onderbreekt u het afspelen of 

opnemen.

g SYSTEM-MENU
– Hiermee opent/sluit u het menu met 

systeeminstellingen.

h   :  Cursortoetsen waarmee u naar links/

rechts gaat.

  : Cursortoetsen waarmee u omhoog of 

omlaag gaat of het TV-kanaal van de recorder 

wijzigt.

i OK
– Hiermee bevestigt u een invoer of selectie.

j CLEAR
– Wist de naam van de titel in de 

titelbewerkingsmodus

k SUBTITLE
– Hiermee selecteert u de ondertitelingstaal van 

de DVD.

l ANGLE
– Hiermee selecteert u een DVD-camerahoek 

(indien beschikbaar).

1
2

3

4

5
6

7

8
9
q;

qa

qs

Afstandsbediening
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m SOURCE
– Hiermee selecteert u de ingangsbron van de 

recorder (Tuner, CAM, EXT2 of DV).

n Numeriek toetsenblok
– Hiermee selecteert u een hoofdstuk/nummer 

om af te spelen.

–  Hiermee selecteert u het vooraf ingestelde 

TV-kanaal van de recorder.

o TIMER
– Hiermee opent/sluit u het menu voor het 

maken van timeropnamen.

p STOP x

–  Hiermee stopt u het afspelen/opnemen.

q DISC MENU
–  Hiermee opent u het menu van de DVD.

– Hiermee opent u het menu van de VCD als de 

PBC-functie is ingeschakeld.

r BACK
– Hiermee gaat u terug naar het vorige menu op 

een video-CD (VCD) of op sommige DVD’s.

s REC MODE
– Hiermee wisselt u tussen de verschillende 

opnamemodi: HQ, SP, LP, EP of SLP.

 Dit bepaalt de kwaliteit van de opnamen en 

hoeveel u op een DVD±R/±RW kunt opnemen.

t AUDIO
–  Hiermee selecteert u een gesproken taal/

kanaal. 

u REPEAT A-B
–  Hiermee herhaalt u een bepaald deel van een 

disc.

v REPEAT 1/ALL
– Hiermee kunt u kiezen uit een aantal 

herhalingsmodi.

qd

qf

qg

qh

qj

qk

ql

w;
wa

ws

Afstandsbediening (vervolg)
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Afstandsbediening (vervolg)

De afstandsbediening gebruiken

1

3

2

A Open het klepje van het batterijvak.

B Plaats twee batterijen van het type R03 of 

AAA volgens de aanwijzingen (+-) in het 

vak. 

C Sluit het klepje.

D Richt de afstandsbediening rechtstreeks op de 

infraroodsensor (iR) op het voorpaneel en 

selecteer de gewenste functie.

LET OP!
– Verwijder de batterijen als ze leeg zijn 
of als de afstandsbediening lange tijd niet 
wordt gebruikt.
– Plaats geen oude en nieuwe of 
verschillende typen batterijen in het 
apparaat.
– Batterijen bevatten chemische stoffen 
en mogen niet bij het gewone huisvuil 
worden gedaan. 

Batterijen niet weggooien,
maar inleveren als KCA.
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Voorkant

a b c d ef

i

hg

a STANDBY-ON 

– Schakelt de recorder in of zet deze stand-by.

b Schijfl ade

c OPEN/CLOSE ç
– Opent/sluit de lade.

d Display
– Hierop wordt informatie over de huidige 

status van de recorder weergegeven.

e .(PREV) / > (NEXT) 

– Gaat naar het vorige of volgende hoofdstuk/de 

vorige of volgende track.

 Houd deze knop ingedrukt om vooruit of 

terug te spoelen.

  (PLAY)
– Speelt een schijf af.

– Hiermee speelt u een opname af.

  (STOP)

– Zet het afspelen/opnemen stop. 

f  (RECORD)  

– Start het opnemen van het huidige TV-kanaal 

of de huidige video-ingangsbron. 

– Druk herhaaldelijk op deze knop om opnemen 

met één druk op de knop in te stellen met een 

interval van 30, 60 of 90 minuten.

Aansluitingen achter het klepje
Open het klepje zoals aangegeven op het label 

OPEN  aan de rechterkant.

g VIDEO
– Video-ingang voor camcorders of 

videorecorders. 

 Druk op SOURCE op de afstandsbediening 

om ‘CAM” te selecteren en de ingangsbron 

weer te geven. 

h L/R AUDIO
– Audio-ingang voor camcorders of 

videorecorders.

i DV IN
– Ingang voor digitale camcorders of andere 

apparaten die hierop kunnen worden 

aangesloten. 

 Druk op SOURCE op de afstandsbediening 

om ‘DV’ te selecteren en de ingangsbron weer 

te geven.
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De antennekabels aansluiten

Met deze aansluitingen kunt u TV-programma’s 

bekijken en opnemen via de recorder. Als het 

antennesignaal via een videorecorder, 

kabelbox of satellietontvanger wordt 

ontvangen, moeten deze apparaten zijn 

ingeschakeld voordat u de kabelprogramma’s 

kunt bekijken of opnemen.

 Wilt u een videorecorder en/of kabelbox/
satellietontvanger aansluiten, raadpleeg 

dan “Stap 2: optionele aansluitingen” voor 

informatie over de aansluitingen op de TV.

A Sluit het bestaande signaal van de antenne/

kabel-TV (of van de kabelbox/satellietontvanger 

{RF OUT of TO TV}) aan op de 

ANTENNA-IN -aansluiting van de 

recorder.

B Gebruik een RF-coaxkabel (niet meegeleverd) 

om de TV-OUT -aansluiting van de 

recorder aan te sluiten op de antenne-ingang 

(VHF/UHF RF IN) van uw TV.

Handige tip:
– Afhankelijk van de huidige aansluiting van het 
TV-kanaal (rechtstreeks vanaf een antenne, 
kabelbox of videorecorder), dient u sommige 
kabels los te koppelen voordat u de bovenstaande 
aansluitingen kunt maken.

ANTENNA-INTV-OUT
TO TV - I/OEXT1AUX - I/OEXT2

   
      
   
   
      
    

CABLESATELLITEANTENNA

AU D IO
O U T

S-V ID E O
IN

V ID E O  IN

TV

A

B

Stap 1: Basisaansluitingen van de recorder

TIPS: Sluit de apparaten niet aan op een stopcontact wanneer u de aansluitingen tot stand brengt of wijzigt.
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De videokabel aansluiten

Met deze aansluiting kunt u de schijf bekijken 

die vanaf de recorder wordt afgespeeld. 

U hoeft alleen een van de onderstaande opties 

te kiezen om de video-aansluiting te maken.

Optie 1: met een Scart-kabel

 Gebruik een SCART-kabel (niet meegeleverd) 

om de EXT1 TO TV-I/O-aansluiting van de 

recorder aan te sluiten op de overeenkomstige 

SCART-ingang van de TV.

Handige tips:
– Als er op uw TV verschillende SCART-
aansluitingen zitten, selecteert u de SCART-
aansluiting die als video-uitgang en -ingang kan 
worden gebruikt.
– De EXT 2 AUX-I/O-aansluiting is alleen voor 
andere apparaten bedoeld.

Optie 2: met een S-Video-kabel 

 Gebruik een S-Video-kabel (niet meegeleverd) 

om de S-VIDEO OUT-aansluiting van de 

recorder aan te sluiten op de S-Video-ingang 

(of Y/C of S-VHS) van de TV.

 U hebt een audioaansluiting nodig om het 

geluid te horen. Raadpleeg het gedeelte 

“De audiokabels aansluiten” hierna.

Optie 3: met een videokabel 
(CVBS)

 Gebruik een gecombineerde videokabel (geel - 

niet meegeleverd) om de CVBS OUT-

aansluiting van de recorder aan te sluiten op 

de video-ingang (A/V IN, Video IN, Composite 

of Baseband) van de TV. 

 U hebt een audioaansluiting nodig om het 

geluid te horen. Raadpleeg het gedeelte “De 

audiokabels aansluiten” hierna.

ANTENNA-INTV-OUT
TO TV - I/OEXT1AUX - I/OEXT2

AU D IO
O U T

S-V ID E O
IN

V ID E O  IN

TV

Stap 1: Basisaansluitingen van de recorder (vervolg)

Optie 1

Optie 2

Optie 3

TIPS: Sluit de apparaten niet aan op een stopcontact wanneer u de aansluitingen tot stand brengt of wijzigt.
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De audiokabels aansluiten

Met deze aansluitingen kunt u het geluid 

weergeven. U hoeft deze aansluitingen niet tot 

stand te brengen als de recorder met een 

SCART-kabel is aangesloten op de TV.

Optie 1: met een audiokabel
U kunt de recorder aansluiten op een 

tweekanaals stereo-installatie of ontvanger om 

te genieten van het stereogeluidssysteem.

 Gebruik een audiokabel (rode/witte uiteinden 

- niet meegeleverd) om de AUDIO L/R-

aansluitingen aan te sluiten op een van de 

volgende apparaten met dezelfde ingangen.

– Een stereo-installatie (bijvoorbeeld een 

mini-systeem of TV)

– Een ontvanger met analoog stereogeluid 

(twee kanalen)

Optie 2: met een coaxkabel
U kunt de recorder aansluiten op een AV-

versterker/-ontvanger met een digitale 

meerkanaals geluidsdecoder zodat u kunt 

genieten van meerkanaals surround-geluid.

 Gebruik een coaxkabel (niet meegeleverd).

Verbind de coaxiale aansluiting (DIGITAL 
AUDIO OUT) op de recorder met de 

digitale ingang van de ontvanger/versterker.

Stel voordat u aan de slag gaat de digitale 

audio-uitgang overeenkomstig in (zie het 

hoofdstuk “Menuopties - Audio-instellingen - 

Digitale uitgang”). 

Als de audio-instelling niet overeenkomt met 

het vermogen van uw stereo, kan het geluid 

vervormd of helemaal niet worden 

weergegeven.

DIGITAL IN

ANTENNA-INTV-OUT

~
MAINS

COAXIAL

TO TV - I/OEXT1AUX - I/OEXT2

STEREO / TV

Optie 2

Optie 1

AV-versterker/
ontvanger

Stap 1: Basisaansluitingen van de recorder (vervolg)

TIPS: Sluit de apparaten niet aan op een stopcontact wanneer u de aansluitingen tot stand brengt of wijzigt.
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B

C

ANTENNA-INTV-OUT

~
MAINS

TO TV - I/OEXT1AUX - I/OEXT2

AU D IO
O U T

S-V ID E O
IN

V ID E O  IN

TV

RF S-VIDEO
OUTIN

AUDIO
R             L

VIDEO
TO TV

   
      
   
   
      
    

CABLE

SATELLITE

ANTENNA

A

Stap 2: Optionele aansluitingen

Achterzijde van een 
kabelbox of 
satellietontvanger 
(voorbeeld)

Aansluiten op een kabelbox of 
satellietontvanger  

Optie 1
De kabelbox/satellietontvanger heeft 
alleen een antenne-uitgang (RF OUT of 
TO TV):
zie het gedeelte “Stap 1: Basisaansluitingen van 

de recorder – de antennekabels aansluiten” 

voor informatie over de aansluitingen op de TV.

Optie 2 (zie bovenstaande afbeelding)
De kabelbox/satellietontvanger heeft 
een SCART-uitgang:

A Gebruik de bestaande antenne-aansluiting van 

de kabelbox/satellietontvanger naar de TV.

B Gebruik een SCART-kabel (niet meegeleverd) 

om de EXT1 TO TV-I/O-aansluiting van de 

recorder aan te sluiten op de overeenkomstige 

SCART-ingang van de TV.

C Gebruik een andere SCART-kabel om de 

EXT2 AUX-I/O-aansluiting van de recorder 

aan te sluiten op de SCART-uitgang (of 

TV OUT of TO TV) van de kabelbox/

satellietontvanger.

TIPS: Sluit de apparaten niet aan op een stopcontact wanneer u de aansluitingen tot stand brengt of wijzigt.
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ANTENNA-INTV-OUT

~
MAINS

TO TV - I/OEXT1AUX - I/OEXT2

AU D IO
O U T

S-V ID E O
IN

V ID E O  IN

TV

 

 

VIDEO 
IN 

OUT IN

AUDIO
L

AUDIO
R

 

 

VIDEO 
OUT

AUDIO
L

AUDIO
R

VHF/UHF
RF IN

VHF/UHF
RF OUT

TV OUT TV IN

   
      
   
   
      
    

CABLE SATELLITE ANTENNA

A

B C

D

Aansluiten op een videorecorder 
of soortgelijk apparaat

Met deze aansluiting kunt u vanaf videobanden 

opnemen op een DVD±R/±RW en kunt u de 

videorecorder gebruiken voor het afspelen als 

de recorder is uitgeschakeld. 

BELANGRIJK!
Uw nieuwe recorder kan uw 
videorecorder voor al uw opnamen 
vervangen. Koppel hiervoor gewoon alle 
aansluitingen met de videorecorder los.

A Sluit het bestaande TV-signaal van de antenne/

satelliet/kabel (of van de kabelbox/

satellietontvanger met label RF OUT of TO TV) 

aan op de ANTENNA-IN -aansluiting van 

de recorder.

B Gebruik een RF-coaxkabel (niet meegeleverd) 

om de TV-OUT -aansluiting van de 

recorder aan te sluiten op de antenne-ingang 

(VHF/UHF RF IN) van uw TV. 

C Gebruik de SCART-kabel om de 

EXT1 TO TV-I/O-aansluiting van de 

recorder aan te sluiten op de overeenkomstige 

SCART-ingang van de TV. 

D Gebruik een andere SCART-kabel om de 

EXT2 AUX-I/O-aansluiting van de recorder 

aan te sluiten op de SCART-uitgang (of 

TV OUT of TO TV) van de videorecorder.

Handige tips:
– De meeste in de handel verkrijgbare 
videobanden en DVD’s zijn tegen kopiëren 
beveiligd waardoor er niet kan op worden 
opgenomen.
– Sluit de recorder rechtstreeks op de TV aan. Als 
er een videorecorder of ander apparaat tussen de 
recorder en de TV is aangesloten, verliest het beeld 
mogelijk aan kwaliteit vanwege de kopieerbeveiliging 
die in de recorder is ingebouwd.

TIPS: Sluit de apparaten niet aan op een stopcontact wanneer u de aansluitingen tot stand brengt of wijzigt.

Stap 2: Optionele aansluitingen (vervolg)

Achterzijde van 
videorecorder (voorbeeld)
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ANTENNA-INTV-OUT

~
MAINS

TO TV - I/OEXT1AUX - I/OEXT2

AU D IO
O U T

S-V ID E O
IN

V ID E O  IN

TV

 

 

VIDEO 
IN 

OUT IN

AUDIO
L

AUDIO
R

 

 

VIDEO 
OUT

AUDIO
L

AUDIO
R

VHF/UHF
RF IN

VHF/UHF
RF OUT

TV OUT TV IN

RF S-VIDEO
OUTIN

AUDIO
R             L

VIDEO
TO TV

   
      
   
   
      
    

CABLE

SATELLITE

ANTENNA

C

A

B

D

F

E

B

Aansluiten op een videorecorder 
en kabelbox/satellietontvanger

A Sluit het signaal van de antenne of kabel-TV 

aan op de antenne-ingang (RF IN) van de 

kabelbox/satellietontvanger.

B Gebruik een RF-coaxkabel (niet meegeleverd) 

om de antenne-uitgang (RF OUT) van de 

kabelbox/satellietontvanger aan te sluiten op 

de ANTENNA-IN -aansluiting van de 

recorder.

C Gebruik een andere RF-coaxkabel om de 

TV-OUT  -aansluiting van de recorder aan 

te sluiten op de antenne-ingang van de TV.

D Gebruik de SCART-kabel om de 

EXT1 TO TV-I/O-aansluiting van de 

recorder aan te sluiten op de overeenkomstige 

SCART-ingang van de TV. 

E Gebruik een andere SCART-kabel om de 

EXT2 AUX-I/O-aansluiting van de recorder 

aan te sluiten op de SCART-uitgang (of 

TV OUT of TO TV) van de videorecorder.

F Gebruik een andere SCART-kabel om de 

SCART-ingang (TV IN) van de videorecorder 

aan te sluiten op de SCART-uitgang 

(of TV OUT of TO TV) van de kabelbox/

satellietontvanger.

TIPS: Sluit de apparaten niet aan op een stopcontact wanneer u de aansluitingen tot stand brengt of wijzigt.

Stap 2: Optionele aansluitingen (vervolg)

Achterzijde van 
videorecorder 
(voorbeeld)

Achterzijde van een 
kabelbox of 
satellietontvanger 
(voorbeeld)
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Een camcorder op de 
aansluitingen aan de voorkant 
aansluiten

U kunt via de aansluitingen aan de voorkant 

banden kopiëren die met een camcorder zijn 

gemaakt. Deze aansluitingen bevinden zich achter 

het klepje aan de rechterkant, zodat de 

camcorder gemakkelijk kan worden aangesloten.

Optie 1: met de DV IN-aansluiting 
Gebruik deze aansluiting als u een Digital 

Video- of Digital 8-camcorder hebt. De DV-

aansluiting voldoet aan de i.LINK-standaard.

 Gebruik een 4-pins i.LINK-kabel (niet 

meegeleverd) om de DV IN-aansluiting van de 

recorder aan te sluiten op de correcte 

DV OUT-aansluiting van de camcorder. 

Druk voordat u begint herhaaldelijk op de 

knop SOURCE op de afstandsbediening 

totdat u ‘DV’ hebt geselecteerd als 

ingangskanaal. Zie het hoofdstuk “Opnemen” 

voor meer informatie.

Handige tips:
– U kunt de DV IN-aansluiting niet gebruiken om 
een PC aan te sluiten.
– Het is niet mogelijk vanaf de recorder naar de 
camcorder op te nemen via de DV IN-aansluiting 
van de recorder.

Optie 2: met de VIDEO IN-ingang
U kunt de VIDEO-aansluiting gebruiken als uw 

camcorder maar één video-uitgang (Composite 

Video, CVBS) heeft.

A Sluit de VIDEO (CAM)-aansluiting aan de 

voorzijde van de recorder aan op de 

overeenkomstige S-VHS- of Video-uitgang van 

de camcorder.

B Gebruik een audiokabel (rode/witte uiteinden) 

om de AUDIO L/R-aansluitingen aan de 

voorzijde van de recorder aan te sluiten op de 

audio-uitgangen van de camcorder.

Druk voordat u begint herhaaldelijk op de 

knop SOURCE op de afstandsbediening 

totdat u ‘CAM’ hebt geselecteerd als 

ingangskanaal, al naargelang uw aansluitingen. 

Zie het hoofdstuk “Opnemen” voor meer 

informatie.

DV OUT

TIPS: Sluit de apparaten niet aan op een stopcontact wanneer u de aansluitingen tot stand brengt of wijzigt.

Stap 2: Optionele aansluitingen (vervolg)

A
B
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Stap 3: De recorder installeren en instellen

Voordat u begint...
Wanneer u de kabels hebt aangesloten en de 

recorder voor de eerste keer hebt 

ingeschakeld, wordt als het goed is het menu 

voor de eerste instelling op de TV 

weergegeven (alleen voor scart-aansluitingen). 

Volg de instructies op de TV om de installatie 

te voltooien.

Welcome

OK Next Page

Before use the recorder, 

please complete the installation.

Raadpleeg het hoofdstuk “Menuopties” als het 

menu niet wordt weergegeven en u de 

basisfuncties wilt instellen als de menutaal, 

landinstellingen, opties voor automatische 

installatie of de klok. De prestaties van deze 

recorder verbeteren zo aanzienlijk.

Het juiste weergavekanaal 
zoeken

A Druk op STANDBY-ON op de recorder om 

deze in te schakelen.

B Schakel de TV in en zet deze op het juiste 

video-ingangskanaal. 

 Vanaf kanaal 1 op de TV bladert u met 

behulp van de knop Channel Down op de 

afstandsbediening door de kanalen, totdat het 

video-ingangskanaal wordt weergegeven.

 U kunt herhaaldelijk op de knop ° op de 

afstandsbediening van de TV drukken.

 Dit kanaal bevindt zich meestal tussen het 

laagste en het hoogste kanaal en wordt 

FRONT, A/V IN of VIDEO genoemd. 

Raadpleeg de handleiding van de TV voor 

meer informatie. 

Eerste instelling van de recorder

Het menu voor de eerste instelling wordt op 

de TV weergegeven wanneer u de recorder 

voor de eerste keer hebt ingeschakeld of 

wanneer u de fabrieksinstellingen hebt 

teruggezet.

Met deze instellingen kunt u snel de 

basisfuncties van de recorder instellen, zoals 

de TV-kanalen, de taalopties en de klok.   

Welcome

OK Next Page

Before use the recorder, 

please complete the installation.

A Druk op OK op de afstandsbediening om door 

te gaan.

 De menutaal wordt weergegeven.

 Welke talen beschikbaar zijn, is afhankelijk 

van uw land en regio. Mogelijk komen deze 

niet overeen met de afbeeldingen in de 

gebruikershandleiding.

Menu Language

OK Next Page

Select a Menu language.

English

Français

Deutsch

Español

TIPS: Druk op OK om naar de volgende pagina met instellingen te gaan. 

    Druk op BACK om terug te gaan naar de vorige pagina met instellingen.
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B Selecteer de taal voor het schermmenu van de 

recorder en druk op OK.

 Het menu met landinstellingen wordt 

weergegeven.

Country Setting

OK BACKNext Page Exit

Select your current country.

UK

Germany

France

Spain

C Selecteer uw land om automatisch af te 

stemmen op de kanalen en druk op OK.

 Het menu voor automatisch scannen wordt 

weergegeven.

Cancel

Auto scan the channels.

Channels found: 10

Auto Scan

100%

OK BACKNext Page Prev Page

Opmerking: controleer of u alle kabels op de 

recorder, de TV en de eventuele 

satellietontvanger of kabelbox hebt 

aangesloten en of u alle apparaten hebt 

ingeschakeld.

D Het automatisch zoeken van TV-kanalen wordt 

gestart. 

 Dit kan enkele minuten duren. Zodra het 

proces is voltooid, wordt het menu voor de 

programmalijst weergegeven.

Program List

OK BACKNext Page Prev Page

1             C2         On

2 C3 Off

3 C4 Off

Sort, skip and rename the programs.
PR CH        NICAM    StationMove Up

Move Down

NICAM

Rename

E In dit menu kunt u de opgeslagen kanalen 

opnieuw sorteren, hernoemen of een lijst met 

uw favoriete kanalen instellen.

 Als u de opgeslagen kanalen niet wilt wijzigen, 

drukt u op OK op de afstandsbediening om 

door te gaan (zie stap H).

F Markeer de voorkeurzender die u wilt wijzigen 

en druk vervolgens op  om naar de actiebalk 

aan de linkerkant van het menu te gaan.

G Gebruik de knoppen  om de gewenste 

wijziging te selecteren.

Kanalen sorteren

 Markeer { Move Up } (Omhoog) of { Move 
Down } (Omlaag) in het menu en druk 

herhaaldelijk op OK om het geselecteerde 

kanaal naar het gewenste voorkeurnummer te 

verplaatsen.

De NICAM-modus instellen

 Markeer { NICAM } in het menu en druk op 

OK om de NICAM-modus in- of uit te 

schakelen.

Opmerking: NICAM is een systeem voor het 

overbrengen van digitaal geluid. Met NICAM 

kunt u één stereokanaal of twee afzonderlijke 

monokanalen overbrengen. Selecteer { On } 

(Aan) om de geluidsoverdracht te verbeteren 

of { Off } (Uit) als de ontvangst slecht is.

Kanalen hernoemen

 Markeer { Rename } (Hern.) in het menu en 

druk op OK om het toetsenbordscherm weer 

te geven. U kunt maximaal 5 tekens invoeren. 

Opmerking: gebruik de knoppen   

om door het toetsenbordmenu te bladeren en 

druk op OK om een letter, cijfer of symbool 

te selecteren. Ga naar { Finish } (Volt.) in het 

menu en druk op OK als u wilt afsluiten. 

TIPS: Druk op OK om naar de volgende pagina met instellingen te gaan. 

    Druk op BACK om terug te gaan naar de vorige pagina met instellingen.

Stap 3: De recorder installeren en instellen (vervolg)
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TIPS: Druk op OK om naar de volgende pagina met instellingen te gaan. 

    Druk op BACK om terug te gaan naar de vorige pagina met instellingen.

H Druk op  om de selectiebalk naar rechts te 

verplaatsen voordat u op OK drukt om door 

te gaan met de volgende instelling.

 Het menu met klokinstellingen wordt 

weergegeven.

Set the system time.

Clock Setting

OK BACKExit Prev Page

Date: Time:

01 01 2006 12 00 00: :/ /

I Gebruik de knoppen  om de cijfers te 

wijzigen en gebruik de knoppen   om 

andere invoervelden te selecteren. 

 U kunt de datum ook invoeren via het 

numerieke toetsenblok (0-9) op de 

afstandsbediening.

J Druk op OK om te bevestigen en het menu af 

te sluiten.

U kunt de DVD-recorder nu gebruiken.

Handige tip:
– Raadpleeg het hoofdstuk “Menuopties - 
Tunerinstellingen” als u de TV-kanalen opnieuw 
wilt instellen of wijzigen.

Stap 3: De recorder installeren en instellen (vervolg)
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Discs voor opnemen

In deze recorder kunnen verschillende 

formaten opneembare DVD’s worden 

gebruikt:

    

 

DVD±RW (DVD Rewritable)

– Op deze discs kan meerdere keren worden 

opgenomen en kunnen opgenomen gegevens 

worden gewist.

      

 

DVD±R (DVD Recordable)
– Deze discs kunnen maar één keer worden 

opgenomen. Elke nieuwe opname wordt aan 

het einde van de laatste opname toegevoegd. 

Op dit type disc kunnen bestaande opnamen 

niet worden overschreven.

– DVD±R-discs kunnen worden bewerkt 

zolang ze nog niet zijn gefi naliseerd (Erase A-B 

(A-B wis.)) is niet mogelijk). 

– U kunt alleen DVD±R-discs op andere 

DVD-spelers afspelen als ze zijn gefi naliseerd 

(zie het hoofdstuk “Disc-instellingen - 

Finaliseren”). Op een gefi naliseerde disc kan 

niet meer worden opgenomen.

Ondersteunde disctypen en 
mediasnelheden

Disc Mediasnelheden

DVD+R 1x - 16x
DVD+RW 2.4 x - 4x
DVD-R 1x - 16x
DVD-RW 2x - 4x

BELANGRIJK!
Niet-opneembare beelden
Televisieprogramma’s, fi lms, videobanden, 

discs en andere materialen zijn mogelijk 

beveiligd tegen kopiëren en kunnen niet 

worden opgenomen met deze recorder.

Opname-instellingen 

Met de standaardopname-instellingen kunt u 

de automatische hoofdstukmarkeringen, 

standaardopnamemodus en overschrijffunctie 

instellen. 

A Druk op SYSTEM-MENU op de 

afstandsbediening.

 Het systeemmenu wordt op de TV 

weergegeven.

B Gebruik de knoppen  om { Recording } 
(Opnemen) te selecteren en druk op  om te 

bevestigen.

DVD Recorder

Tuner

Disc

yPlaybackyb

Systemy

Recording Quality

Overwrite 

pSetupSetupS t

SP

Language I

On

Off

OK BACK MSYSTEMConfirm Back Exit

C Gebruik de knoppen  om de instelling die 

u wilt wijzigen te selecteren en druk op OK 

om te bevestigen.

 Op de volgende pagina’s vindt u instructies 

en een toelichting bij de opties.

D Druk op SYSTEM-MENU om af te sluiten.

Opnemen

TIPS: Druk op  om naar het vorige menu-item te gaan. 
Druk op SYSTEM-MENU om het menu te verlaten.
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{ Recording Quality}

(Opnamekwaliteit)

 De opnamemodus is bepalend voor de beeldkwaliteit van de opnamen en 

hoeveel er op een disc kan worden opgenomen. De standaardinstelling is 

SP.

            

Opnamemodus

HQ

SP

LP

EP

SLP

Beeldkwaliteit

High quality 

Standard Play

Long PLay

Extended Play

Super Long Play

Maximale opnameduur

per disc (in uren)

1 uur

2 uur

3 uur

4 uur

6 uur

 Hiermee selecteert u de te gebruiken taal voor TV-programma’s die in 

een extra gesproken taal worden uitgezonden. Bijvoorbeeld een 

programma in het Engels en Spaans, waarbij Spaans de tweede taal is

{ Language I } (Taal I) – De oorspronkelijke taal.

{ Language II } (Taal II) – De tweede gesproken taal.

Auto Chapter  De opname (titel) wordt automatisch verdeeld in hoofdstukken door het 

invoegen van hoofdstukmerktekens na specifi eke intervallen. Zo kunt u 

snel naar een specifi ek punt in de opname gaan.

{ Off } (Uit) – Er worden geen hoofdstukmerktekens 

ingevoegd in de opname.

{ On } (Aan) – Na ongeveer elke 5 minuten wordt er 

automatisch een hoofdstukmerkteken 

ingevoegd in de opname. 

 

{ Overwrite } 
(Overschrijven)

 Met deze functie wordt de inhoud van een DVD±RW automatisch 

overschreven als u een nieuwe opname start.

{ On } (Aan) – Hiermee schakelt u de overschrijffunctie in. Als 

u een nieuwe opname op een DVD±RW start, 

wordt de disc overschreven vanaf de 

geselecteerde titel.

{ Off } (Uit) – Hiermee schakelt u de overschrijffunctie uit. 

Nieuwe opnamen beginnen allemaal vanaf een 

lege titel op de DVD±RW.

{ Recording Language } 

(Opnametaal)

{ Auto Chapter 
Marking } (Autom. 

hfdstkmark.)

Opname-instellingen (de standaardinstellingen zijn onderstreept)

Opnemen (vervolg)
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Handmatig opnemen

U kunt een TV-programma opnemen of een 

opname maken vanaf een extern apparaat.  

SOURCE

RECORD z

REC MODE

A Schakel op de TV het juiste weergavekanaal 

voor de recorder in.

B Plaats een opneembare DVD in de recorder.

C Gebruik de knoppen  om het TV-kanaal 

dat u wilt opnemen te selecteren.

 Als u wilt opnemen vanaf een extern apparaat, 

drukt u herhaaldelijk op SOURCE om het 

juiste ingangskanaal te selecteren voor het 

apparaat dat is aangesloten op een van de 

aansluitingen van het externe apparaat.

{ CAM }

Ingangsbron voor het apparaat dat is 

aangesloten op de CAM- en AUDIO L/R-

aansluitingen op het voorpaneel.

{ DV }

Ingangsbron voor het apparaat dat is 

aangesloten op de DV IN-aansluiting op het 

voorpaneel.

{ EXT 2 }

Ingangsbron voor het apparaat dat is 

aangesloten op de EXT2 AUX-I/O SCART-

aansluiting op de achterzijde van de recorder.

D Stel de vereiste opnamemodus in door 

herhaaldelijk op REC MODE te drukken.

E Druk op RECORD z om de opname te 

starten.

 Als er al eerdere opnamen op de disc 

staan, worden de nieuwe opnamen 

automatisch opgenomen achter de laatste 

opname op de disc.

 Druk op u om de opname te onderbreken. 

Druk nogmaals op u om door te gaan met 

opnemen.

 Zo hoeft u geen reclameblokken op te 

nemen.

F Druk op STOP x om de opname te 

beëindigen. 

 Anders gaat het opnemen door tot de disc 

vol is.

Directe timeropnamen

A Volg de stappen A~E van “Handmatig 

opnemen” in het vorige gedeelte.

B Druk herhaaldelijk op RECORD z om te 

wisselen tussen de opnameopties van OTR 30, 

60 en 90 minuten. 

C De recorder stopt het opnemen op de 

aangegeven eindtijd en schakelt automatisch 

over op de stand-bymodus.

 Druk op STOP x om de opname te 

beëindigen voordat de geprogrammeerde tijd 

is verstreken.

Opnemen (vervolg)

TIPS: Zorg dat er voldoende ruimte beschikbaar is op de DVD±R/±RW voor de opnamen. Voordat u de 
DVD±R afspeelt op een andere speler, dient u de disc te fi naliseren. Zie het hoofdstuk ”Disc-instellingen 
- Finaliseren”.
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Timeropnamen

Gebruik de functie ‘Timer Recording’ 

(Timeropnamen) voor het automatisch starten 

en stoppen van een opname op een latere 

datum of tijd. Deze recorder schakelt over op 

het juiste kanaal en start het opnemen op de 

opgegeven tijd.

Met deze recorder kunt u maximaal 

8 opnamen plannen voor maximaal een 

maand vooruit. Tijdens timeropnamen kunt u 

het kanaal van de recorder niet wijzigen.

Voordat u begint...
Controleer of de systeemklok correct is 

ingesteld.

TIMER

OK

VPS/PDC’
‘VPS’ (Video Programming System) of ‘PDC’ 

(Programme Delivery Control) wordt gebruikt 

voor het regelen van de begin- en eindtijd van 

opnamen van TV-programma’s. Als een TV-

programma eerder of later start dan staat 

gepland, wordt de recorder ingeschakeld 

wanneer het programma begint en 

uitgeschakeld wanneer het programma is 

afgelopen.

VPS/PDC is ingesteld om het volledige 

programma op te nemen. Als u minder lang of 

langer wilt opnemen dan de VPS/PDC-

uitzendtijd, dient u de VPS/PDC-functie uit te 

schakelen.

Timeropnamen (ShowView-
systeem)*

* Alleen in bepaalde landen.

Dit is een eenvoudig programmeringssysteem 

voor recorders. U hoeft alleen het ShowView-

programmanummer van het TV-programma in 

te voeren. Dit nummer staat in uw 

omroepgids.

A Schakel op de TV het juiste weergavekanaal 

voor de recorder in.

B Druk op TIMER op de afstandsbediening.

 Het menu voor de timerselectie wordt 

weergegeven.

Timer Recording

OK BACKConfirm Exit

ShowView entry or manual entry.

ShowView

Manual Timer

C Selecteer { ShowView } in het menu en druk 

op OK.

 Het ShowView-menu wordt weergegeven.

Timer Recording

OK BACKConfirm Back

ShowView

0

Quality

SP

TIMER Exit

Opnemen (vervolg)

TIPS: Zorg dat er voldoende ruimte beschikbaar is op de DVD±R/±RW voor de opnamen. Voordat u de 
DVD±R afspeelt op een andere speler, dient u de disc te fi naliseren. Zie het hoofdstuk ”Disc-instellingen 
- Finaliseren”.
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Opnemen (vervolg)

D Gebruik de knoppen   om door het 

menu te bladeren. Gebruik het numeriek 
toetsenblok 0-9 om het ShowView-

programmanummer in te voeren, selecteer de 

gewenste opnamekwaliteit en druk vervolgens 

op OK.

 De lijst met timeropnamen wordt 

weergegeven.

 Het ShowView Plus-systeem decodeert het 

programmanummer en zet het om in een 

geprogrammeerde opname.

Timer Recording List

- -/- -  - - -   - -:- -       - -:- -         - - -          - -           - -                  - - -

15/07  Sat  18:05    19:20       PR5         SP         Off              Once      Valid

Date        Start      End     Source  Quality VPS/PDC  Repeat  Result

 Als er een onjuist programmanummer wordt 

ingevoerd, wordt u gevraagd het TV-kanaal in 

te voeren dat overeenkomt met het 

ShowView-programmanummer. Volg de 

aanwijzingen op de TV.

E Druk op TIMER om het menu af te sluiten.

F Plaats een opneembare DVD in de DVD-

recorder.

G Druk op STANDBY-ON om de recorder in 

de stand-bymodus te zetten.

 Als de DVD-recorder niet in de stand-

bymodus staat, wordt vijf minuten voordat de 

opname start een waarschuwing weergegeven. 

Als u dit bericht negeert, wordt de 

timeropname niet uitgevoerd.

 Als er een timeropname is ingesteld, staat 

het ‘TIMER’-pictogram op het display 

weergegeven.

 Als de timeropname begint, gaat ‘TIMER 
RECORD’ branden op het display. Als u de 

timeropname wilt stoppen, schakel dan de 

recorder in en druk op STOP x en 

vervolgens op OK om te bevestigen. 

Handmatige timeropnamen

A Schakel op de TV het juiste weergavekanaal 

voor de recorder in.

B Druk op TIMER op de afstandsbediening.

C Als het menu voor de timerselectie wordt 

weergegeven, selecteert u { Manual Timer } 

(Handm. timer) en drukt u op OK. Als het 

menu niet wordt weergegeven, kunt u stap C 

overslaan. 

 De lijst met timeropnamen wordt 

weergegeven.

Timer Recording List

BACK TIMERBack ExitEditOK

 

- -/- -  - - -   - -:- -       - -:- -         - - -              - -            - -            - - -

Date        Start      End     Source  Quality VPS/PDC  Repeat  Result

D Selecteer een lege lijst in het menu en druk op 

OK om naar het invoerveld voor de timer te 

gaan.

 Plaats de gele balk in een lege lijst.

E Gebruik de knoppen  om de waarde van 

de instellingen te wijzigen en de knoppen 

  om naar een andere plek in het 

invoerveld te gaan. 

 U kunt de waarde van de instellingen ook 

invoeren met het numerieke toetsenboek op 

de afstandsbediening.

TIPS: Zorg dat er voldoende ruimte beschikbaar is op de DVD±R/±RW voor de opnamen. Voordat u de 
DVD±R afspeelt op een andere speler, dient u de disc te fi naliseren. Zie het hoofdstuk ”Disc-instellingen 
- Finaliseren”.
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Opnemen (vervolg)

{ Date } (Dat.)

– De datum van de opname (dag/maand).

{ Start }
– De begintijd van de opname (uur:minuten).

{ End } (Eind)

– De eindtijd van de opname (uur:minuten).

{ Source } (Bron)

Selecteer het TV-kanaal en de juiste 

ingangsbron (EXT2 of CAM) die u hebt 

gebruikt om het externe apparaat aan te 

sluiten.

{ Quality } (Kwal.)

– Hiermee selecteert u de opnamemodus. 

Zie het hoofdstuk “Opname-instellingen - 

Opnamekwaliteit” voor meer informatie.

{ VPS/PDC }

– Hiermee schakelt u de VPS- of PDC-modus 

in of uit. 

{ Repeat } (Herh.) 

– Selecteer de gewenste herhaalfunctie 

{ None } (Geen), { Daily } (Dag.), { Weekly } 

(Wek.), { Mon-Fri } (Ma-vr) of { Weekend }.

F Druk op OK als u klaar bent.

G  Druk op TIMER om het menu af te sluiten.

H Plaats een opneembare DVD in de DVD-

recorder.

I Druk op STANDBY-ON om de recorder in 

de stand-bymodus te zetten.

Handige tip:
– Stel de timeropname één minuut voor de 
begintijd van het programma in. Zo weet u zeker 
dat het gehele programma wordt opgenomen, 
omdat de disc 30 seconden nodig heeft voor het 
voorbereiden van de opname.

Een timeropname wijzigen/
verwijderen

A Schakel op de TV het juiste weergavekanaal 

voor de recorder in.

B Druk op TIMER op de afstandsbediening.

C Als het menu voor de timerselectie wordt 

weergegeven, selecteert u { Manual Timer } 

(Handm. timer) en drukt u op OK. Als het 

menu niet wordt weergegeven, kunt u stap C 

overslaan. 

 De lijst met timeropnamen wordt 

weergegeven.

Timer Recording List

- -/- -  - - -   - -:- -       - -:- -         - - -          - -           - -                  - - -

15/07  Sat  18:05    19:20       PR5         SP         Off              Once      Valid

Date        Start      End     Source  Quality VPS/PDC  Repeat  Result

D Selecteer met de knoppen pq de timeropname 

die u wilt wijzigen of verwijderen en druk 

vervolgens op OK.

 Het bewerkingsmenu wordt weergegeven.

Edit

Delete

Disable

Cancel

 Markeer { Edit } (Bew.) en druk op OK als u 

het timerschema wilt wijzigen. Selecteer het 

gewenste invoerveld, breng de gewenste 

wijzigingen aan en druk op OK om op te slaan.

 Markeer { Delete } (Verw.) en druk op OK 

als u een timeropname wilt verwijderen.

 Markeer { Disable } (Uitsch.) en druk op OK 

als u een timeropname wilt beëindigen.

 Als u het bewerkingsmenu wilt afsluiten, 

markeert u { Cancel } (Annul.) en drukt u op 

OK.

E Druk op TIMER om het menu te sluiten.

TIPS: Zorg dat er voldoende ruimte beschikbaar is op de DVD±R/±RW voor de opnamen. Voordat u de 
DVD±R afspeelt op een andere speler, dient u de disc te fi naliseren. Zie het hoofdstuk ”Disc-instellingen 
- Finaliseren”.
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Afspeelbare schijven

Met deze recorder kunt u de volgende schijven 

afspelen en op de volgende schijven opnemen:

Opnemen en afspelen

Op een DVD±RW 

(DVD Rewritable) kan 

steeds weer worden 

opgenomen.

Op een DVD±R (DVD 

Recordable) kan slechts 

één keer worden 

opgenomen.

Alleen afspelen:

DVD Video (Digital Versatile 

Disc)

CD-RW (CD-Rewritable) Audio-/

MP3-/JPEG-bestanden

CD-R (CD-Recordable) Audio-/

MP3-/JPEG-bestanden

Audio CD (Compact Disc Digital 

Audio)

MP3-CD

Video-CD 
(Formaten 1,1, 2,0)

Super Video CD

DivX-disc 

(afhankelijk van het Home 

Theatre Profi le)

BELANGRIJK! 
– Als het verbodspictogram (  ) op het 
TV-scherm wordt weergegeven wanneer 
er op een knop wordt gedrukt, is de 
betreffende functie niet voor de huidige 
schijf in de recorder of op dat moment 
beschikbaar.
– DVD-schrijven en -spelers zijn 
voorzien van regiobeperkingen. Voordat 
u een disc gaat afspelen, moet u 
controleren of de regiocode van de disc 
gelijk is aan die van de speler.
– Duw niet tegen de schijfl ade en plaats 
geen andere voorwerpen dan een schijf 
in de lade. De speler kan anders 
beschadigd raken.

Afspelen van een disc starten

A Druk op STANDBY-ON om de recorder in 

te schakelen.

B Druk op OPEN/CLOSE ç.

 De disclade gaat open.

C Plaats de disc voorzichtig in de lade met het 

label aan de bovenkant en druk vervolgens op 

OPEN/CLOSE ç.

 Let erop dat u de disc met het label naar 

boven in de lade plaatst. Bij dubbelzijdige discs 

plaatst u de disc zoals aangegeven op het label.

D Schakel op de TV het juiste weergavekanaal 

voor de recorder in.

E Het afspelen wordt automatisch gestart.

 Als dat niet gebeurt, drukt u op DISC MENU 

om de inhoud van de disc weer te geven. 

Selecteer een titel of nummer om af te spelen 

en druk op u. 

 Zie het hoofdstuk “Extra afspeelfuncties” voor 

meer afspeelfuncties.

ReWritable

Recordable

TIPS: Sommige schijven kunnen niet worden afgespeeld op deze recorder door de confi guratie en   
kenmerken van de schijf of door de opnamekwaliteit en authoring-software.

Afspelen
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Een DVD-videodisc afspelen
Normaal gesproken bevat een DVD-disc een 

discmenu. In het discmenu moet u wellicht de 

gewenste instellingen (bijvoorbeeld 

ondertiteling of gesproken taal) selecteren.

A Plaats een DVD-disc.

 Als het discmenu op de TV wordt 

weergegeven, gebruikt u de knoppen 

  om een afspeeloptie te selecteren of 

het numerieke toetsenblok (0-9) om uw 

selectie in te voeren en drukt u op OK om 

het afspelen te starten.

De vorige of volgende markering voor 
een hoofdstuk/titel kiezen

 Druk tijdens het afspelen op ./ >.

B Druk op STOP x om het afspelen te 

beëindigen.

Een (Super) Video-CD afspelen

(Super) Video-CD’s hebben de functie ‘PBC’ 

(Playback Control). Hiermee speelt u de 

video-CD interactief af via het menu op het 

display. 

A Plaats een (Super) Video-CD. 

 Als het indexmenu van de disc wordt 

weergegeven, gebruikt u het numerieke 
toetsenblok (0-9) om uw selectie in te 

voeren of de knoppen pq om een afspeeloptie 

te selecteren en drukt u op OK om te 

bevestigen.

 Druk op BACK op de afstandsbediening om 

terug te gaan naar het vorige menu. 

 Als u de PBC-modus (Playback Control) wilt 

in- of uitschakelen, drukt u tijdens het afspelen 

op DISPLAY en gebruikt u vervolgens de 

knoppen pq om { PBC On } (PBC aan) of 

{ PBC Off } (PBC uit) te selecteren. 

B Druk op STOP x om het afspelen te 

beëindigen.

Een opneembare DVD afspelen

A Plaats een opneembare DVD.

B Druk op DISC-MENU.

 Het discmenu wordt weergegeven.

C Gebruik de knoppen   om een titel 

te selecteren en druk op u om het afspelen 

te starten.

D Druk op STOP x om het afspelen te 

beëindigen.

Een DivX-®-disc afspelen
Met dit DVD-systeem kunt u DivX-®-fi lms 

afspelen die u van uw computer naar een CD-

R/RW of DVD±R/±RW hebt gekopieerd.

A Plaats een DivX-®-disc.

B Druk op u om het afspelen te starten.

Tijdens het afspelen kunt u het volgende doen:

 Als de DivX-disc ondertitelingen in meerdere 

talen bevat, kunt u met SUBTITLE de 

ondertitelingstaal wijzigen terwijl u de disc 

afspeelt.

C U stopt het afspelen door op STOP x te 

drukken.

Opmerking:
zie het hoofdstuk “Weergave-instellingen - 

Lettertype van de DivX-ondertiteling” als u 

een andere tekenset wilt selecteren voor het 

ondertitelingsbestand.

Handige tips:
– Ondertitelingsbestanden met de volgende 
extensie worden ondersteund: .srt, .smi, .sub en .
sami.
– Af en toe vertonen DivX-®-fi lms pixelatie 
tijdens het afspelen. Dit is normaal en wordt 
veroorzaakt door onduidelijke digitale gegevens 
tijdens het downloaden vanaf internet.

TIPS: Sommige schijven kunnen niet worden afgespeeld op deze recorder door de confi guratie en   
kenmerken van de schijf of door de opnamekwaliteit en authoring-software.

Afspelen (vervolg)
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Een MP3-disc afspelen

Met deze recorder kunnen de meeste MP3-

audiobestanden en JPEG-beeldbestanden van 

opneembare discs of commerciële CD’s 

worden afgespeeld.

A Plaats een MP3-CD.

 Het inhoudsmenu van de disc wordt 

weergegeven.

 Als er veel nummers of foto’s op een disc 

staan, kan het langer duren voordat de 

recorder de inhoud weergeeft op de TV.

B Gebruik de knoppen  om door het menu 

te bladeren en druk op OK om een map of 

album te openen.

Data Disc        0002/0006    s      00:00 / 00:00 

PLAY DISPPlay ID3Switch ModeREC MODE

Folder Mode

Preview

/ MP3 / ..

 ..

01breaknews.mp3

02intotrap.mp3

03aboutjane.mp3

04love.mp3

 Druk op REC MODE om te schakelen tussen 

de menuweergave met mappen en bestanden.

 Druk op BACK om naar het vorige niveau 

terug te gaan.

C Gebruik de knoppen  om een nummer of 

bestand te selecteren en druk op u om het 

afspelen te starten.

 Als het MP3-bestand een ID3-tag heeft, kunt u 

de ID3-informatie weergeven door op 

DISPLAY te drukken. 

D Druk op STOP x om het afspelen te 

beëindigen.

Handige tips:
– Alleen de eerste sessie van een CD met 
meerdere sessies wordt afgespeeld.
– Deze recorder ondersteunt het audioformaat 
MP3PRO niet.
– Als er speciale tekens in de naam van het MP3-
nummer (ID3) of in de albumnaam voorkomen, 
worden deze mogelijk niet juist op het scherm 
weergegeven omdat de tekens niet door deze 
recorder worden ondersteund.

TIPS: Sommige schijven kunnen niet worden afgespeeld op deze recorder door de confi guratie en   
kenmerken van de schijf of door de opnamekwaliteit en authoring-software.

Afspelen (vervolg)
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Een Picture CD (diapresentatie) 
afspelen

U kunt JPEG-beelden een voor een weergeven 

in de volgorde van uw keuze.

A Plaats een JPEG Picture CD (CD, CD-R/RW, 

DVD±R/±RW).

 Het inhoudsmenu van de disc wordt 

weergegeven.

B Gebruik de knoppen  om door het menu 

te bladeren en druk op OK om een map of 

album te openen.

Data Disc        0002/0006    s      00:00 / 00:00 

PLAY DISPPlay ID3Switch ModeREC MODE

2160 x 1728

Folder Mode

Preview

/ Images / ..

 ....

AUCKLAND.JPG

BALLOON.JPG

BASE.JPG

BEACH.JPG

 Druk op BACK om naar het vorige niveau 

terug te gaan.

C Gebruik de knoppen  om een nummer of 

bestand te selecteren en druk op u om het 

afspelen van de diapresentatie te starten.

D Tijdens het afspelen hebt u toegang tot 

verschillende instellingen.

BACKIndex BackHelpTIMER ANGLE Zoom

 Druk op TIMER om het Help-menu te 

openen of af te sluiten. Hiermee geeft u een 

overzicht weer van de functie van de knoppen 

op de afstandsbediening.

 Druk op STOP x om een overzicht met 16 

miniatuurafbeeldingen op het scherm weer te 

geven. Gebruik de knoppen ./ > om 

naar de vorige of volgende pagina te gaan.

 Druk op ANGLE om de zoommodus te 

openen of af te sluiten. Gebruik in de 

zoommodus de knoppen ./ > om de 

vergrotingsfactor te wijzigen en de knoppen 

  om door de ingezoomde afbeelding 

te schuiven.

 Gebruik de knoppen    om het beeld 

te draaien.

 Gebruik de knoppen ./ > om het vorige 

of volgende bestand weer te geven.

 Druk herhaaldelijk op REC MODE om een 

vernieuwingsmodus voor het afspelen van 

diapresentaties te selecteren.

 Druk op BACK of DISC-MENU om terug 

te gaan naar het hoofdmenu.

E U stopt het afspelen door op STOP x te 

drukken.

Als de disc MP3-muziekbestanden en 
JPEG-beeldbestanden bevat, kunt u een 
diapresentatie met muziek maken.

 Selecteer een MP3-bestand en druk op OK 

om het afspelen te starten. Selecteer 

vervolgens een beeldbestand in het menu en 

druk op OK om het afspelen van de 

diapresentatie te starten.

Ondersteunde JPEG-beeldformaten:
– De bestandsextensie moet ‘.JPG’, ‘.JPE’ of 

‘.JPEG’ zijn.

– Met deze recorder kunt u alleen foto’s van 

de digitale camera weergeven als ze het 

formaat JPEG-EXIF hebben. Dit formaat wordt 

door de meeste digitale camera’s gebruikt. De 

recorder kan geen Motion JPEG of andere 

bestandsformaten dan JPEG of geluidsclips 

afspelen samen met foto’s.

Handige tips:
– Discs die met een computer zijn gemaakt, 
kunnen mogelijk niet op deze recorder worden 
afgespeeld door een verschil in opnametechnieken. 
Compatibiliteit met opneembare formaten wordt 
niet gegarandeerd.
– Als er veel nummers/foto’s op een disc staan, 
kan het langer duren voordat de recorder de 
inhoud weergeeft op de TV.
– Als de JPEG-beelden niet zijn opgeslagen in 
‘EXIF’-formaat, wordt de miniatuurafbeelding niet 
weergegeven op het display. 

TIPS: Sommige schijven kunnen niet worden afgespeeld op deze recorder door de confi guratie en   
kenmerken van de schijf of door de opnamekwaliteit en authoring-software.

Afspelen (vervolg)
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REPEAT A-B
REPEAT 1/ALL
SUBTITLE

ANGLE
AUDIO

DISC MENU

DISPLAY

.  >

Naar een ander hoofdstuk/
andere track gaan

Wanneer er meerdere tracks of hoofdstukken 

op een disc staan, gaat u als volgt naar een 

andere track of een ander hoofdstuk.

Tijdens het afspelen 

 Druk op > om naar de volgende hoofdstuk/

track te gaan. 

 Druk op .om naar het begin van de vorige 

hoofdstuk/track terug te gaan.

OF

 Voer de titel/hoofdstuk/track in met het 

numerieke toetsenblok 0-9. 

OF

 Druk op DISPLAY om het menu met 

videoafspeelopties weer te geven.

Markeer het pictogram van de titel in het 

menu en druk op  om het nummer van de 

titel te wijzigen.

1/3
 

Markeer het pictogram van het hoofdstuk in 

het menu en druk op  om het nummer van 

het hoofdstuk te wijzigen.

 
3/8

Afspelen pauzeren/in 
slowmotion afspelen

A Druk tijdens het afspelen op u om het 

afspelen te onderbreken en een stilstaand 

beeld weer te geven. 

B Druk herhaaldelijk op  of de knoppen  om 

naar het vorige of volgende stilstaande beeld te 

gaan.

C Als u afspelen in slowmotion wilt starten, 

drukt u herhaaldelijk op . (achteruit) of 

> (vooruit) om door de verschillende 

slowmotion-snelheden (1/16x, 1/8x, 1/4x, 

1/2x) te bladeren.

D Druk op u om het afspelen te hervatten. 

Vooruit of achteruit zoeken

U kunt tijdens het afspelen van een disc 

versneld vooruit of achteruit zoeken en een 

gewenste zoeksnelheid instellen.

A Houd tijdens het afspelen . 

(achteruitspoelen) of  > (vooruitspoelen) 

ingedrukt totdat de statusbalk voor de 

zoeksnelheid (2x) wordt weergegeven op de 

TV.

 Het geluid wordt uitgeschakeld.

B Druk herhaaldelijk op . (achteruitspoelen) 

of  > (vooruitspoelen) om door de 

verschillende zoeksnelheden te bladeren (2x, 

4x, 8x, 16x, 32x).

C Druk op u om het afspelen te hervatten. 

TIPS: De functies die hier worden beschreven, kunnen niet bij elke schijf worden gebruikt.   
 Raadpleeg de instructies die bij de schijf worden geleverd.

 Extra afspeelfuncties
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Herhaald afspelen

De opties voor herhaald afspelen verschillen 

per type disc.

A Druk tijdens het afspelen op REPEAT1/ALL 

om een van de herhaalopties te selecteren.

 Repeat chapter (Hoofdstuk herhalen) 

(DVD/DVD±R/±RW)

 Repeat track/title (Nummer/titel herhalen) 

(CD/VCD/DVD)

 Repeat all (Alles herhalen) (CD/VCD/DVD)

B Als u het herhaald afspelen wilt annuleren, 

drukt u herhaaldelijk op REPEAT1/ALL om 

‘Repeat off’ (Herhalen uitschakelen) te 

selecteren of drukt u op STOP x.

Een bepaald segment herhalen 
(A-B)

U kunt het afspelen van een bepaald segment 

binnen een titel/hoofdstuk/nummer herhalen. 

Hiervoor moet u het begin en eind van het 

gewenste segment markeren.

A Druk tijdens het afspelen op REPEAT A-B 

op het punt vanaf waar u het herhaald afspelen 

wilt starten.

B Druk nogmaals op REPEAT A-B op het punt 

waar u het herhaald afspelen wilt beëindigen.

 De disc wordt afgespeeld vanaf het begin 

van het gemarkeerde segment. Het segment 

wordt telkens opnieuw afgespeeld, totdat de 

herhaalmodus wordt geannuleerd.

C Druk nogmaals op REPEAT A-B om 

herhaald afspelen te annuleren.

Ondertitelingstaal wijzigen

Deze bewerking werkt alleen bij DVD’s met 

meerdere ondertitelingstalen. U kunt de taal 

wijzigen tijdens het afspelen van een DVD.

Off

 Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op 

SUBTITLE om te wisselen tussen de 

taalopties op de disc. 

 Als de taal die u wilt selecteren niet op de 

disc staat, wordt de standaardtaal gebruikt.

Handige tip:
– Bij sommige DVD’s kan alleen via het menu van 
de DVD een andere taal voor de ondertiteling 
worden gekozen. U opent het discmenu door op 
DISC-MENU te drukken.

Een andere taal voor de 
soundtrack kiezen

Dit kan alleen bij DVD’s waarop de soundtrack 

in meerdere talen is opgenomen of bij VCD’s 

met meerdere audiokanalen.

3.2.1CH  English (1/3)

 Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op 

AUDIO om te wisselen tussen de gesproken 

talen op de disc.

 Als de taal die u wilt selecteren niet op de 

disc staat, wordt de standaardtaal gebruikt.

Handige tip:
– Bij sommige DVD’s kan alleen via het menu van 
de DVD een andere taal voor de soundtrack 
worden gekozen. U opent het discmenu door op 
DISC-MENU te drukken.

 Extra afspeelfuncties (vervolg)

TIPS: De functies die hier worden beschreven, kunnen niet bij elke schijf worden gebruikt.   
 Raadpleeg de instructies die bij de schijf worden geleverd.
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Een andere camerahoek kiezen

Deze optie is alleen beschikbaar bij DVD’s 

waarop de verschillende camerahoeken 

waaruit is opgenomen, zijn opgeslagen. Op die 

manier kunt u de fi lm vanuit verschillende 

camerahoeken bekijken.

 Druk tijdens het afspelen van de disc 

herhaaldelijk op ANGLE om de gewenste 

camerahoek te selecteren.

 Als de functie voor verschillende hoeken 

wordt ondersteund, wordt het pictogram 

weergegeven.

Tijdlocatie

Met deze functie kunt u naar een bepaald punt 

gaan op de disc die wordt afgespeeld.

A Druk tijdens het afspelen op DISPLAY om 

het menu met videoafspeelopties weer te 

geven.

B Markeer het tijdlocatiepictogram in het menu 

en druk op OK.

 De verstreken tijd verandert in het 

invoerveld voor tijd.

 _ _ : _ _ : _ _

C Gebruik het numerieke toetsenblok (0-9) 
om de tijd in te voeren met 6 cijfers. 

 De disc wordt nu afgespeeld vanaf de 

geselecteerde tijd.

Afspelen hervatten vanaf het 
laatste stoppunt

Deze optie is alleen beschikbaar bij DVD’s en 

VCD’s. De recorder kan het afspelen van discs 

hervatten vanaf het laatste stoppunt.

Voordat u begint...
Controleer of de instelling voor de 

hervattingsmodus is ingeschakeld (zie het 

hoofdstuk “Weergave-instellingen - 

Hervatten”.

 Plaats een disc en druk op u om het 

afspelen te hervatten vanaf het laatste 

stoppunt.

De hervattingsmodus annuleren en 
afspelen vanaf het begin

 Druk nogmaals op STOP x als het afspelen is 

beëindigd.

 Extra afspeelfuncties (vervolg)

TIPS: De functies die hier worden beschreven, kunnen niet bij elke schijf worden gebruikt.   
 Raadpleeg de instructies die bij de schijf worden geleverd.
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Opnamen bewerken

Opneembare DVD’s bewerken

Zodra het opnemen is voltooid, kunt u met 

deze recorder de inhoud van titels of video’s 

bewerken. U kunt de opname wissen, 

beveiligen en hernoemen. Als een DVD±R is 

gefi naliseerd, kunt u deze niet meer bewerken.

Voordat u begint...
Druk op DISC-MENU om de lijst met titels 

weer te geven. Selecteer de titel die u wilt 

bewerken en druk op OK om het 

bewerkingsmenu te openen.

Menu

DISC BACKExit BackConfirmOK

PR 2
15/07   18:05Play

Erase

Protect

Edit

{ Play } (Afsp)

Hiermee speelt u de geselecteerde titel 

(opname) af.

{ Erase } (Wis.) 

Hiermee verwijdert u de geselecteerde titel of 

alle titels.

{ Protect } (Beveil.) / { Unprotect } (Bev. oph.) 

Hiermee beveiligt u de geselecteerde titel, 

zodat deze niet kan worden bewerkt of per 

ongeluk verloren kan gaan. Ook kunt u 

hiermee de beveiliging opheffen.

{ Edit } (Bew.)

Hiermee wijzigt u de naam van de titel en/of 

wist u ongewenste scènes uit de opname.

Opmerking:
zie het hoofdstuk “Menuopties - 
Discinstellingen” als u de opneembare 
DVD wilt bewerken (bijvoorbeeld om 
deze te formatteren, fi naliseren of 
vergrendelen).

Indexscherm van het discmenu

In het indexscherm van het discmenu worden 

de opnamen op een opneembare DVD 

weergegeven. Het scherm wordt als het goed 

is op de TV weergegeven zodra u een 

opneembare DVD hebt geplaatst of als u op de 

knop DISC MENU op de afstandsbediening 

drukt.

Menu

OK DISCEdit ExitPlayPLAY

Remain:
SP   01:17:38
2.8 GB

Title Used:
SP   00:43:28
1.5 GB

PR 2
15/07   18:05

PR 1
16/12  10:05

PR 13
18/12   22:00

C

B

A

E
D

In het indexscherm van het discmenu vindt u 

de volgende informatie:

A  Het type disc.

B  De resterende opnametijd voor de 

verschillende opnamemodi. Druk op REC 

MODE om de opnamemodus te wijzigen.

C  De miniatuurweergave en naam van de titel en 

informatie over de titel.

D  De gebruikte ruimte en opnametijd.

E  De bedieningsknoppen die u kunt gebruiken en 

hun functie.

TIPS: U kunt niet opnemen op volle of gefi naliseerde DVD±R’s en u kunt deze ook niet bewerken.  
Druk op BACK om terug te gaan naar het vorige menu.
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Titel(s) wissen

U kunt een bepaalde titel (opname) of alle 

titels van de disc wissen. 

A Druk eerst op DISC-MENU en dan op OK.

 Het bewerkingsmenu wordt weergegeven.

B Gebruik de knoppen  om { Erase } (Wis.) 

te selecteren en druk op OK.

C Markeer { Erase title } (Titel wissen) om de 

momenteel geselecteerde titel te wissen of 

{ Erase all } (Al. wis.) om alle titels op de disc 

te wissen en druk vervolgens op OK.

 Er wordt een bevestiging weergegeven.

D Selecteer in het menu { OK } om door te gaan 

of { Cancel } (Annul.) om af te breken en 

druk vervolgens op OK om te bevestigen. 

Titels beveiligen of de beveiliging 
opheffen

U kunt een opgenomen titel beveiligen om te 

voorkomen dat opnamen per ongeluk verloren 

gaan.

A Druk eerst op DISC-MENU en dan op OK.

 Het bewerkingsmenu wordt weergegeven.

B Gebruik de knoppen pq om { Protect } 
(Beveil.) te selecteren en druk op OK.

 Er wordt een bevestiging weergegeven.

C Selecteer in het menu { OK } om door te gaan 

of { Cancel } (Annul.) om af te breken en 

druk op OK om te bevestigen. 

 Als de titel is beveiligd, verandert de optie in 

het menu in { Unprotect } (Bev. oph.). 

U dient de beveiliging van de titel op te heffen 

als u de titel wilt wissen of bewerken.

Titels hernoemen

De recorder genereert automatisch een naam 

voor de titel. Volg de onderstaande stappen om 

een nieuwe titel voor de opname te maken.

A Druk eerst op DISC-MENU en dan op OK.

 Het bewerkingsmenu wordt weergegeven.

B Gebruik de knoppen  om { Edit } (Bew.) 

te selecteren en druk op OK.

Menu

DISC BACKExit BackConfirmOK

PR 2
15/07   18:05Rename

Divide

A-B Erase

Undo Erase

C Markeer { Rename } (Hern.) en druk op OK.

 Er wordt een toetsenbordscherm 

weergegeven.

D Gebruik de knoppen    om een letter, 

cijfer of symbool te markeren en druk op OK 

om te selecteren.

 U kunt maximaal 64 tekens invoeren.

 Bewerk de invoer met de volgende knoppen 

van het schermtoetsenbord. Markeer de 

bijbehorende balk en druk op OK om de knop 

te selecteren.

"A" Page  : hiermee geeft u hoofdletters 

weer.

"a" Page  : hiermee geeft u kleine letters 

weer.

Symbol  : hiermee geeft u symbolen weer.

Space  : hiermee plaatst u een spatie 

tussen de tekens.  

Backspace  : hiermee verwijdert u het teken 

links van de cursor.

Finish  : hiermee bevestigt u de nieuwe 

naam. 

Cancel  : hiermee annuleert u het 

hernoemen en sluit u het 

toetsenbordinvoermenu af.  

Opnamen bewerken (vervolg)

TIPS: U kunt niet opnemen op volle of gefi naliseerde DVD±R’s en u kunt deze ook niet bewerken.  
Druk op BACK om terug te gaan naar het vorige menu.
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Opnamen bewerken (vervolg)

E Ga als u klaar bent naar { Finish } (Volt.) in 

het menu en druk op OK.

 Het informatiescherm wordt nu bijgewerkt. 

Titels verdelen (alleen voor 
DVD±RW)

U kunt een titel verdelen in twee of meer 

nieuwe titels. De titel moet langer dan 6 (zes) 

seconden duren.

Waarschuwing! Wanneer u een titel hebt 

opgesplitst, kan dit niet meer ongedaan 

worden gemaakt.

A Druk eerst op DISC-MENU en dan op OK.

 Het bewerkingsmenu wordt weergegeven.

B Gebruik de knoppen  om { Edit } (Bew.) 

te selecteren en druk op OK.

C Markeer { Divide } (Splits) en druk op OK.

 Het titelscherm bevindt zich standaard in 

de pauzemodus.

enu

PLAY BACKPlay BackConfirmOK

Title NO.1 Title NO.2

Divide

Title: 1

Divide

OK

Cancel

00:00:00

D Druk op u om het afspelen te starten.

 Houd de knoppen .>  ingedrukt om 

snel te zoeken.

 Als u een bepaald frame wilt zoeken tijdens 

het afspelen, drukt u op u om het afspelen te 

onderbreken en drukt u vervolgens 

herhaaldelijk op  of .

E Druk, zodra u { Divide } (Splits) hebt 

gemarkeerd, op OK om het verdeelpunt in te 

stellen.

F Druk, zodra u { OK } hebt gemarkeerd, op 

OK om het verdelen te starten.

 Zodra de bewerking is voltooid, wordt er 

een nieuwe titel weergegeven in het 

indexscherm van het discmenu.

Een deel van een titel verwijderen 
(alleen voor DVD±RW)

Met deze optie kunt u ongewenste scènes, 

zoals reclames, uit de opname verwijderen. 

Hiervoor dient u het begin (punt A) en eind 

(punt B) in te stellen van de scène die u wilt 

wissen.

A Druk eerst op DISC-MENU en dan op OK.

 Het bewerkingsmenu wordt weergegeven.

B Gebruik de knoppen  om { Edit } (Bew.) 

te selecteren en druk op OK.

C Markeer { A-B Erase } (A-B wis.) en druk op 

OK.

 Het titelscherm bevindt zich standaard in 

de pauzemodus. 

enu

PLAY BACKPlay BackConfirmOK

Point A Point B

A-B Erase

Title: 1

Set Point A

Set Point B

OK

Cancel

00:00:00

D Druk op u om het afspelen te starten.

 Houd de knoppen .> ingedrukt om snel 

te zoeken.

 Als u een bepaald frame wilt zoeken tijdens 

het afspelen, drukt u op u u om het afspelen 

te onderbreken en drukt u vervolgens 

herhaaldelijk op  of .

E Druk, zodra u { Set Point A } (Pnt A inst.) 

hebt gemarkeerd, op OK om het beginpunt in 

te stellen. 

F Druk, zodra u { Set Point B } (Pnt B inst.) 

hebt gemarkeerd, op OK om het eindpunt in 

te stellen. 

G Druk, zodra u { OK } hebt gemarkeerd, op 

OK om A-B Erase (A-B wis.) te starten.

Handige tip:
– Selecteer { Undo Erase } (Wis. ann.) in het 
bewerkingsmenu om de verwijderde scènes te 
herstellen. 
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Menuopties

Het systeemmenu openen

Het systeemmenu biedt u verschillende opties 

om de recorder aan te passen aan uw 

voorkeuren.

SYSTEM
MENU

OK

A Druk op SYSTEM MENU op de 

afstandsbediening.

 Het systeemmenu wordt weergegeven op 

de TV.

B Druk op de knoppen  om een menu-item 

te selecteren en druk op  om toegang te 

krijgen tot de opties.

C Druk op de knoppen  om de instelling te 

markeren die u wilt wijzigen en druk op OK 

om te bevestigen en om terug te keren naar 

het vorige menu-item.

 Op de volgende pagina’s vindt u instructies 

en toelichting bij de opties.

D Druk op SYSTEM MENU om af te sluiten.

OPMERKING:
Zie het hoofdstuk “Opnemen” voor 
informatie over opname-instellingen.

DVD Recorder

Tuner

Disc

yPlaybacky

gRecordingg

Audio

yySystemy

Manage Presets

Country Setting

Auto Scan

TunerTunerT

OK BACK MSYSTEMConfirm Back Exit

Zie het hoofdstuk “Tunerinstellingen”.

DVD Recorder

Tuner

Disc

yPlaybacky

Audio

yySystemy

Format

Finalize

Make Compatible

Disc Label

Disc Info

pSetupSetupS t

OK BACK MSYSTEMConfirm Back Exit

 
Zie het hoofdstuk “Discinstellingen”.

DVD Recorder

Tuner

Disc

yPlaybacky

Audio

yySystemy

Audio Language

Subtitle Language

Resume

DivX(R)  VOD DRM

DivX Subtitle Font

pSetupSetupS t

English

Off

4:3 LB

On

Standard

OK BACK MSYSTEMConfirm Back Exit

Zie het hoofdstuk “Weergave-instellingen”.

DVD Recorder

Tuner

Disc

yPlaybacky

Systemy

Downmix

Digital Output

Night Mode

pSetupSetupS t

Stereo

Automatic

Off

OK BACK MSYSTEMConfirm Back Exit

Zie het hoofdstuk “Audio-instellingen”.

DVD Recorder

Tuner

Disc

yPlaybacky

gRecordingg

yySystemy

Menu Language

Clock Setting

Screen Saver

Restore Default

pSetupSetupS t

English

09:36:04

On

OK BACK MSYSTEMConfirm Back Exit

Zie het hoofdstuk “Systeeminstellingen”.
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Menuopties (vervolg)

 Tunerinstellingen

{ Manage Presets } 

(Vrk.stat. beh.)

 Hiermee past u de opgeslagen TV-kanalen aan uw wensen aan. Selecteer 

deze optie en druk op OK om het menu voor de programmalijst te 

openen.

 1) Gebruik de knoppen  om het kanaal te markeren dat u wilt wijzigen.

 2) Druk op  om naar de actiebalk aan de linkerkant te gaan.

 3) Gebruik de knoppen  om een van de wijzigingsopties te selecteren:

{ Move Up } (Omhoog) – Druk op OK om het gemarkeerde kanaal 

omhoog te verplaatsen naar het vorige 

voorkeurnummer in de programmalijst.

{ Move Down } (Omlaag)– Druk op OK om het gemarkeerde kanaal 

omlaag te verplaatsen naar het volgende 

voorkeurnummer in de programmalijst.

{ NICAM } – NICAM is een systeem voor het overbrengen 

van digitaal geluid. Met NICAM kunt u één 

stereokanaal of twee afzonderlijke monokanalen 

overbrengen. Selecteer { On } (Aan) om de 

geluidsoverdracht te verbeteren of { Off } (Uit) 

als de ontvangst slecht is.

{ Decoder } – Schakel deze optie in om de aangesloten decoder 

aan het huidige TV-kanaal toe te wijzen als dit 

wordt uitgezonden via gecodeerde TV-signalen 

die alleen kunnen worden bekeken met een 

decoder die is aangesloten op de EXT2 AUX-

I/O-aansluiting.

  Druk OK om de decoder in te stellen op On 

(Aan) of Off (Uit). 

{ Rename } (Hern.) – Druk op OK om naar het invoerveld voor 

hernoemen te gaan. Gebruik de knoppen   

  om een letter, cijfer of symbool te 

markeren in het toetsenbordmenu en druk op 

OK om te selecteren. Ga als u klaar bent naar 

{ Finish } (Volt.) in het menu en druk op OK.

  Opmerking: u kunt maximaal vijf tekens invoeren.

 Bewerk de invoer met de volgende knoppen van het schermtoetsenbord. 

Markeer de bijbehorende balk en druk op OK om de knop te selecteren. 

"A" Page  : hiermee geeft u hoofdletters weer.

"a" Page  : hiermee geeft u kleine letters weer.

Symbol  : hiermee geeft u symbolen weer.

Space  : hiermee plaatst u een spatie tussen de tekens.

Backspace  : hiermee verwijdert u het teken links van de 

cursor.

Finish  : hiermee bevestigt u de nieuwe naam. 
Cancel  : hiermee annuleert u het hernoemen en sluit u 

het toetsenbordinvoermenu af. 

Program List

OK BACKConfirm Exit

1    BBC       0        Off          Off     C02

2    ARD      0        Off           Off     C03

3    BBC       0        Off          Off      S08

4    TTV       0        Off           Off     S22

5    ONE      0        Off           Off     S18

6    RTL4     0        Off           Off     C11

PR   Station    Fine    NICAM   Decoder  CH

Prev / Next

Move Up

Move Down

NICAM

Decoder

Rename

Manual Setting
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Menuopties (vervolg)

 Tunerinstellingen (vervolg)

{ Manual Setting } (Handm. instel.)– Druk op OK om naar het menu 

voor handmatige instellingen te gaan. Gebruik de 

knoppen  om de instelling te wijzigen en de 

knoppen  om naar het vorige/volgende 

invoerveld te gaan.

{ PR }  

– Het voorkeurnummer van het kanaal dat u 

momenteel hebt geselecteerd.

{ Seek (MHZ) } (Zoek (MHZ))

– Gebruik de knoppen  om naar een 

geldige uitzendfrequentie te zoeken.

{ CH } (KA)

– Gebruik de knoppen  om een TV-kanaal 

te selecteren.

{ Fine } (Fijn)

– Hiermee stemt u het kanaal handmatig fi jn af. 

Gebruik de knoppen  om de frequentie 

met 0,06~0,07 MHz te verhogen of verlagen.

{ Standard } (Stand.)

– Gebruik de knoppen pq om een TV-

systeemstandaard te selecteren met de minste 

vervorming van beeld en geluid.

{ Country Setting }

(Landinstelling)
 Selecteer uw land om automatisch af te stemmen op de kanalen.

{ Auto Scan }

(Auto scan)
 Deze optie omvat alle eerste instellingen die nodig zijn om de recorder te 

kunnen gebruiken voor het kijken naar uw favoriete TV-programma’s. 

 Druk op OK op de afstandsbediening om de eerste instelling van de 

recorder te starten (land, TV-kanalen en klok instellen). Dit kan enkele 

minuten duren. 

Manual Setting

OK BACKConfirm Back

PR Seek (MHZ)

1 C355.162

CH Fine Standard

-1 PAL B/G
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Menuopties (vervolg)

Disc

{ Format } (Indel.)  Bepaalde DVD+VR- of DVD±RW-discs dienen te worden geformatteerd 

voordat u ze met deze recorder kunt gebruiken.

 1) Druk op OK om te selecteren.

 2) Er wordt een bevestiging weergegeven. Selecteer { OK } in het menu 

om door te gaan of { Cancel } (Annul.) om af te breken en druk 

vervolgens op OK om te bevestigen.

 Opmerking: als u een disc formatteert, gaat de inhoud ervan verloren.

{ Finalize }  (Finalis.) Als u de opgenomen DVD±R fi naliseert, kunt u deze ook afspelen op 

andere DVD-spelers. 

 1) Druk op OK om te selecteren.

 2) Er wordt een bevestiging weergegeven. Selecteer { OK } in het menu 

om door te gaan of { Cancel } (Annul.) om af te breken en druk 

vervolgens op OK om te bevestigen.

 Opmerking: als een DVD±R eenmaal is gefi naliseerd, kunt er niet meer 

op opnemen en kunt u de inhoud niet meer bewerken. U kunt het 

fi naliseren van de DVD±R niet ongedaan maken.

{ Lock } (Vergr)  U kunt de opneembare DVD vergrendelen om te voorkomen dat het 

opgenomen materiaal per ongeluk wordt verwijderd. 

 1) Druk op OK om te selecteren.

 2) Er wordt een bevestiging weergegeven. Selecteer { OK } in het menu 

om door te gaan of { Cancel } (Annul.) om af te breken en druk 

vervolgens op OK om te bevestigen.

 Opmerking: als de disc is vergrendeld, verandert de optie in het menu 

in { Unlock } (Ontgr.).

{ Make Compatible }

(Compat. maken)
 Als u de bewerkte DVD±RW disc afspeelt op een andere DVD-speler, 

worden de originele titels en verborgen scènes mogelijk nog 

weergegeven. Met deze functie kunt u een bewerkte DVD±RW 

compatibel maken met andere spelers. 

 1) Druk op OK om te selecteren.

 2) Er wordt een bevestiging weergegeven. Selecteer { OK } in het menu 

om door te gaan of { Cancel } (Annul.) om af te breken en druk 

vervolgens op OK om te bevestigen.

 Opmerking: als de functie niet beschikbaar is voor selectie, betekent dit 

dat de disc al compatibel is.
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Disc (vervolg)

Disc Label (Disclabel)  Hiermee wijzigt u de naam van de disc.

 1) Druk op OK om naar het menu voor de discnaam te gaan.

 2) Gebruik de knoppen  om een letter, cijfer of symbool te 

markeren in het toetsenbordmenu en druk op OK om te selecteren.

 3) Ga als u klaar bent naar { Finish } (Volt.) in het menu en druk op OK.

 Opmerking: u kunt maximaal 64 tekens invoeren.

Disc Info (Disc-info)  Selecteer deze optie en druk op OK om informatie over de huidige disc 

weer te geven. Druk op BACK om het menu af te sluiten. 

{ Label } – De naam van de disc.

{ Title No. } (Aantal titels)– Het totale aantal titels op de disc. 

et maximumaantal is meestal 99.

{ Media }  – Het type disc.

{ Status} (Ruimte) – De status van de disc (opneembaar, 

gefi naliseerd of vol).

{ Space }  – De gebruikte en de totale ruimte.

{ Remainder } (Resterend)– De resterende ruimte wordt weergegeven in 

een staafgrafi ek. 

 

Label

Title No.

Media

Status

Space

Remainder

No label

0

DVD+R

Recordable (Empty)

8/4418MB

Menuopties (vervolg)
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Weergave-instellingen (de standaardinstellingen zijn onderstreept)

Audio Language

(Gesproken taal)

 Selecteer deze optie om de gewenste gesproken taal te kiezen.

Subtitle Language
(Ondert.taal)

 Selecteer de gewenste taal voor de ondertitels. 

 Opmerkingen:
 – Als de audio-/ondertitelingstaal die u wilt selecteren niet op de disc 

staat, wordt de standaardtaal gebruikt. 

– Bij sommige DVD’s kan alleen via het menu van de DVD een andere 

gesproken taal of taal voor de ondertiteling worden gekozen.  

TV Shape
(Bldform.)

 Hiermee stelt u de beeldverhouding van de recorder overeenkomstig het 

aangesloten TV-type in.

{ 4:3 PS }  – Selecteer deze optie voor een volledig beeld 

waarvan de zijkanten zijn afgekapt.

{ 4:3 LB }  – Selecteer deze optie voor ‘breedbeeld’ met 

balken aan de boven- en onderzijde van het TV-

scherm.

{ 16:9 } – Selecteer deze optie voor een breedbeeld-TV 

(beeldverhouding 16:9).

Resume
(Hervatt)

 Met deze functie kunt u het afspelen van de laatst afgespeelde disc 

hervatten vanaf het laatste stoppunt.

{ Off } (Uit)  – De disc wordt steeds vanaf het begin afgespeeld 

wanneer u een disc plaatst of de weergave start.

{ On } (Aan) – Hiermee schakelt u de hervattingsmodus in. De 

recorder hervat het afspelen van de disc 

automatisch vanaf het laatste stoppunt.

 Opmerking: als het hervat afspelen begint, kunt u op de knop 

PREV/FRV drukken om de hervattingsmodus te annuleren en de disc 

vanaf het begin af te spelen.

Menuopties (vervolg)
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Weergave-instellingen (vervolg)

DivX(R) VOD DRM  Selecteer deze optie als u de DivX® VOD (Video On Demand)-

registratiecode wilt weergeven waarmee u video’s kunt huren en kopen 

via de DivX® VOD-services. Meer informatie vindt u op www.divx.com/

vod.

 1) Druk op OK om de registratiecode weer te geven.

 2) Druk op BACK om terug te gaan naar het vorige menu.

 3) Met de registratiecode kunt u video’s huren en kopen via de DivX® 

VOD-service op www.divx.com/vod. Volg de instructies en download de 

video vanaf de computer naar een CD-R/RW-disc, zodat deze op dit 

DVD-systeem kan worden afgespeeld.

 Opmerking: video’s die u downloadt van DivX® VOD kunnen alleen 

worden afgespeeld op deze recorder.  

DivX Subtitle Font
(Ltp. DivX-ond.tit.)

 Hiermee selecteert u het lettertype dat de opgenomen DivX-

ondertiteling ondersteunt.

{ Central Europe } (Centr. Eur.)– Hiermee geeft u Centraal-Europese 

lettertypen weer.

{ Cyrillic } (Cyrill.) – Hiermee geeft u cyrillische lettertypen weer.
{ Standard } (Stand.) – Hiermee geeft u een standaardlijst weer met 

Latijnse ondertitelingslettertypen van deze 

recorder.

Menuopties (vervolg)
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Audio-instellingen (de standaardinstellingen zijn onderstreept)

Downmix  Hiermee selecteert u de methode voor het downmixen van de audio 

naar twee kanalen als u een DVD afspeelt die is opgenomen in het Dolby 

Digital-formaat.

{ LT/RT } – Selecteer deze optie als de recorder is 

aangesloten op een Dolby Pro Logic-decoder.

{ Stereo } – Selecteer deze optie om de meerkanaals 

audiosignalen te downmixen naar twee kanalen. 

Het geluid komt hierbij alleen uit de twee 

voorluidsprekers.

Digital Output
(Digit. uitg.)

 U hoeft deze instelling alleen te gebruiken als de recorder via de coaxiale 

aansluiting is aangesloten op een ander audio- of videoapparaat.

{ PCM }  –  Selecteer deze optie als het aangesloten 

apparaat geen meerkanaals geluid kan 

decoderen.  De meerkanaals Dolby Digital- 

en MPEG-2-signalen worden omgezet naar 

PCM (Pulse Code Modulation).

{ Automatic } (Autom.)– De audiosignalen worden uitgezonden volgens 

de audiostream van de disc.

Night Mode
(Nachtmodus)

 In de nachtmodus worden lage geluidsvolumes geoptimaliseerd. Hoge 

volumes worden verzacht en lage volumes worden verhoogd naar een 

hoorbaar niveau.

{ On } (Aan) – Hiermee schakelt u de nachtmodus in.
{ Off } (Uit) – Hiermee schakelt u de nachtmodus uit. 

Selecteer deze optie als u wilt genieten van 

het dynamische surround-geluid.

Menuopties (vervolg)
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Systeeminstellingen (de standaardinstellingen zijn onderstreept)

Menu Language
(Menutaal)

 Selecteer de taal voor het schermmenu van de recorder.

Clock Setting
(Klokinstel.)

 Hiermee stelt u de datum en de tijd in. Gebruik de knoppen  om 

het nummer te wijzigen en  om een ander invoerveld te selecteren 

en druk vervolgens op OK om te bevestigen.

{ Manual } (Handm.)  –  Selecteer deze optie om de datum en tijd 

handmatig in te stellen.
{ Auto } – Hiermee schakelt u het automatisch instellen 

van de datum en de tijd in. Als deze optie is 

ingeschakeld, worden de datum en de tijd 

ingesteld aan de hand van de eerste 

voorkeurzender die de informatie uitzendt.

Screen Saver
(Schermbeveil.)

 Met de schermbeveiliging kan schade aan het scherm worden 

voorkomen doordat een stilstaand beeld niet te lang wordt weergegeven 

op het scherm.

{ On } (Aan) – Hiermee schakelt u het TV-beeld uit als het 

afspelen is gestopt of langer dan 15 minuten 

is onderbroken.

{ Off } (Uit) – Hiermee schakelt u de schermbeveiliging uit.

Restore Default
(Standaardinst. herst.)

 Hiermee herstelt u alle instellingen van de recorder, behalve het 

wachtwoord, het kinderslot en de timerprogrammering.

 1) Druk op OK om het herstellen naar de standaardinstellingen te 

bevestigen.

 2) Er wordt een waarschuwing weergegeven. Selecteer { OK } in het 

menu om door te gaan of { Cancel } (Annul.) om af te breken en druk 

vervolgens op OK om te bevestigen.

 Nadat u de standaardinstellingen hebt hersteld, wordt u 
gevraagd de eerste instelling uit te voeren.

Menuopties (vervolg)
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 Beeld/display
• Beeldverhouding: 4:3, 16:9

• D/A-converter: 10-bits, 54 MHz

• A/D-converter: 10-bits, 27 MHz

 Geluid
• D/A-converter: 24-bits, 192 kHz

• A/D-converter: 24-bits, 96 kHz

• Signaal/ruis-verhouding: 102

• Overspraak (1 kHz): 105 dB

• Dynamisch bereik (1 kHz): 90 dB

 Video’s opnemen
• Opnamesysteem: PAL

• Compressieformaten: MPEG2

High Quality (Hoge kwaliteit)  : HQ 

Standard Play (Standaard speelduur) : SP

Long PLay  : LP  

Extended Play (Verlengde speelduur) : EP  

Super Long Play (Superlange speelduur) : SLP

• Audiocompressie: Dolby Digital, PCM

 Video’s afspelen
• Afspeelbare mediatypen: CD, CD-R/-RW, 

DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, 

DVD-R/-RW SVCD, Video-CD 

• Compressieformaten: MPEG2, MPEG1, DivX 

• Afspeelsysteem: NTSC, PAL

 Audio afspelen
• Afspeelbare mediatypen: CD, CD-R/-RW, 

 MP3-CD, MP3-DVD

• Compressieformaten: Dolby Digital, MP3, 

meerkanaals MPEG2, PCM

• MP3-bitsnelheid: 32 - 256 kbps en VBR

 Foto’s weergeven
• Formaat: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, 

Picture CD

• Compressieformaat: JPEG

• Fotobewerking: draaien, zoom

 Opslagmedia
• Opnamemedia: DVD+R, DVD+RW, DVD-R, 

DVD-RW

 

 Tuner/ontvangst/transmissie
• TV-systeem: PAL

• Antenne-ingang: 75 ohm coaxiaal (IEC75)

 Connectiviteit
 Aansluitingen aan de achterkant:

• SCART (2x)

• S-Video Out

• Video Out (CVBS)

• Audio Out (links/rechts)

• Digital Audio Out (coaxiaal)

• RF Antenna In

• RF TV Out

• Netsnoer

 Aansluitingen aan de voorkant:

• i.LINK DV In (IEEE 1394 4-pins)

• Video In (CAM)

•  Audio In (links/rechts)

 Extra functies
• Programmering/Timeropnamen: 

 Dagelijks/wekelijks, herhaal- en 

programmeerfuncties, handmatige timer, 

 opnemen met één druk op de knop

• Aantal programmeringen: 8

 Aan/uit
• Voeding: 220 - 240V; 50 Hz

• Verbruik: 25 W (typisch)

• Stroomverbruik in stand-by: < 3 W

 Behuizing
• Afmetingen (b x h x d): 360 x 43 x 322 mm

• Nettogewicht: 3 kg

Specifi caties
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Problemen oplossen

 PROBLEEM (Algemeen) OPLOSSING

– Druk op de voorkant van de recorder op STANDBY-ON 
om het systeem aan te zetten.

–  Controleer of er stroom op het stopcontact staat.

–  Richt de afstandsbediening rechtstreeks op de sensor aan de 

voorkant van de recorder (niet op de TV). 

–  Verwijder eventuele voorwerpen tussen de recorder en de 

afstandsbediening. Richt de afstandsbediening uit 

verschillende hoeken en/of op verschillende afstanden op 

het apparaat.

–  De batterijen zijn bijna leeg. Vervang de batterijen.

–  Druk op SOURCE op de afstandsbediening om een 

ingangsbron te selecteren.

–  Zet de TV aan en selecteer het juiste video-ingangskanaal. 

Wijzig het TV-kanaal totdat u het DVD-scherm ziet. Lees 

het hoofdstuk “Stap 3: De recorder installeren en instellen 

– Het weergavekanaal zoeken” voor meer informatie.

–  Controleer de video-aansluiting tussen de recorder en de 

TV. 

–  Controleer de rode en witte audioaansluitingen. Lees het 

hoofdstuk “Stap 1: Basisaansluitingen van de recorder - 

De audiokabels aansluiten” voor meer informatie.

–  Stel de digitale uitgang correct in, op basis van de 

apparatuur die u op de DVD-recorder hebt aangesloten. 

Lees het hoofdstuk “Lees het hoofdstuk “Menuopties - 

Audio-instellingen – Digitale uitvoer” voor meer informatie.

–  Laat het signaal van uw antenne of kabel-TV controleren. 

–  Installeer het TV-kanaal. Lees het hoofdstuk “Lees het 

hoofdstuk “Menuopties - Tunerinstellingen” voor meer 

informatie.

– Controleer de video-aansluiting tussen de recorder en de 

TV.

– U kunt het signaal van het TV-kanaal verder afstemmen. 

Lees het hoofdstuk over “Lees het hoofdstuk “Menuopties - 

Tunerinstellingen” voor meer informatie.

– Druk op CH +/– als u hetzelfde TV-kanaal wilt zoeken met 

een helder beeld. 

– Sluit de menu’s op uw scherm af.

– Druk op STOP om de opname of weergave te stoppen en 

druk op EJECT op het apparaat.

WAARSCHUWING
Probeer in geen geval zelf het systeem te repareren, anders vervalt de garantie. Open 
het systeem niet zelf, anders loopt u het risico op een elektrische schok.

Controleer als er een fout optreedt eerst de onderstaande punten voordat u het 
systeem laat repareren. Neem contact op met de leverancier wanneer u het probleem 
na het volgen van deze tips niet kunt oplossen.

Geen stroom.

De afstandsbediening werkt niet.

Geen beeld.

Geen geluid.

Geen TV-signaal ontvangen van de 
recorder.

Een TV-kanaal dat door de DVD-
recorder werd vastgelegd bij het 
automatisch zoeken is wazig of 
vervormd.

Kan DVD-lade niet uitwerpen
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 PROBLEEM (Afspelen) OPLOSSING

Problemen oplossen (vervolg)

De schijf wordt niet afgespeeld.

Er komt een vervormd geluid uit 
een aangesloten hifi -systeem of -
versterker.

De DVD-recorder kan de DivX-
fi lms niet afspelen.

Het beeld is vervormd of zwart-
wit tijdens het afspelen.

Een DVD±R/±RW die op deze 
recorder is opgenomen, kan niet 
op een DVD-speler worden 
afgespeeld.

Er is een beeld- of geluidsstoring in 
de TV-ontvangst.

Het bericht ‘UNKNOWN DISC’ 
(Onbekende disc) wordt 
weergegeven.

–  Plaats de schijf met het etiket naar boven. 

–  Verkeerde regiocode. Als u deze recorder wilt gebruiken, 

moet de DVD zijn gecodeerd voor ALL regions (Alle 

regio’s) of Region 2 (Regio 2).

–  De schijf is leeg of het type schijf is niet geschikt. Lees voor 

meer informatie het hoofdstuk “Afspelen - Afspeelbare 

schijven.”

–  Controleer of er geen krassen op de schijf zitten en of deze 

niet is verbogen. Maak de schijf schoon of plaats een nieuwe 

schijf.

–  Probeer een andere schijf om te controleren of de huidige 

schijf is beschadigd.

–  Sluit geen kabels van de recorder op de ‘Phono’-ingang van 

uw versterker aan. 

–  Als u een DTS-CD afspeelt, dient u de recorder via de 

COAXIAL-aansluiting te verbinden met een hifi -systeem of 

-versterker.

– Controleer of het DivX-bestand is gecodeerd in de modus 

‘Home Theatre Profi le’ met de DivX-encoder.

–  Controleer of de gedownloade DivX-fi lm een compleet 

bestand is.

–  De schijf komt niet overeen met de kleursysteemstandaard 

van de TV (PAL/NTSC). 

–  De schijf is vuil. Maak de schijf schoon.

–  Het beeld is soms lichtelijk vervormd. Dit is geen defect.

–  Als een opname te kort is, kan een DVD-speler deze 

mogelijk niet detecteren. Let op de volgende ‘minimale 

opnametijden’. Opnamemodus: {HQ} – 5 min., {SP} – 10 

min., {LP} – 15 min, {EP} – 20 min., {SLP} – 30 min.

– U dient de DVD±R te fi naliseren. Raadpleeg hoofdstuk 

“Menuopties - Disc-instellingen - Finaliseren” voor meer 

informatie.

–  Laat het signaal van uw antenne of kabel-TV controleren. 

–  Stem uw TV-kanaal af. Lees het hoofdstuk “ “Lees het 

hoofdstuk “Menuopties - Tunerinstellingen” voor meer 

informatie.

– Dit bericht kan verschijnen als u een disc hebt geplaatst met 

een van de volgende problemen:

–  Fout tijdens het opnemen: mogelijk ontbreekt de titel.

–  Fout tijdens het wijzigen van het titel-/indexbeeld: 

mogelijk is het oorspronkelijk titel-/indexbeeld zichtbaar.

–  Fout tijdens het fi naliseren: de disc is niet gefi naliseerd.
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 PROBLEEM (Opnemen) OPLOSSING

– Dit gebeurt als u probeert DVD’s of videobanden te 

kopiëren die tegen kopiëren zijn beveiligd. De opname op 

de opneembare DVD is niet goed, ook al is het beeld op de 

TV wel goed. 

 Deze storing is onvermijdelijk bij DVD’s of videobanden die 

zijn beveiligd tegen kopiëren.

– De opneembare DVD heeft een beperkte levensduur. Plaats 

een nieuwe disc om op te nemen.

–  Het TV-kanaal dat u wilt opnemen is niet opgeslagen, of u 

hebt het verkeerde programmanummer geselecteerd. 

Controleer de opgeslagen TV-kanalen.

–  U dient de timeropname opnieuw in te stellen nadat u de 

CLOCK-instellingen hebt gewijzigd.

–  U kunt met de recorder geen auteursrechtelijk beschermd 

materiaal kopiëren (DVD’s of videobanden) naar een 

opneembare DVD-disc.

– Als u een programma opneemt vanaf uw decoderbox, kunt 

u hetzelfde programma ook bekijken door over te schakelen 

op het AV-kanaal op uw TV en op TV/DVD te drukken om 

de afstandsbediening van de recorder in te schakelen.

Het beeld is onduidelijk en de 
helderheid varieert bij het 
kopiëren van DVD-discs of vooraf 
opgenomen videobanden.

De opnamen worden niet 
uitgevoerd volgens de 
programmering. Er kunnen geen 
nieuwe opnamen worden 
gemaakt.

Het beeld van mijn decoder is 
vervormd bij het opnemen.

Problemen oplossen (vervolg)
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Welk type disc dien ik te gebruiken om 
op te nemen?
U kunt opnemen op DVD±R- en DVD±RW-

discs. De discs zijn compatibel met DVD-

videospelers en DVD-ROM-stations van 

computers.

Hoeveel capaciteit heeft een DVD±R/+RW?
4,7 GB of het equivalent van 6 CD’s. U kunt 

slechts één uur aan opnamen van de hoogste 

kwaliteit (DVD-standaard) op één schijf 

opslaan en ongeveer 6 uur aan opnamen van 

de laagste kwaliteit (VHS-standaard). 

Wat is het verschil tussen DVD±R en 
DVD±RW?
Op DVD±R-discs kan één keer worden 

opgenomen. De gegevens op DVD±RW-discs 

kunnen worden verwijderd en er kan op deze 

discs dan ook meerdere keren worden 

opgenomen. Op eenzelfde DVD±R-schijf kunt 

u meerdere sessies opnemen, maar zodra de 

schijf vol is, kunt u deze niet meer gebruiken 

voor opnamen. Op een DVD±RW kunt u 

meerdere keren opnemen.

Wat is DV?
Met DV of i.LINK kunt u een met DV 

uitgeruste camcorder aansluiten op deze 

recorder via één DV-kabel voor de invoer en 

uitvoer van audio-, video- en 

bedieningssignalen.

– Deze recorder is alleen compatibel met 

DV-camcorders (DVC-SD). Digitale 

satelliettuners en VHS-videorecorders zijn niet 

compatibel.

– U kunt slechts één DV-camcorder tegelijk 

aansluiten op deze recorder.

– U kunt deze recorder niet bedienen vanaf 

externe apparaten die zijn aangesloten op de 

DV-ingang.

Kan ik een VHS-band of DVD vanaf een 
externe speler kopiëren?
Ja, maar alleen als de VHS-band of de DVD 

niet tegen kopiëren is beveiligd

Wat zijn titels en hoofdstukken?
Net zoals een boek bevat een DVD titels en 

hoofdstukken. Een titel is doorgaans een 

volledige fi lm en wordt verdeeld in 

hoofdstukken of individuele scènes. 

Title

Chapter

Title

Chapter Chapter Chapter Chapter

chapter markers

Programma’s worden opgenomen als één titel 

die uit een of meer hoofdstukken bestaat, 

afhankelijk van de opname-instellingen. 

Hoe kan ik titels en hoofdstukken 
instellen?
De recorder maakt automatisch een nieuwe 

titel telkens wanneer u een nieuwe opname 

start. U kunt vervolgens handmatig of 

automatisch (met intervallen van 5 minuten) 

hoofdstukken toevoegen aan deze opnamen.

Wat gebeurt er bij het fi naliseren van 
een disc?
Finaliseren betekent dat u de disc vergrendelt, 

zodat er niet meer op kan worden 

opgenomen. Dit is alleen vereist voor DVD+R-

discs. De disc is dan compatibel met vrijwel 

alle DVD-spelers. Wilt u een disc niet 

fi naliseren, dan zet u de opname gewoon stop 

en verwijdert u de disc. Als er nog ruimte 

beschikbaar is op de disc, kunt u deze nog 

steeds gebruiken om op te nemen.

Zijn de opnamen van goede kwaliteit?
U kunt uit verschillende kwaliteitsniveaus 

kiezen, variërend van “HQ” - High Quality 

(hoge kwaliteit, opnametijd van 1 uur) tot 

“SLP” - Super Long Play (superlange speelduur, 

opnametijd van 6 uur). Druk op de knop 

REC MODE op de afstandsbediening om een 

kwaliteitsniveau in te stellen dat het beste 

overeenkomt met uw behoeften.

Opnamemodus

HQ

SP

LP

EP

SLP

Beeldkwaliteit

High quality 

Standard Play

Long PLay

Extended Play

Super Long Play

Maximale opnameduur

per disc (in uren)

1 uur

2 uur

3 uur

4 uur

6 uur

Veelgestelde vragen 



54

N
e

d
e

rlan
d

s

Symbolen en berichten op het display

De volgende symbolen en berichten kunnen op 

het display van de recorder worden 

weergegeven: 

 00:00:00

Display/tekstregel voor het weergeven van 

allerlei informatie

– Nummer van titel/track

–  Totale/verstreken/resterende tijd van titel/

track

–  Informatie over de disc

–  Nummer TV-kanaal of videobron

–  Klok (wordt weergegeven in de stand-

bymodus)

–  Naam TV-programma

 X TIMER

Er is een timeropname geprogrammeerd of 

actief.

 FULL

De disc is vol. Op de disc kan niets meer 

worden opgenomen.

 READING

De disc wordt door de recorder gelezen.

 NO DISC

Er is geen disc geplaatst. Als er een disc in de 

lade zit, kan het zijn dat die disc niet kan 

worden gelezen.

 OPEN

De lade wordt geopend of is open.

 HELLO

De recorder is ingeschakeld.

 REG. ERR

De DVD in de lade heeft een andere 

regiocode dan de recorder.

 STOP

De weergave/opname is gestopt.

 BUSY

De recorder schrijft naar de disc.

 UNKNOWN

De recorder is op een probleem gestoten bij 

het verwerken van de geplaatste disc.
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Analoog: Geluid dat niet is omgezet in getallen. 
Analoog geluid varieert, terwijl digitaal geluid 
bepaalde numerieke waarden heeft. Bij deze 
aansluiting wordt het geluid via een linker- en een 
rechterkanaal verzonden.

Hoogte/breedte-verhouding: De verhouding 
van de hoogte en de breedte van een weergegeven 
beeld. De verhouding tussen de hoogte en breedte 
bij conventionele TV’s is 4:3 en bij breedbeeld-
TV’s 16:9.

AUDIO OUT-aansluitingen: De rode en witte 
aansluitingen aan de achterkant van apparatuur 
voor het versturen van het geluid naar een ander 
systeem (TV, geluidsinstelling, enzovoort).

Hoofdstuk: Delen van een fi lm of muziekstuk op 
een DVD die kleiner zijn dan de titel. Een titel 
bestaat uit meerdere hoofdstukken. Elke 
hoofdstuk heeft een nummer waarmee u het 
gewenste hoofdstuk kunt opzoeken.

Digitaal: Geluid dat is omgezet in numerieke 
waarden. Digitaal geluid is beschikbaar bij de 
aansluitingen DIGITAL AUDIO OUT COAXIAL of 
OPTICAL. Bij deze aansluitingen wordt het geluid 
in meerdere kanalen opgesplitst en niet in twee 
kanalen zoals bij analoog geluid.

Schijfmenu: Een scherm waarin de verschillende 
mogelijkheden voor beeld, geluid, ondertitels, 
camerahoeken enzovoort, die op de dvd 
opgenomen zijn, gekozen kunnen worden.

DivX 3.11/4.x/5.x/6: De DivX-code (patent 
hangende) is een op MPEG-4 gebaseerde 
videocompressietechnologie, ontwikkeld door DivX, 
Inc., die digitale video kan reduceren tot een formaat 
dat klein genoeg is om over het internet 
getransporteerd te worden terwijl de hoge visuele 
kwaliteit toch behouden blijft.

Dolby Digital: Een surround sound-systeem 
ontwikkeld door de Dolby Laboratories met zes 
kanalen digitaal geluid (voor links en rechts, 
surround links en rechts, en midden).

JPEG: Het algemene formaat voor foto’s. Een 
systeem voor het comprimeren van foto’s dat is 
ontwikkeld door de Joint Photographic Expert 
Group. De bestanden worden door de compressie 
aanzienlijk kleiner zonder merkbaar verlies van 
kwaliteit.

MP3: Een bestandsformaat met een systeem voor 
het comprimeren van geluidsgegevens. “MP3” is de 
afkorting van Motion Picture Experts Group 1 (of 
MPEG-1) Audio Layer 3. In het MP3-formaat kan 
een CD-R of CD-RW ongeveer 10 keer meer 
gegevens dan een gewone CD bevatten.

MPEG: Motion Picture Experts Group. Een 
verzameling compressiesystemen voor digitale 
audio en video.

Meerkanaals: DVD’s worden zo ingedeeld dat 
elk geluidsspoor uit één geluidsveld bestaat. 
Meerkanaals verwijst naar een structuur van 
geluidssporen met drie of meer kanalen.

PBC: Playback Control. Verwijst naar het signaal 
dat op video-CD’s of SVCD’s is opgenomen en 
waarmee het afspelen kan worden bepaald. Via 
menuschermen die zijn opgenomen op een video-
CD of SVCD die PBC ondersteunt, kunt u 
interactief afspelen en zoeken.

PCM: Pulse Code Modulation. Een systeem voor 
het coderen van digitale audio.

Regiocode: Een systeem waardoor schijven alleen 
in de betreffende regio kunnen worden afgespeeld. 
Dit apparaat kan alleen schijven afspelen die 
dezelfde regiocode als het apparaat hebben. De 
regiocode voor dit apparaat staat op het 
productlabel. Sommige schijven kunnen in meerdere 
regio’s (of regio ALL) worden afgespeeld.

S-Video: Geeft een helder beeld door de signalen 
voor helderheid en kleur van elkaar te scheiden. 
U kunt S-Video alleen gebruiken als de TV een 
S-Video In-aansluiting heeft.

Surround: Een systeem van meerdere 
luidsprekers rondom de luisteraar waardoor een 
realistisch, driedimensionaal geluid wordt bereikt.

Titel: Het langste gedeelte van een fi lm of een 
muziekstuk op een DVD. Elke titel heeft een 
nummer waarmee u de gewenste titel kunt 
opzoeken.

VIDEO OUT-uitgang: Uitgang op de achterkant 
van het dvd-systeem die videosignalen naar de tv 
stuurt.

Trefwoordenlijst



56

N
e

d
e

rlan
d

s

TV-systemen

COUNTRY VHF UHF DVD REGIONS
AFGHANISTAN PAL/SECAM B  5

ALBANIA PAL B PAL G  2
ALGERIA PAL B PAL G  5
ANGOLA PAL I  5

ARGENTINA PAL N PAL N  4
AUSTRALIA PAL B PAL H  4

AUSTRIA PAL B PAL G  2
AZORES PAL B

BAHAMAS NTSC M  4
BAHRAIN PAL B PAL G  2

BANGLADESH PAL B  5
BARBADOS NTSC M  4

BELGIUM PAL B PAL H  2
BERMUDA NTSC M
BOLIVIA NTSC M NTSC M  4

BOTSWANA PAL I  5
BRAZIL PAL M PAL M  4
BRUNEI PAL B PAL B

BULGARIA  2
BURKINA FASO SECAM K1  5

BURMA NTSC M
BURUNDI SECAM K1  5

CAMBODIA NTSC M  3
CAMEROON PAL B PAL G  5

CANADA NTSC M NTSC M  1
CANARY ISLANDS PAL B  2

CHAD SECAM K1  5
CHILE NTSC M NTSC M  4
CHINA PAL D  6

COLOMBIA NTSC M NTSC M  4
COSTA RICA NTSC M NTSC M  4

CROATIA PAL B PAL G  2
CUBA NTSC M NTSC M  4

CYPRUS PAL B PAL G
CZECH REPUBLIC PAL D PAL K  2

DAHOMEY SECAM K1
DENMARK PAL B PAL G  2
DJIBOUTI SECAM B SECAM G  5

DOMINICAN REP NTSC M NTSC M  4
ECUADOR NTSC M NTSC M  4

EGYPT SECAM B/PAL B SECAM G/PAL G  2
EL SALVADOR NTSC M NTSC M  4

EQUAT. GUINEA PAL B  5
ESTONIA PAL B (was SECAM) PAL D  5
ETHIOPIA PAL B PAL G  5

FIJI PAL B
FINLAND PAL B PAL G  2
FRANCE SECAM L SECAM L  2

FRENCH POLYNESIA SECAM K1
GABON SECAM K1  5  
GAMBIA PAL I  5

GERMANY PAL B PAL G  2
GHANA PAL B PAL G  5

GIBRALTAR PAL B PAL H  2
GREECE PAL B (was SECAM) PAL G  2

GREENLAND NTSC/PAL B  2
GUADELOUPE SECAM K1

GUAM NTSC M  1
GUATEMALA NTSC M NTSC M  4 

GUINEA PAL K  5
GUYANA (FRENCH) SECAM K1  4

HONDURAS NTSC M NTSC M  4

PAL B PAL G
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TV-systemen (vervolg)

COUNTRY VHF UHF DVD REGIONS
LIBYA SECAM B SECAM G  5

LITHUANIA PAL D (was SECAM) PAL K  5
LUXEMBOURG PAL B/SECAM L PAL G/SEC L  2
MADAGASCAR SECAM K1  5

MADEIRA PAL B
MALAGASY SECAM K1

MALAWI PAL B PAL G  5
MALAYSIA PAL B  3

MALI SECAM K1  5
MALTA PAL B PAL H  2

MARTINIQUE SECAM K1
MAURITANIA SECAM B  5
MAURITIUS SECAM B  5

MEXICO NTSC M NTSC M  4
MONACO SECAM L  2

MONGOLIA SECAM D  5
MOROCCO SECAM B  5

MOZAMBIQUE PAL B  5
NAMIBIA PAL I  5
NEPAL PAL B

NETHERLANDS PAL B PAL G  2
NETH. ANTILLES NTSC M NTSC M
NEW CALEDONIA SECAM K1

NEW GUINEA PAL B PAL G  4
NEW ZEALAND PAL B PAL G  4

NICARAGUA NTSC M NTSC M  4
NIGER SECAM K1  5

NIGERIA PAL B PAL G  5
NORWAY PAL B PAL G  2

OMAN PAL B PAL G  2
PAKISTAN PAL B  5
PANAMA NTSC M NTSC M  4

PARAGUAY PAL N PAL N  4
PERU NTSC M NTSC M  4

PHILIPPINES NTSC M NTSC M  3
POLAND PAL D PAL K  2

PORTUGAL PAL B PAL G  2
PUERTO RICO NTSC M NTSC M  1

QATAR PAL B  2
REUNION SECAM K1
RUMANIA PAL D PAL K  2
RUSSIA SECAM D SECAM K  5

RWANDA SECAM K1  5
SABAH/SAWARA PAL B

ST. KITTS NTSC M NTSC M
SAMOA (US) NTSC M  1

SAUDI ARABIA SECAM-B/PAL-B SECAM G  2
SENEGAL PAL  5

SEYCHELLES PAL B PAL G  5
SIERRA LEONE PAL B PAL G  5

SINGAPORE PAL B PAL G
SLOVAK REPUBLIC PAL PAL  2

SOMALIA PAL B PAL G  5
SOUTH AFRICA PAL I PAL I  2

SPAIN PAL B PAL G  2
SRI LANKA PAL B  5

SUDAN PAL B PAL G  5
SURINAM NTSC M NTSC M  4

SWAZILAND PAL B PAL G
SWEDEN PAL B PAL G  2

SWITZERLAND PAL B PAL G  2
SYRIA SECAM B  2
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