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Informationer om vedligeholdelse og sikkerhed
ADVARSEL!
Denne enhed indeholder ingen dele, der 
kan repareres af brugeren. Reparationer 
bør kun udføres af kvalifi cerede 
teknikere.

Sikkerhedsforanstaltninger

En egnet placering
– Placer denne enhed på en fl ad, hård og 

stabil overfl ade. Placer ikke enheden på et 

tæppe.

– Placer ikke enheden oven på andet udstyr, 

der kan opvarme den (f.eks. en receiver eller 

en forstærker).

– Placer ikke noget på eller under enheden 

(f.eks. CD’er, blade).

– Installer enheden tæt på stikkontakten, hvor 

det er nemt at komme til stikket på 

strømkablet.

Plads til ventilation
– Anbring enheden et sted med tilstrækkelig 

ventilation for at forhindre, at der ophober sig 

varme inde i enheden. Sørg for mindst 10 cm 

fri plads bag ved og over denne enhed og 

mindst 5 cm til venstre og højre for apparatet 

for at undgå overophedning.

10cm 10cm 

5cm

5cm 

Undgå høje temperaturer, fugt, vand og 
støv
– Enheden må ikke udsættes for dryp eller 

sprøjt.

– Anbring ikke ting eller elementer, der kan 

beskadige enheden (f.eks. ting, der indeholder 

væske, eller tændte stearinlys).

Rengøring af diske

ADVARSEL!
Risiko for skade på disk! Brug aldrig 

opløsningsmidler som f.eks. benzen, fortynder, 

almindelige rensemidler eller antistatisk spray 

beregnet til diske.

 Rens disken med en renseklud af microfi ber 

fra centrum mod kanten i en lige bevægelse.

Vær forsigtig ved håndtering af 
harddisken

Sådan forebygges skader på harddisken og tab 

af vigtige data:

– Flyt ikke optageren, og udsæt den ikke for 

vibrationer, når den er i brug.

– Fjern ikke strømkablet fra stikkontakten 

uden at sætte optageren i standbytilstand.

Det anbefales at gemme en sikkerhedskopi af 

eventuelle vigtige optagelser på en skrivbar 

DVD-disk.
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Medfølgende tilbehør

– Fjernbetjening og batterier

– RF-antennekabel

– Brugervejledning

Regionale koder

Dvd-fi lm frigives sædvanligvis ikke samtidigt i 

alle regioner i verden, derfor er alle DVD-

afspillere kodet til en specifi k regional kode.

Denne enhed kan kun afspille 

Region 2-DVD’er eller DVD’er, 

der er fremstillet til afspilning i alle 

regioner (“ALL”). DVD’er fra 

andre regioner kan ikke afspilles på 

denne optager.

Copyright-meddelelse

Kopiering af kopibeskyttet materiale, herunder 

computerprogrammer, fi ler, udsendelser og 

lydindspilninger, kan være i strid med reglerne 

om ophavsret og med lovgivningen. Dette 

udstyr bør ikke bruges til disse formål

Om genbrug

Denne betjeningsvejledning er udskrevet på 

ikke-forurenende papir. Det elektroniske 

udstyr indeholder mange materialer, der kan 

genbruges. Hvis du smider en gammel maskine 

ud, bedes du afl evere den på en 

genbrugsstation. Overhold de lokale regler 

angående udsmidning af emballage, opbrugte 

batterier og gammelt udstyr.

Produktoplysninger

ALL

2

Introduktion

Denne DVD-/harddiskoptager vil ændre den 

måde, du ser TV på. Du har fuld kontrol over 

TV-udsendelserne, fordi optageren gemmer  

den TV-udsendelse, du ser, i Time Shift-bufferen.  

Du kan sætte en TV-udsendelse på “pause” eller 

gentage enhver scene til enhver tid. 

Det er nemt at optage, og du kan optage op til 

180 timers video i SLP-optagetilstanden (ekstra 

lang afspilning).

Inden du tager optageren i brug, skal du udføre 

tre lette trin for at tilslutte og klargøre den.

Trin 1:  Enkel tilslutning af optager

Trin 2:  Tilslutning af ekstraapparater 

Trin 3:  Grundlæggende installation og  
      klargøring

Læs denne vejledning, før du tager optageren i 

brug. Den indeholder vigtige informationer og 

noter om optagerens virkemåde.

Nyttige tip:
– Hvis du har spørgsmål, eller hvis der opstår 
problemer under betjeningen, kan du fi nde 
vejledning i kapitlet “Fejlfi nding”.
– Hvis du skal have yderligere hjælp, kan du ringe 
til den lokale kundeservice. De tilsvarende 
telefonnumre og e-mail-adresser er anført i 
garantihæftet.
– På bagsiden af identifi kationspladen eller i 
bunden af produktet kan du fi nde oplysninger om 
type og strømforbrug.
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Produktoplysninger (fortsat)

Specielle funktioner
Sætte direkte TV på pause

Du kan sætte enhver direkte TV-udsendelse på 

pause blot ved at trykke på knappen PLAY/

PAUSE (Afspil/Pause). Genoptage afspilningen 

ved at trykke på knappen PLAY/PAUSE (Afspil/

Pause) igen.

SAT Record
Du kan optage en udsendelse fra en 

satellitmodtager eller fra ethvert andet 

tilsluttet enhed. Sørg for, at enheden er 

tilsluttet stikket EXT2-TO VCR/SAT. 

i.Link
i.Link, der også går under navnene “FireWire” 

og “IEEE 1394”, er en digital forbindelse, der 

bruges til at tilslutte et videokamera, så du kan 

lave kopier i høj kvalitet af de videoer, du 

optager med videokameraet. Stikket er 

placeret på DVD-optagerens frontpanel.
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Hovedenhed

a STANDBY-ON 2 
– Tænder optageren. 

– Sætter optageren i standbytilstand.

b Diskskuffe

c OPEN/CLOSEç
– Åbner eller lukker diskskuffen.

d Systemdisplay
– Viser informationer om optagerens aktuelle 

status.

e Farvede indikatorer
– Den røde LED-indikator lyser under optagelse 

til en skrivbar DVD.

– Den orange LED-indikator lyser under 

optagelse til den interne harddisk.

f PLAY/PAUSE u
– Sætter den direkte TV-udsendelse på pause 

eller genoptager den.

– Starter afspilningen af en optaget titel eller disk 

eller sætter afspilningen på pause.

g RECORD z

– Starter optagelse af den aktuelle TV-kanal eller 

den aktuelle videoindgangskilde.

–  Tryk fl ere gange for at øge optagetiden i 

intervaller på 30 minutter.

Stikkene bag dækslet

Åbn dækslet som angivet på OPEN -

etiketten ved højre hjørne.

h CAM (VIDEO-L-AUDIO-R)
– Stik til tilslutning af composite video- og 

lydindgangskabler fra et analogt videokamera, 

en DVD-afspiller eller en VCR. 

  Tryk på CAM på fjernbetjeningen for at få vist 

input-kilden.

i USB
– Stik til tilslutning af et USB-fl ashdrev, en USB-

kortlæser eller et digitalkamera.. Stik til 

tilslutning af et USB-fl ashdrev, en USB-

kortlæser eller et digitalkamera. 

 Tryk på USB på fjernbetjeningen for at få vist 

USB-menuens indhold.

 Bemærk: Kun digitalkameraer, der 

understøtter standarden for USB-

masselagringsenheder, understøttes.

j DV IN
– Stik til tilslutning af et digitalt videokamera 

med et i.Link-kabel (kaldes også et Firewire- 

eller IEEE1394-kabel).

  Tryk to gange på CAM på fjernbetjeningen for 

at få vist input-kilden.

a b d ec f g h

i j
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Fjernbetjening

a 2 
– Tænder optageren. 

– Sætter optageren i standbytilstand.

b OPEN/CLOSEç
– Åbner eller lukker diskskuffen.

c TUNER
– Skifter til tunertilstand og til visning af direkte 

TV-udsendelser.

d DISPLAY
– Viser eller skjuler informationer på skærmen.

e PREV . / NEXT >
– Springer til forrige eller næste kapitel/spor.

– Tryk og hold knappen nede for at søge hurtigt 

frem eller tilbage. I tunertilstand afspilles den 

aktuelle scene, eller den springes over. 

f RECORDâ
– Starter optagelse af den aktuelle TV-udsendelse 

eller den aktuelle videoindgangskilde.

–  Tryk fl ere gange for at øge optagetiden i 

intervaller på 30 minutter.

g PLAY/PAUSE u
– Sætter en direkte TV-udsendelse på pause 

eller genoptager den.

– Starter afspilningen af en optaget titel eller disk 

eller sætter afspilningen på pause.

h SETUP
– Åbner eller lukker menuen til 

systemopsætning.

i   :  
– Markørtaster til at gå til venstre/højre.

– I Time Shift-tilstand skal du trykke på den og 

holde den ned for at springe tilbage til starten 

eller for at springe frem til Time Shift-

bufferens LIVE-tilstand.

 : 

– Markørtaster til at fl ytte op eller ned.

– Vælger i tunertilstand den næste/forrige TV-

kanal eller den eksterne input-kilde (EXT2).

j OK
– Bruges til at bekræfte en indtastning eller et 

valg.

k HDD LIST
– Skifter til harddiskens titelmenu og viser listen 

med harddiskoptagelser.

k REPEAT 1/ALL
–  Vćlger forskellige gentagelsesfunktioner.

m SUBTITLE
– Vćlger et DVD-undertekstsprog.

1
2
3

4

5

6
7

8

9
q;
qa
qs
qd
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Fjernbetjening (fortsat)

n Numerisk tastatur
– Vælger det kapitel/spor, du vil afspille.

– Vælger optagerens forudindstillede TV-

tunerkanal.

o TIMER
– Åbner/lukker menuen til timeroptagelse.

p STOPÇ
– Stopper afspilning/optagelse.

q DISC MENU
– Skifter til disktilstand og viser 

diskindholdsmenuen.

r BACK
– Går tilbage til den forrige menu.

s ZOOM
– Forstørrer et billede på TV-skærmen under 

afspilningen

t CLEAR
– Sletter titelnavnindtastningen i 

titelredigeringstilstand.

– Rydder timerindstillingsfeltet.

– Rydder eventuelle markerede segmenter i 

Time Shift-bufferen.

u AUDIO
– Vćlger et sprog for lyd eller en lydkanal.

v CAM
– Skifter til det videokamera, der er sluttet til 

stikkene CAM eller DV IN på frontpanelet.

w USB
– Skifter til USB-tilstand og viser USB-

indholdsmenuen.

qf

qg

qh

qj

qk
ql
w;
wa
ws
wd
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Fjernbetjening (fortsat)

Brug af fjernbetjeningen

1

3

2

A Åbn batterirummet.

B  Indsæt to batterier af typen R03 eller AAA, og 

følg anvisningerne (+-) i batterirummet.

C Luk dækslet.

D Ret fjernbetjeningen direkte mod 

fjernbetjeningssensoren (IR) på frontpanelet, 

og vælg den ønskede funktion.

ADVARSEL!
– Fjern batterierne, hvis de er opbrugte, 
eller hvis fjernbetjeningen ikke skal 
bruges i længere tid.
– Miks ikke batterier (gamle/nye, 
brunstensbatterier/alkalinebatterier 
osv.).
– Batterier indeholder kemiske stoffer, 
og de skal derfor bortskaffes på 
forsvarlig vis.
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Trin 1: Enkel tilslutning af optager

Tilslutning af antennekabler

Disse forbindelser gør dig i stand til at se og 

optage TV-udsendelser ved hjælp af optageren. 

Hvis antennesignalet er tilsluttet kabelboksen 

eller satellitmodtageren, skal du sørge for, at 

disse apparater er tændt, før du kan se eller 

optage udsendelser fra kabel-TV.

 Hvis du vil tilslutte en VCR og/eller en 
kabelboks/satellitmodtager,   

kan du fi nde fl ere oplysninger i kapitlet “Trin 

2: Tilslutning af ekstraapparater”.

Nyttige tip:
– Alt afhængigt af, hvordan TV-kanalen tidligere 
var tilsluttet (direkte fra (luft)antenne eller via 
kabelboks eller VCR), kan det være nødvendigt at 
tage nogle af kablerne ud, før du kan foretage den 
ovennævnte tilslutning.

A Tilslut det eksisterende antenne-/kabel-TV-

signal (eller fra {RF OUT eller TO TV} på 

kabelboksen/satellitmodtageren) til 

ANTENNA-IN  -stikket på optageren.

B Slut et RF-antennekabel fra stikket TV-OUT 
 på optageren til antennestikket på TV’et 

(VHF/UHF RF IN).

COAXIAL
DIGITAL OUT

CVBS OUT

S-VIDEO OUT
VIDEO OUT AUDIO OUT

AUDIO

ANTENNA-INTV-OUT

TO TVEXT1TO VCR/SATEXT2

COMPONENT
VIDEO OUT

PB

PR

Y

R

L

S-VIDEO IN

TV

??
????
?? 
??
????
???

SCART IN

A

B

Antenne Kable
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COAXIAL
DIGITAL OUT

CVBS OUT

S-VIDEO OUT
VIDEO OUT AUDIO OUT

AUDIO

ANTENNA-INTV-OUT

TO TVEXT1TO VCR/SATEXT2

COMPONENT
VIDEO OUT

PB

PR

Y

R

L

S-VIDEO IN

TV
SCART IN

Trin 1: Enkel tilslutning af optager (fortsat)

Tilslutning af videokablet

Du kan få vist afspilningen fra optageren. Vælg 

kun én af indstillingerne nedenfor for at 

oprette videotilslutningen.

– Standard-TV: Se valgmulighed 1, 2 eller 3.

– TV med progressiv scanning: Se 

valgmulighed 4. 

Nyttige tip: 
– Der kræves en lydforbindelse, hvis du bruger 
stikkene Y Pb Pr, S-VIDEO eller CVBS til at tilslutte 
TV’et. Se “Tilslutning af lydkabler”.

Valgmulighed 1 : Ved hjælp af et 
SCART-stik 

 Tilslut et SCART-kabel (medfølger ikke) fra 

optagerens EXT1 TO TV-I/O-stik til det 

tilsvarende SCART-indgangsstik på TV’et.

Nyttige tip:
– Tilslut eventuelle yderligere apparater til stikket 
EXT2 TO VCR/SAT på optageren.

Valgmulighed 2 :  Ved hjælp af et  
S-Video-stik 

 Tilslut et S-videokabel (medfølger ikke) fra 

optagerens S-VIDEO OUT-stik til S-Video-

indgangsstikket (det er normalt mærket Y/C 

eller S-VHS) på TV’et.

Mulighed 3 :  Ved hjælp af et Video-
stik (CVBS)

 Tilslut et composite-videokabel (gult – medfølger 

ikke) fra optagerens CVBS OUT-stik til 

videoindgangen (det er normalt mærket A/V In, 

Video In, Composite eller Baseband) på TV’et.

Mulighed 1

Mulighed 2

Mulighed 3
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COAXIAL
DIGITAL OUT

CVBS OUT

S-VIDEO OUT
VIDEO OUT AUDIO OUT

AUDIO

TO TVEXT1

COMPONENT
VIDEO OUT

PB

PR

Y

R

L

S-VIDEO IN

TV
SCART IN

AB

Trin 1: Enkel tilslutning af optager (fortsat)

Mulighed 4

Mulighed 4 :  Ved hjælp af 
komponentvideostikket/tilslutning til 
et TV med progressiv scanning

Den billedkvalitet, der kan opnås med 

progressiv scanning, kan kun vælges, når der 

anvendes en Y Pb Pr-tilslutning og et TV med 

progressiv scanning. Det giver en fremragende 

billedkvalitet, når du ser DVD-fi lm. 

A Tilslut komponentvideokablerne (rødt/blåt/

grønt – medfølger ikke) fra Y PB PR-stikkene 

på optageren til de tilsvarende 

komponentvideoindgange (normalt mærket Y 

Pb/Cb Pr/Cr eller YUV) på TV’et.

B Tilslut lydkablet (rødt/hvidt - medfølger ikke) 

fra AUDIO L/R-stikkene på optageren til 

lydindgangen på TV’et.

Bemærk:
Hvis du vil aktivere Y Pb Pr-tilslutningen 

(YUV), skal du indstille optagerens 

videoudgang korrekt.

A Foretag en ekstra videotilslutning fra optageren 

til TV’et ved hjælp af Scart, S-Video eller 

CVBS.

B Tænd TV’et, og vælg den rigtige kanal for 

videotilslutningerne ovenfor.

C Når installationen og opsætningen er 

gennemført, skal du ændre indstillingen for 

videoudgang på optageren som følger:

1) Tryk på SETUP.

2) Gå til { Video } > { Videoudgang } >  

{ YUV P-Scan }. Tryk på OK for at 

bekræfte.

 Oplysninger om aktivering af output fra 

progressiv scanning fi nder du under “Øvrige 

informationer - Konfi guration af funktion til 

progressiv scanning”.

D Tænd TV’et, og vælg den rigtige kanal for 

komponentvideotilslutningen. (Du kan fi nde 

fl ere oplysninger i brugerhåndbogen til TV’et).
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COAXIAL
DIGITAL OUT

CVBS OUT

S-VIDEO OUT
VIDEO OUT AUDIO OUT

AUDIO

ANTENNA-INTV-OUT

TO TVEXT1TO VCR/SATEXT2

COMPONENT
VIDEO OUT

PB

PR

Y

R

L

DIGITAL IN

STEREO / TV

Tilslutning af lydkabler

Denne forbindelse gør, at du kan høre lyden. 

Denne tilslutning er ikke nødvendig, hvis 

optageren er tilsluttet TV’et ved hjælp af 

SCART-kablet.

Mulighed 1:  Ved hjælp af et lydkabel

Du skal slutte optageren til et 2-kanals 

stereosystem eller en receiver for at kunne 

anvende stereolydsystemet.

 Brug et lydkabel (rødt/hvidt – medfølger ikke) 

til at forbinde AUDIO L/R OUT-stikkene 

med lydindgangene på den tilsluttede enhed.

Trin 1: Enkel tilslutning af optager (fortsat)

Mulighed 2: Ved hjælp af et 
koaksialkabel

Du kan slutte optageren til en AV-forstærker/

receiver med en digital multikanallyddekoder, 

så lyden udsendes som surround-lyd med fl ere 

kanaler.

 Tilslut et koaksialkabel (medfølger ikke). fra 

stikket COAXIAL DIGITAL OUT til 

receiver/forstærkerens digitale koaksialindgang 

(kan være mærket COAXIAL IN eller 

DIGITAL IN).

Nyttige tip:
– Inden du begynder at bruge apparatet, skal du 
vælge de passende lydudgangsindstillinger. Ellers er 
det muligt, at der ikke vil være nogen lyd, eller at 
der opstår interferens. Du kan fi nde fl ere 
oplysninger i kapitlet “Indstillinger i 
opsætningsmenuen - Indstillinger for { Audio } -  
{ Dig. output }”. 

Mulighed 2Mulighed 1

AV-forstærker/

receiver
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COAXIAL
DIGITAL OUT

CVBS OUT

S-VIDEO OUT
VIDEO OUT AUDIO OUT

AUDIO

ANTENNA-INTV-OUT

TO TVEXT1TO VCR/SATEXT2

COMPONENT
VIDEO OUT

PB

PR

Y

R

L

TV
SCART IN

C

B

Trin 2: Tilslutning af ekstraapparater

Tilslutning af kabelboks eller 
satellitmodtager

Indstilling 1
Hvis din kabelboks eller satellitmodtager 
kun har en antenneudgang (RF OUT 
eller TO TV),
så skal du se afsnittet “Trin 1: Enkel tilslutning 

af optager – Tilslutning af antennekabler” se de 

mulige tilslutninger til dit TV.

Indstilling 2 (se illustrationen ovenfor)
Hvis kabelboksen/satellitmodtageren har 
en scart-udgang

A Bevar den eksisterende antenneforbindelse fra 

kabelboksen/satellitmodtageren til dit TV.

B Tilslut et scart-kabel (medfølger ikke) fra 

optagerens EXT1 TO TV-I/O-stik til det 

tilsvarende scart-indgangsstik på TV’et.

C Tilslut et andet scartkabel (medfølger ikke) fra 

EXT2-TO VCR/SAT-stikket på optageren til 

scart-udgangsstikket (normalt mærket TV 

OUT eller TO TV) på kabelboksen/

satellitmodtageren.

Nyttige tip:
– Hvis TV’et er tilsluttet optageren via 
COMPONENT VIDEO-stikkene (Y Pr Pb), skal du 
slutte den eksterne kabelboks/satellitmodtager til 
stikket EXT2 TO VCR/SAT.

Bagsiden af en kabelboks 

eller satellitmodtager 

(eksempel)
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COAXIAL
DIGITAL OUT

CVBS OUT

S-VIDEO OUT
VIDEO OUT AUDIO OUT

AUDIO

ANTENNA-INTV-OUT

TO TVEXT1TO VCR/SATEXT2

COMPONENT
VIDEO OUT

PB

PR

Y

R

L

VHF/UHF
RF IN

VHF/UHF
RF OUT

SCART OUT SCART IN

S-VIDEO IN

TV

??
????
?? 
??
????
???

SCART IN

A

B

C

D

Trin 2: Tilslutning af ekstraapparater (fortsat)

Bagsiden af en 

VCR (eksempel)

Tilslutning til en VCR eller en 
tilsvarende enhed

Denne tilslutning giver dig mulighed for at 

optage fra et videobånd til harddisken. Den 

tilsluttede VCR kan bruges til afspilning, når 

optageren er slukket.

VIGTIGT!
Din nye optager kan erstatte alle VCR’ens 

optagefunktioner. Du skal blot afbryde alle 

tilslutninger til din VCR.

A Forbind det eksisterende antennekabel (enten 

fra et stik i væggen eller fra kabelboksen) til 

ANTENNA-IN  -stikket på optageren.

B Forbind et RF-koaksialkabel fra TV-OUT  -
stikket på optageren til antennestikket på dit 

TV (normalt mærket ANT, ANTENNA IN, RF 

IN).

C Tilslut et scart-kabel (medfølger ikke) fra 

optagerens EXT1 TO TV-stik til det 

tilsvarende scart-indgangsstik på TV’et.

D Tilslut et andet scart-kabel (medfølger ikke) fra 

stikket EXT2 TO VCR/SAT på optageren til 

scart-udgangsstikket (normalt mærket TV OUT 

eller TO TV) på VCR’en.

Nyttige tip:
– De fl este kommercielle videoer og DVD’er er 
kopibeskyttede, og der kan derfor ikke optages på 
dem.
– Slut optageren direkte til TV’et. Hvis en VCR 
eller et andet apparat er tilsluttet som mellemled, 
kan billedkvaliteten være forringet på grund af 
optagerens indbyggede kopibeskyttelsessystem.
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COAXIAL
DIGITAL OUT

CVBS OUT

S-VIDEO OUT
VIDEO OUT AUDIO OUT

AUDIO

ANTENNA-INTV-OUT

TO TVEXT1TO VCR/SATEXT2

COMPONENT
VIDEO OUT

PB

PR

Y

R

L

S-VIDEO IN

TV
SCART IN

A

B

C

D

E

Trin 2: Tilslutning af ekstraapparater (fortsat)

Tilslutning af en VCR og 
kabelboks/satellitmodtager

A Forbind det eksisterende antennekabel fra 

antenneudgangen på kabelboksen/

satellitmodtageren til ANTENNA-IN   
-stikket på optageren.

B Forbind et RF-antennekabel fra TV-OUT  
-stikket på optageren til antennestikket på 

TV’et (normalt mærket ANT, ANTENNA IN, 

RF IN).

C Tilslut et scart-kabel (medfølger ikke) fra 

optagerens EXT1 TO TV-stik til det 

tilsvarende scart-stik på TV’et.

D Tilslut et andet scart-kabel (medfølger ikke) fra 

stikket EXT2 TO VCR/SAT på optageren til 

scart-udgangsstikket (normalt mærket TV 

OUT eller TO TV) på VCR’en.

E Tilslut et andet scart-kabel (medfølger ikke) fra 

scart-indgangstikket (normalt mærket TV IN 

eller TO DECODER) på VCR’en til scart-

stikket (normalt mærket TV OUT eller TO 

TV) på kabelboksen/satellitmodtageren.

Bagsiden af en 

VCR (eksempel)

Bagsiden af en kabelboks eller 

satellitmodtager (eksempel)
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DV OUT

Trin 2: Tilslutning af ekstraapparater (fortsat)

Tilslutning af et kamera til 
stikkene foran

Du kan bruge stikkene foran til at kopiere 

optagelser fra et videokamera. Disse stik er 

placeret bag dækslet i højre side og gør det 

nemt at tilslutte et videokamera.

Indstilling 1:  Ved hjælp af DV IN-stik

Brug denne forbindelse, hvis du har et digitalt 

videokamera eller et Digital 8-kamera. DV-

stikket er kompatibelt med i.LINK standarden.

 Sæt et i.LINK-kabel med 4 ben (medfølger 

ikke) i optagerens DV IN-stik og i det 

relevante DV OUT-stik på videokameraet.

Inden du tager forbindelsen i brug, skal du 

trykke to gange på CAM på fjernbetjeningen 

for at vælge “DV IN” som indgangskanal. 

Nyttige tip:
– DV IN-stikket understøtter ikke tilslutning til en 
PC.
– Det er ikke muligt at optage fra denne optager 
til videokameraet via optagerens DV IN-stik.

Indstilling 2:  Ved hjælp af stikket 
VIDEO IN

Brug VIDEO-forbindelsen, hvis kameraet kun 

er udstyret med en enkelt videoudgang 

(Composite Video, CVBS).

A Brug et videokabel (gult - medfølger ikke) til at 

forbinde CAM-stikket på optageren til S-VHS- 

eller Video-udgangsstikket på videokameraet.

B Brug et lydkabel (rødt/hvidt - medfølger ikke) 

til at slutte AUDIO L/R-stikkene på 

optagerens frontpanel til lydudgangsstikkene på 

videokameraet.

Inden du tager forbindelsen i brug, skal du 

trykke fl ere gange på CAM på fjernbetjeningen 

for at vælge “CAM” som indgangskanal.

Oplysninger om optagelse fra disse enheder 

fi nder du i kapitlet “Optagelse fra eksterne 

enheder”.

Mulighed 2

Mulighed 1 ELLER
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Trin 3: Installation og klargøring
Installationsopsætningen vises, første gang du 

tænder optageren. Indstillingerne hjælper dig 

med at konfi gurere optagerens grundlæggende 

funktioner, herunder installation af TV-kanaler, 

sprogindstillinger og indstilling af systemuret.

Inden du starter...
Fuldfør den første installation, inden du starter 

afspilning eller optagelse. 

A Tænd TV’et.

B Tryk på STANDBY-ON 2 på optageren for 

at tænde den.

 TV’et bør nu vise installationsskærmbilledet 

- skærmbilledet { Velkommen }.

 Ellers skal du muligvis vælge den korrekte 

TV-indgangskanal. (Oplysninger om, hvordan 

du vælger den korrekte indgang på TV’et, 

fi nder du i brugerhåndbogen til TV’et).

Velkommen

OK Næste side

Før optageren tages i brug,

fuldfør installationen.

C Tryk på OK på fjernbetjeningen for at 

fortsætte.

 Menusprogindstillingerne vises.

 Sprogindstillingerne afhænger af land og 

område. Det er ikke sikkert, at de passer til 

illustrationerne i vejledningen.

Menusprog

Vælg et menusprog.
Engelsk

Français

Deutsch

Español

OK BACKNæste side Forr side

D Vælg sproget for denne optagers 

skærmtekster, og tryk på OK.

 Menuen til landeindstilling vises.

Landeindstilling

OK BACKNæste side Forr side

Vælg det land, du befinder dig i.
UK

Germany

France

Spain

E Vælg det land, du befi nder dig i, så kanalerne 

kan indstilles automatisk, og tryk på OK.

 Menuen for auto-scan vises.

Annuller

Foretag aut. scanning af kanalerne.
Fundne kanaler: 10

Auto Scan

100%

OK BACKNæste side Forr side

Bemærk: Kontroller, at du har tilsluttet 

optageren, TV’et og satellitmodtageren/

kabelboksen korrekt, og at disse apparater er 

tændt.
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Trin 3: Installation og klargøring (fortsat)

F Den automatiske TV-kanalsøgning starter. 

 Dette kan tage fl ere minutter. Når 

kanalerne er indstillet, vises programoversigten

Styre forudindst.

OK BACKNæste side Forr side

1           C2         Til    P01

2 C3 Til    P02

3 C4 Til    P03

Sorter og omdøb programmerne.
PR KN       NICAM     StationFlyt op

Flyt ned

NICAM

Omdøb

G I denne menu kan du omarrangere de gemte 

TV-kanalers rækkefølge eller omdøbe 

kanalerne.

 Hvis du ikke vil ændre de gemte kanaler, skal 

du trykke på OK på fjernbetjeningen for at 

fortsætte (se trin J).

H Marker den forudindstillede kanal, du vil 

ændre, og tryk derefter på  for at fl ytte til 

handlingslinjen til venstre i menuen.

I Brug tasterne  til at vælge den ønskede 

handling.

Sortering af kanaler
 Marker { Flyt op } eller { Flyt ned } i 

menuen, og tryk på OK fl ere gange for at 

indstille den valgte kanal til den ønskede 

forudindstillede nummer.

Angiv NICAM-tilstanden
 Marker { NICAM } i menuen, og tryk på OK 

for at aktivere eller deaktivere NICAM-

tilstanden.

Bemærk: NICAM er et system til digital 

lydtransmission. Det kan overføre én 

stereokanal eller to adskilte monokanaler. 

Vælg { Til } for at forbedre lydtransmissionen, 

eller vælg { Fra }, hvis modtagelsen er dårlig.

Omdøbning af kanaler
 Marker { Omdøb } i menuen, og tryk på OK 

for at få vist tastaturskærmbilledet. Du kan 

maksimalt indtaste 5 tegn. 

Bemærk: Brug tasterne   til at 

navigere i tastaturmenuen, og tryk på OK for 

at vælge tegnet/nummeret/symbolet. Afslut ved 

at fl ytte til { Fuldfør } i menuen og trykke på 

OK.

J Tryk på  for at fl ytte valglinjen til højre, 

inden du trykker på OK, for at fortsætte til 

den næste indstilling.

 Menuen til indstilling af uret vises.

Indstil systemtiden.

Indstilling af ur

OK BACKNæste side Forr side

Dato: Klokkeslæt:

31 01 2007 00 00 00: :/ /

K Brug knapperne  til at ændre tallene, og 

brug knapperne   til at vælge forskellige 

indtastningsfelter. 

 Du kan også indtaste tallene ved hjælp af det 

numeriske tastatur 0 - 9 på fjernbetjeningen.

L Tryk på OK for at bekræfte.

 Det sidste installationsskærmbillede vises.

Fuldfør    

OK BACKAfslut Forr side

Install. fuldført. 

Optageren er klar til brug.

M Tryk på OK for at bekræfte og lukke menuen.

DVD-optageren er klar til brug.

Nyttige tip:
– Hvis du vil geninstallere eller ændre TV-
kanalerne, kan du fi nde vejledning i kapitlet 
“Indstillinger i opsætningsmenuen - Indstillinger  
for { Tuner } “.
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Styring af TV-udsendelser

Om Time Shift-bufferen - 
midlertidigt lager på harddisken

Når du trykker på TUNER på 

fjernbetjeningen, begynder optageren at 

gemme den TV-udsendelse, som du ser på det 

tidspunkt. Dette midlertidige lager kaldes for 

“Time Shift-bufferen”, og det kan gemme op til 

seks timers direkte TV-udsendelser. 

Bemærk:
Time Shift-bufferen tømmes i følgende 

situationer: 

– Hvis du trykker på CAM to gange for at 

skifte til DV IN-tilstand. ELLER,
– Hvis du sætter optageren i standbytilstand. 

Time Shift-videolinjen angiver status og timing 

for de TV-udsendelser, der er gemt i Time 

Shift-bufferen.

10:00

LIVE

12:18

A Starttidspunktet for TV-udsendelsen.

B Time Shift-bufferens tilstand:

   { LIVE }  – Den direkte TV-udsendelse,  

   der vises. 

   ELLER, { HH:MM } (TT:MM) – Tiden for  

   den TV-udsendelse, der vises.

C Det aktuelle klokkeslæt.

Se live-TV

2 TUNER

DISPLAY

CH+
CH-

A Tænd TV’et. Indstil om nødvendigt til den 

korrekte kanalindgang, så du kan afspille fra 

optageren.

B Tryk på STANDBY-ON 2 for at tænde 

optageren.

 Du bør nu se TV-udsendelsen på TV’et. 

Ellers skal du trykke på TUNER.

C Tryk på CH +/- for at vælge den ønskede 

TV-kanal.

 Den TV-udsendelse, som optageren er 

indstillet til, gemmes automatisk i Time Shift-

bufferen. På den måde kan du holde pause i 

den direkte TV-udsendelse og genoptage 

afspilningen til enhver tid.

10:00

LIVE

12:18

  Du kan skjule eller vise Time Shift-bufferens 

videolinje ved at trykke på DISPLAY på 

fjernbetjeningen.

A C

B
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Styring af TV-udsendelser (fortsat)

Markering af et segment til optagelse

Du skal “markere” det indhold i Time Shift-

bufferen, som du vil optage til harddisken.

Sådan fi nder du en scene i titlen 
 Brug tasterne   eller . > til at fi nde 

scenen.

Sådan markerer du optagelsens start 
 Tryk på RECORD â én gang.

 Der vises en rød markering på Time Shift-

videolinjen.

10:00 12:18

10:30â

Sådan annullerer du den markerede 
optagelse 

 Tryk på CLEAR.

Sådan markerer du optagelsens 
afslutning 

 Brug tasterne   eller . > til at fi nde 

den scene, der skal afslutte optagelsen.

 Tryk på STOP Ç.

 En ny titel gemmes på harddisken. 

Oplysninger om afspilning af den optagede titel 

fi nder du i kapitlet “Sådan afspiller du 

optagelser fra harddisk”.

Nyttige tip:
– Når en titel er optaget til harddisken, slettes alt 
indholdet i Time Shift-bufferen. Time Shift-bufferen 
begynder igen at gemme i tunertilstand. 

Sæt direkte TV på pause

I tunertilstand, 

A Hvis du vil sætte direkte TV på pause, skal du 

trykke på u på fjernbetjeningen.

10:00 12:18

12:18X

B Hvis du vil genoptage afspilningen, skal du 

trykke på u igen.

 Hvis du vil vende tilbage til den direkte TV-

udsendelse, skal du trykke på TUNER. 

Øjeblikkelig afspilning/
fremadspoling

I tunertilstand

A Tryk på  eller . på fjernbetjeningen for at 

se den direkte TV-udsendelse.

 Scenen springer baglæns for hvert tryk på 

denne knap.

B Hvis du vil gå fremad igen, skal du trykke på  

 eller > på fjernbetjeningen.

 Scenen springer fremad for hvert tryk på 

denne knap.

 Hvis du vil vende tilbage til den direkte   

TV-udsendelse, skal du trykke på TUNER. 
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Inden optagelse

Medier til optagelsen

Der kan optages til den interne harddisk eller 

til skrivbare DVD-medier, herunder DVD±R-, 

DVD±R DL- og DVD±RW-diske:

– Harddiskens store kapacitet muliggør 

optagelser med længere varighed og giver nem 

adgang til de optagede titler.

 

DVD±RW (DVD Rewritable)

– Der kan skrives til diskene fl ere gange, og 

de kan bruges til mange optagelser, når de 

eksisterende data er slettet.

 

DVD±R (DVD Recordable):

– Diske kan kun bruges til en enkelt 

optagelse. Nye optagelser tilføjes ved 

afslutningen af alle foregående optagelser, da 

de eksisterende optagelser ikke kan slettes.

– Du kan redigere alle DVD±R-diske, så 

længe de ikke er afsluttet (bortset fra   

{ Skjul A-B }). 

– Hvis du vil afspille en DVD±R på en anden 

DVD-afspiller, skal den være færdiggjort (se 

kapitlet “Indstillinger i opsætningsmenuen - 

Indstillinger for { Disk } - { Færdiggør }”). Når 

dette er gjort, kan der ikke tilføjes mere data 

på disken.

DVD+R DL (DVD+R Double Layer)

– Fungerer som en DVD+R. Den eneste 

forskel er kapaciteten på 8,5 GB. Det giver to 

skrivbare lag på en enkelt DVD-disk. Der er 

adgang til lagene fra samme side af disken, så 

optagelsen kan foregå uden afbrydelser.

Understøttede disktyper og 
mediehastigheder

Disk Mediehastigheder
DVD+R  1x - 16x
DVD+RW  2.4x - 8x
DVD-R   1x - 16x
DVD-RW  1x - 6x
DVD+R DL  2.4x - 8x

Nyttige tip:
– Hvis den skrivbare DVD indeholder optagelser, 
der er lavet på en anden DVD-optager, kan du 
muligvis ikke tilføje nye optagelser.
– Det er helt normalt, at der kan være støj, når 
der optages til disk eller ved højere 
mediehastigheder.
– Undlad at bruge diske med etiketter.
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VIGTIGT!
Indhold, der ikke kan optages
TV-programmer, fi lm, videobånd, diske og 

andre materialer kan være ophavsretligt 

beskyttet og kan derfor ikke optages på denne 

optager.

Standardindstillinger for 
optagelse

Optagelsesindstillingerne giver dig mulighed for 

at indstille optagelseskvaliteten og 

optagelsessproget, aktivere satellitoptagelse og 

forudindstille automatiske kapitelmærker 

under optagelsen.

A Tryk på SETUP på fjernbetjeningen.

 Systemopsætningsmenuen vises på TV’et.

B Brug tasterne  til at vælge { Optagelse }, 

og tryk på  for at få adgang til indstillingerne.

OK Bekræft BACK Tilbage SETUP Afslut

DVD Recorder Opsætning

Tuner

Disk

Afspilning

Optagelse

Lyd

Video

System

Optagelseskvalitet

SAT Record

Sprog f 
optagelse

Aut. 
kapitelmarkering

SP

Fra

Sprog 1

5 min

C Brug tasterne  til at vælge den indstilling, 

du ønsker at ændre, og tryk på OK for at 

bekræfte.

 På de følgende sider fi nder du 

instruktioner til og forklaringer af 

valgmulighederne.

C Tryk på SETUP for at afslutte.

Inden optagelse (fortsat)
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Inden optagelse (fortsat)

Indstillinger for { Optagelse } (de understregede indstillinger er standardindstillingerne)

Forudindstiller standardtilstanden for optagelseskvaliteten. 
Optagelsestilstanden bestemmer optagelsernes billedkvalitet samt den 
maksimale optagetid på en disk.   Fabriksindstillingen er SP.

Optagekvalitet

HQ (high quality)

SP (standard play)

 
 

LP (long play)

EP (extended play)

SLP (super long play)

1 
2
3
4
6

30
57

115
180

86

1 timer 55 minutteer
3 timers 40 minutteer
5 timers 30 minutteer
7 timers 20 minutteer
11 timers 5 minutteer

(160GB)

Antal timers optagelse, der kan lagres på arddisken 

eller en tom skrivbar DVD med en kapacitet. 

DVD+R
Double Layer

Bemærk: Når du kopierer fra harddisken til en skrivbar DVD, overføres 
den valgte optagelses optagelseskvalitet automatisk. Det er ikke muligt at 
ændre optagetilstanden.

Denne funktion er kun tilgængelig, hvis du har tilsluttet en 
satellitmodtager eller en anden enhed til EXT2 TO VCR/SAT-scartstikket 
på optageren. 

{ Fra }  –  Deaktiverer funktionen.

{ EXT2 } –  Gør optageren i stand til at starte og stoppe 
optagelsen, når der modtages et signal fra den 
tilsluttede enhed.

Vælger det optagelsessprog, der skal bruges til TV-udsendelser, som 
sendes med ekstra sproglydspor. Hvis en udsendelse f.eks. fi ndes på 
engelsk og spansk, og spansk er det ekstra sprog.

{ Sprog 1 } –   Det originale udsendelsessprog.

{ Sprog 2 } –   Det ekstra lydsprog.

Optagelseskvalitet

SAT Record

Sprog f optagelse
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Inden optagelse (fortsat)

Indstillinger for { Optagelse } (de understregede indstillinger er standardindstillingerne)

En optagelse (titel) inddeles automatisk i kapitler, ved at der indsættes 
kapitelmærker med bestemte mellemrum. Det gør det muligt hurtigt at få 
adgang til et bestemt sted i en optagelse.

{ Fra } – Der indsættes ikke kapitelmærker i optagelsen. 

{ 5 min }, { 10 min }, { 15 min } eller { 20 min } 
 –  Under optagelsen indsættes der automatisk 

kapitelmarkeringer med et interval på ca. 5 (fem), 
10 (ti), 15 (femten) eller 20 (tyve) minutter. 

 

Bemærk: Hvis du har valgt { SLP } som standardtilstanden for 
optagelseskvalitet, er det mindste interval for kapitelmarkeringer 10 (ti) 
minutter.

Automatisk 
kapitelmarkering
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Optagelse af TV-programmer
ADVARSEL!
Kopibeskyttet indhold kan ikke optages på 

denne optager.

Optag den aktuelle TV-
udsendelse

Følg instruktionerne nedenfor for at optage 

TV-udsendelser på harddisken. Du kan gemme 

disse optagelser eller kopiere dem til en 

skrivbar DVD, så du kan se dem senere.

Bemærk:
– Når du har startet optagelsen, slettes alt 

indhold, der tidligere er gemt i Time Shift-

bufferen.

A Tryk på TUNER for at skifte til tunertilstand.

B Tryk på CH +/- for at vælge den ønskede 

kanal.

C I tunertilstand skal du trykke på RECORDâ 

for at starte optagelsen.

 Optagelsen starter fra den aktuelle 

position. 

 Tryk på RECORDâ for at indstille 

optagetidens længde. Hvert efterfølgende tryk 

forøger optagetiden med 30 minutter. 

D Under optagelsen kan du sætte TV’et i 

standbytilstand.

 Optageren fortsætter med at optage indtil 

det angivne sluttidspunkt.

 Hvis du vil stoppe optagelsen, inden det 

programsatte tidspunkt, skal du trykke på 

STOPÇ.

 

Sådan får du vist den optagelse, der er i 
gang

A Tryk på HDD LIST på fjernbetjeningen.

B Brug tasterne   til at vælge den titel, 

der er markeret med ‘â‘ på miniaturen.

C Tryk på PLAY/PAUSE u for at starte 

afspilningen.

Optagelse af et specifi kt 
segment af TV-udsendelserne

Denne funktion kan kun bruges til optagelse af 

TV-udsendelser, som fi ndes i Time Shift-

bufferen.

 

Bemærk:
– Når du har startet optagelsen, slettes alt 

indhold, der tidligere er gemt i Time Shift-

bufferen.

A Brug tasterne   eller . >  til at søge 

efter starten af den scene, der skal optages.

B Tryk på RECORDâ for at markere 

optagelsens start.

 Der vises en rød markering på Time Shift-

videolinjen.

10:00 12:18

10:30â

C Tryk på  eller > for at søge efter den 

slutposition, hvor optagelsen skal slutte. 

10:00 12:18

12:00â

D Tryk på STOPÇ for at markere optagelsens 

afslutning.

 En ny titel gemmes på harddisken.

 Hvis du vil annullere optagelsen, skal du trykke 

på CLEAR.
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Optagelse af TV-programmer (fortsat)

Afspilning under optagelse af en 
TV-udsendelse 

Under optagelsen af en TV-udsendelse kan du 

afspille en tidligere optaget harddisktitel eller 

en DVD-videodisk. Du kan også lytte til musik, 

se musik-diasshow, DivX-fi lm eller se afspilning 

fra andre tilsluttede enheder.

2 TUNER

PLAY/PAUSE

HDD LIST

USB

Afspilning fra harddisk

A Tryk på HDD LIST på fjernbetjeningen.

B Brug tasterne   til at vælge den titel, 

der skal afspilles.

C Tryk på PLAY/PAUSE u for at starte 

afspilningen.

Afspilning fra DVD

A Tryk på OPEN/CLOSEç på 

fjernbetjeningen.

B Indsæt en disk for at starte afspilningen.

Afspilning fra USB

A Indsæt et USB-fl ashdrev i USB-stikket på 

optagerens frontpanel.

B Tryk på USB for at få vist indholdsmenuen.

C Brug tasterne   til at vælge den fi l, der 

skal afspilles, og tryk på PLAY/PAUSE u 

for at starte afspilningen.

Afspilning fra andre tilsluttede 
enheder 

Denne funktion kan kun bruges, hvis TV’et er 

tilsluttet optageren via stikket EXT1 TO TV.

 Tryk på STANDBY-ON 2 1for at få vist 

billedet fra den enhed, som er tilsluttet DVD-

optagerens EXT2 TO VCR/SAT-stik.

 Tryk på STANDBY-ON 2 på 

fjernbetjeningen 

Se en anden TV-udsendelse

 Brug TV’ets fjernbetjening til at skifte kanal.

Nyttige tip:
– Hvis du vil se TV-kanalen via optageren eller 
afspille den optagede disk, skal du sætte TV’et 
tilbage til dets videoindgangskanal. 
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Timeroptagelse

Om optagelse med timer

Ved hjælp af optagelse med timer kan du 

automatisk starte og stoppe en optagelse på et 

planlagt tidspunkt/en planlagt dag. Når der er 

planlagt en timeroptagelse, indstilles optageren 

til den korrekte TV-udsendelse på det angivne 

tidspunkt og begynder at optage.

Med denne optager kan du planlægge op til  

8 optagelser ad gangen. Under optagelsen er 

det ikke muligt at skifte optagerkanal.

TIMER

����

PLAY/PAUSE

OK

Om VPS/PDC
(VPS/PDC er ikke tilgængeligt i nogle lande).

“VPS” (Video Programming System) eller PDC 

(Programme Delivery Control) bruges til at 

kontrollere start- og sluttidspunktet på TV-

optagelser. Hvis en TV-udsendelse starter 

tidligere eller slutter senere end planlagt, 

tændes og slukkes optageren på det rigtige 

tidspunkt.

VPS/PDC er beregnet til optagelse af hele 

programmet. Hvis du vil indstille en tid, der er 

længere eller kortere end VPS/PDC-

udsendelsestiden, skal du først slukke VPS’en/

PDC’en.

Planlægning af en optagelse med 
timer

Inden du starter...
Sørg for, at optagerens systemur er indstillet 

korrekt.

A Tænd for TV’et, og vælg den korrekte kanal til 

optageren.

B Tryk på TIMER på fjernbetjeningen.

 Listen over optagelser med timer vises

Timeroptagelsesliste

BACK TIMERTilbage AfslutRedigerOK

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

     Mål  Dato   Start    Slut    Kilde  Kvali.  VPS/PDC  Gentag  Status

16/07/2007 12:40:00

C Vælg en tom liste i menuen, og tryk på OK for 

at få adgang til timerindstillingsvinduet.

 Kontrollér, at den gule linje står i en tom 

liste.

D Brug tasterne  til at skifte mellem 

værdierne i hvert felt. Brug tasterne   til at 

fl ytte til det forrige eller det næste 

indtastningsfelt. 

 Du kan også bruge det numeriske tastatur på 

fjernbetjeningen til at indtaste værdien.

{ Mål } Vælg destination for 
optagelsen.
* Hvis du har valgt { DVD }, 
skal du indsætte en skrivbar 
DVD i optageren.

{ Dato } Indtast datoen for 
optagelsen (dag/måned).

{ Start } Indtast starttidspunktet for 
optagelsen (timer:minutter).

{ Slut } Indtast sluttidspunktet for 
optagelsen (timer:minutter).
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Timeroptagelse (fortsat)

{ Kilde } Vælg TV-kanalen eller den 
korrekte input-kilde 
(EXT2 eller CAM).

{ Kvalitet } Vælg optagetilstand. Du kan 
fi nde fl ere oplysninger i 
kapitlet “Inden optagelse –
Optagelse – 
{ Optagelseskvalitet }”.

{ VPS/PDC } Aktiverer/deaktiverer VPS/
PDC-tilstand. 

{ Gentag } Vælg den ønskede 
gentagelsesindstilling: (Ingen, 
Dagligt, Ugentligt, Man - Fre 
eller Weekend)

{ Status } Viser status for den planlagte 
optagelse. Når timeren er 
programmeret, vises 
{ Gyldig }. Hvis andre 
beskeder vises, skal du kigge 
i “Fejlfi nding - problem 
(optagelse)”.

E Tryk på OK, når du er færdig.

F Tryk på TIMER for at forlade menuen.

H Tryk på STANDBY-ON 2 for at ændre 

optagerens tilstand til standby.

Nyttige tip:
– Indstil optagelsen med timer til et minut før 
programmets starttidspunkt. Dette sikrer, at hele 
programmet optages, da disken skal bruge ca. 30 
sekunder til forberedelse af optagelsen.

Ændring/sletning af en optagelse 
med timer

A Tænd for TV’et, og vælg den korrekte kanal til 

optageren.

B Tryk på TIMER på fjernbetjeningen.

 Timeroptagelseslisten vises.

    Timeroptagelsesliste 16/07/2007 12:40:00

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

HDD  15/07  18:05    19:20    P 05    SP       Fra         En gang   Gyldig

     Mål  Dato   Start    Slut    Kilde  Kvali.  VPS/PDC  Gentag   Status

C Brug tasterne  til at vælge en 

timeroptagelse, som du vil ændre/slette, og 

tryk derefter på OK.

 Redigeringsmenuen vises.

Rediger

Slet

Deaktiver

Annuller

 Hvis du vil ændre timerangivelsen,   
skal du markere { Rediger } og trykke på OK. 

Vælg indtastningsfeltet, og udfør de nødvendige 

ændringer. Tryk derefter på OK for at gemme.

 Hvis du vil slette en timeroptagelse, skal 

du markere { Slet } og trykke på OK.

ALTERNATIVT kan du markere den 

timerindtastning, der skal slettes, i listen over 

optagelser med timer og trykke på CLEAR.

 Hvis du vil stoppe en optagelse med 
timer, 
skal du markere { Deaktiver } og trykke på 

OK.

 Hvis du vil lukke redigeringsmenuen, skal du 

markere { Annuller } og trykke på OK.

D Tryk på TIMER for at afslutte menuen.
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Optagelse fra eksterne enheder

Optagelse fra en ekstern enhed 
(satellitmodtager/videokamera/
VCR/DVD-afspiller)

Du kan optage indhold fra et analogt 

videokamera eller en ekstern enhed (f.eks. en 

satellitmodtager, en DVD-afspiller, en VCR osv.).

RECORD
STOP PLAY/PAUSE

TUNER

OK

CAM

CH+
CH-

A Tænd for TV’et, og vælg den korrekte kanal til 

optageren.

Sådan optager du fra den enhed, der er 
tilsluttet CAM-stikket

 Tilslut videokameraet eller den eksterne enhed 

til CAM -stikkene på frontpanelet.

 Tryk på CAM på fjernbetjeningen for at skifte 

til CAM-tilstand.

Sådan optager du fra den enhed, der er 
tilsluttet EXT2-stikket

 Tilslut den eksterne enhed til stikket EXT2 
TO VCR/SAT på bagpanelet.

 Tryk på TUNER på fjernbetjeningen.

  Tryk på CH +/- fl ere gange for at vælge   

{ EXT2 }.

B Tænd den eksterne enhed, og fi nd det indhold, 

hvor optagelsen skal starte. Sæt eventuelt den 

eksterne enhed på pause.

C Tryk på RECORD â for at starte 

optagelsen.

D Start afspilningen på den eksterne enhed.

 Tryk på PLAY/PAUSE u for midlertidigt 

at stoppe optagelsen. Tryk på u igen for at 

genoptage optagelsen.

E Tryk på STOP Ç for at stoppe optagelsen. 

 En ny titel gemmes på harddisken.

F Afslut ved at trykke på TUNER.

Automatisk optagelse fra en 
satellitmodtager

Denne funktion er kun tilgængelig, hvis 

satellitmodtageren er tilsluttet EXT2 TO VCR/

SAT-stikket på optageren. Desuden skal 

satellitmodtageren have en timerfunktion.

Inden du starter...
– Sørg for, at indstillingen { SAT-opt. } er sat 

til { EXT2 }. Se kapitlet “Før optagelse – 

Indstillinger for {Optagelse}”.

– Sørg for, at satellitmodtageren er tilsluttet 

optageren. Se kapitlet “Trin 2: Tilslutning af 

ekstraapparater”.

A Brug satellitmodtagerens 

timerprogrammeringsfunktion til at 

programmere optagelsen. (Se brugerhåndbogen 

til satellitmodtageren).

B Sæt satellitmodtageren på standby.
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Optagelse fra eksterne enheder (fortsat)

C Sæt optageren på standby.

 Optageren begynder at optage, når den 

modtager et signal fra satellitmodtageren.

Nyttige tip:
– Hvis den automatiske satellitoptagelse falder 
sammen med optagerens timerprogrammering, 
udføres optagerens planlagte timeroptagelse i 
stedet.

Optagelse fra et DV-
videokamera

Du kan optage materiale fra dit DV-

videokamera, når du slutter det til optagerens 

DV IN-stik.

Inden du starter...
Marker det indhold i Time Shift-bufferen, som 

du vil optage på harddisken. Alt indhold 

fjernes, når du skifter til DV IN-tilstand.

A Tænd for TV’et, og vælg den korrekte kanal til 

optageren.

B Slut Digital Video- eller Digital 8-

videokameraet til stikket DV IN på 

frontpanelet.

C Tryk to gange på CAM på fjernbetjeningen.

 Optageren skifter til DV IN-tilstand. Alt 

indhold i Time Shift-bufferen slettes.

D Tænd DV-videokameraet, og fi nd det indhold, 

hvor optagelsen skal starte. Sæt afspilningen på 

pause på den eksterne enhed.

E Tryk på RECORDâ for at starte optagelsen.

F Vælg det ønskede optagelsesmedie: { HDD } 

eller { DVD }.

Bemærk: Hvis du har valgt { DVD }, skal du 

indsætte en skrivbar DVD i DVD-optageren.

G Start afspilningen på DV-videokameraet.

 Tryk på PLAY/PAUSE ufor midlertidigt at 

stoppe optagelsen. Tryk på u igen for at 

genoptage optagelsen.

H Stop optagelsen ved at trykke STOPÇ.

 En ny titel gemmes.

I Afslut ved at trykke på TUNER. 

Nyttige tip:
– Nogle videokameraer kan ikke styres ved hjælp 
af DV-kontrolknapperne på skærmen. 
– Det er ikke muligt at optage både PAL- og 
NTSC-videoformatoptagelser på den samme 
skrivbare DVD.
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Kopiering af fi ler fra harddisken til en DVD 

Kopiering af en harddisktitel til 
en skrivbar DVD

Du kan kopiere en optaget titel fra harddisken 

til en skrivbar DVD. 

Bemærk: 
– Den tid, det tager at kopiere en titel fra 

harddisken til en skrivbar DVD, afhænger af 

harddiskoptagelsens optagelseskvalitet.

– Det er ikke muligt at ændre 

optagelseskvaliteten under kopieringen. Derfor 

er det vigtigt, at du vælger en passende 

optagelseskvalitet, når du optager indhold til 

harddisken.

Følgende oplysninger gemmes på den skrivbare 

DVD:

– Optagelsens titel/navn

–  Dato og klokkeslæt for optagelsen

– Optagekvaliteten/optagelsens varighed

– Titlens miniature

A Tænd for TV’et, og vælg den korrekte kanal til 

optageren.

B Læg en skrivbar DVD i optageren.

C Tryk på HDD LIST på fjernbetjeningen.

D Brug tasterne   til at vælge den titel, 

der skal kopieres, og tryk på OK.

 Redigeringsmenuen vises.

Harddiskmenu

HDD BACKAfslut TilbageBekræftOK

PR 2
15/07   18:05

HDD

Afspil

Slet

Kopier

Beskyt

Rediger

Indstil genre

E Brug tasterne  til at vælge { Kopier }, og 

tryk på OK.

 Der vises en bekræftelsesmeddelelse. Tryk 

på OK for at fortsætte.

Nyttige tip:
– Indstillingen { Kopier } er ikke tilgængelig under 
optagelsen.
– Under kopieringen lagrer Time Shift-bufferen 
ikke noget indhold.
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Afspilning fra harddisk

Afspilning af harddiskoptagelser

Hver harddiskoptagelse gemmes på harddisken 

og repræsenteres af sin egen miniature.

A Tænd for TV’et, og vælg den korrekte kanal til 

optageren.

B Tryk på HDD LIST på fjernbetjeningen.

Harddiskmenu

OK BACKRediger AfslutAfspilPLAY

PR 2
15/05   18:05

PR 10
01/04   10:00

PR 3
20/03   13:05

PR 1
13/02   10:05

PR 4
10/03   11:30

PR 2
15/01   18:00

HDD

Rest:
SP   56:38:11
85%

Nyeste først
Alle genrer

Ingen genre

Titel er brugt
SP   00:06:20
0.2GB

All

C  Brug tasterne   til at vælge den 

ønskede titel, og tryk på OK for at starte 

afspilningen

 Hvis du har mange titeloptagelser, skal du 

trykke på . (hurtigt baglæns) eller > 

(hurtigt fremad) for at skifte mellem siderne i 

harddisktitlerne, så du kan vælge dem.

D Under afspilningen kan du bruge følgende 

taster på fjernbetjeningen til at få adgang til 

fl ere afspilningsfunktioner:

Afspilningsfunktioner RC-tasten

Start afspilningen, eller sæt 
afspilningen på pause.

u

Adgang til menuen med 
afspilningsindstillinger.
Se kapitlet “Flere 
afspilningsindstillinger’”.

DISPLAY

Stop afspilningen. STOPÇ

Spol hurtigt baglæns eller 
hurtigt fremad Tryk fl ere 
gange for at øge 
søgehastigheden.

. >
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Afspilning fra USB

Afspilning fra et   
USB-fl ashdrev eller en   
USB-hukommelseskortlæser

Du kan få vist indholdet af et USB-fl ashdrev 

eller en USB-hukommelseskortlæser gennem 

denne optager. USB-porten understøtter kun 

afspilning af JPEG-/MP3-/WMA- og DivX-fi ler. 

Bemærk:
USB-porten understøtter ikke afspilning fra en 

USB-hub-enhed. Kun digitalkameraer, der 

understøtter standarden for USB-

masselagringsenheder, understøttes.

A Tilslut et USB-fl ashdrev eller en USB-kortlæser 

til USB-porten på frontpanelet.

B Tryk på USB på fjernbetjeningen for at få 

adgang til dataene på drevet.

 Indholdsmenuen vises.

C Brug tasterne   til at navigere rundt i 

menuen, vælg den fi l, du vil afspille, og tryk 

derefter på OK.

 Under afspilningen vises de tilgængelige 

afspilningsindstillinger nederst i skærmbilledet.

 Du kan fi nde fl ere oplysninger om 

afspilning i kapitlet “Afspilning af en lyd-CD 

(MP3/WMA)”, “Afspilning af en billeddisk” 

eller “Afspilning af en DivX-disk”.

D Hvis du vil stoppe afspilningen, skal du trykke 

på STOPÇ eller tage USB-fl ashdrevet/USB-

hukommelseskortlæseren ud af USB-porten.

Nyttige tip:
– USB-porten understøtter kun afspilning af JPEG/
MP3/WMA/DivX-fi ler.
– Det er ikke muligt at slutte andre USB-enheder 
end et USB-fl ashdrev eller en USB-
hukommelseskortlæser til USB-porten. 
– Hvis USB-enheden ikke passer til USB-porten, 
skal du bruge et USB-forlængerkabel.
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Afspilning fra disk

Diske, der kan afspilles

Du kan afspille og optage på følgende diske ved 

hjælp af denne optager:

Optagelse og afspilning

DVD±RW   

(DVD Rewritable):  

Der kan optages igen og 

igen på denne type disk.

DVD±R    

(DVD Recordable):  

Kan kun optages én gang.

DVD+R DL 
(DVD+R Double Layer)   

svarer til DVD±R.

Kun afspilning:

DVD Video  

(Digital Versatile Disc)

CD-RW (CD-Rewritable)   

 Audio/MP3/JPEG-indhold

CD-R (CD-Recordable (skrivbar)) 

Lyd/MP3/JPEG indhold

Audio-CD   

(Compact Disc Digital Audio)

MP3-Disk

Video-CD
(Formaterne 1.1, 2.0)

Super Video-CD

DivX-disk
(i henhold til Home Theatre Profi le)

VIGTIGT!
– Hvis stop-ikonet (  ) vises på TV-
skærmen, når der trykkes på en knap, 
betyder det, at funktionen ikke er 
tilgængelig på den aktuelle disk eller på 
det aktuelle tidspunkt.
– DVD-diske og -afspillere er udviklet 
med regionale restriktioner. Før du 
afspiller en disk, skal du sikre dig, at 
disken er til samme region som din 
afspiller.
– Skub ikke til diskskuffen, og anbring 
ikke andre objekter end diske på 
diskskuffen. Det kan føre til funktionsfejl.

Afspilning af disk

A Tryk på STANDBY-ON2 for at tænde 

optageren.

B Tryk på OPEN/CLOSEç.

 Diskskuffen åbnes.

C Placer forsigtigt disken i skuffen med etiketten 

opad, og tryk derefter på OPEN/CLOSEç.

 Sørg for, at etiketten på disken vender 

opad. På dobbeltsidede diske er markeret, 

hvilken side der skal vende opad.

D Tænd for TV’et, og vælg den korrekte kanal til 

optageren.

E Afspilningen startes muligvis automatisk.

 Ellers skal du trykke på DISC MENU for at få 

vist diskens indhold. Vælg det spor/den titel, 

der skal afspilles, og tryk på u. 

 Yderligere afspilningsfunktioner er beskrevet i 

kapitlet “Yderligere funktioner til afspilning”.

ReWritable

Recordable
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Afspilning af en DVD-videodisk

DVD-disken indeholder normalt en diskmenu. 
Du skal muligvis foretage forskellige valg i 
diskmenuen (f.eks. sprog til undertekster eller 

lyd).

A Indsæt en skrivbar DVD.

 Hvis diskmenuen vises på TV’et, skal du bruge 

tasterne   til at vælge en 

afspilningsindstilling eller bruge det 
numeriske tastatur (0 - 9) til at indtaste dit 

valg og trykke på OK for at starte afspilningen.

Sådan vælges forrige eller næste kapitel-/
titelmarkering

 Tryk på . / > under afspilningen.

B Tryk på STOPÇ for at stoppe afspilningen.

Afspilning af en (Super) Video CD

(Super) Video CD’er kan indeholde funktionen 

PBC (Play Back Control). Det gør det muligt at 

afspille Video CD’er interaktivt ved at følge 

menuen på displayet. 

A Indsæt en (Super) video-CD. 

 Hvis diskens indeksmenu vises, skal du bruge 

det numeriske tastatur (0 - 9) til at indtaste 

dit valg eller bruge tasterne  til at vælge 

en afspilningsindstilling og trykke på OK for at 

bekræfte.

 Tryk på BACK på fjernbetjeningen for at 

vende tilbage til den forrige menu. 

 Hvis du vil slå afspilningskontrol (PBC) til eller 

fra, skal du trykke på DISPLAY på 

fjernbetjeningen under afspilningen. Vælg  

{ PBC }, og brug tasterne PQ til at skifte 

mellem { PBC Til } og { PBC Fra }. 

B Hvis du vil stoppe afspilningen, skal du trykke 

på STOP Ç.

Afspilning af en skrivbar DVD

A Indsæt en skrivbar DVD-disk..

B Tryk på DISC MENU.

 Diskmenuen vises.

C Brug tasterne   til at vælge en titel, og 

tryk på u for at starte afspilningen.

D Tryk på STOPÇ for at stoppe afspilningen.

Afspilning af en lyd-CD (MP3/WMA)

Afspiller kan afspille de fl este MP3-lydfi ler og 

JPEG-billedfi ler, der er optaget på en skrivbar 

disk eller en almindelig CD.

A Indsæt en MP3-CD.

 Diskindholdsmenuen vises.

 Der kan gå lidt længere tid, før DVD-

afspilleren viser diskindholdsmenuen. Dette 

skyldes det store antal sange/billeder, der 

fi ndes på én disk.

B Brug tasterne  til at vælge { Audio }, og 

tryk på u for at starte afspilningen.

Datadisk                   Punkt: 0003 / 0010 

OKAfspil Komman.

+
+
+

Vælg�Flyt���
� PLAY

/ Lyd / MP3

Track01.mp3

Track02.mp3

Track03.mp3

Track04.mp3

Track05.mp3

Track06.mp3

Track07.mp3

Track08.mp3

Billede

Lyd

Video

C Tryk på STOPÇ for at stoppe afspilningen.

 Hvis MP3-fi len indeholder et ID3-mærke, skal 

du vælge MP3’en og trykke på DISPLAY for 

at få vist ID3-oplysningerne.

Afspilning fra disk (fortsat)
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Nyttige tip:
– Kun den første session på en CD med fl ere 
sessioner afspilles.
– Denne optager understøtter ikke MP3PRO-
lydformatet.
– Denne optager understøtter ikke visning af 
specialtegn, der indgår i MP3-sporets navn (ID3) 
eller i albumnavnet. Disse tegn kan blive vist 
forkert.

Afspilning af en DivX -disk

Denne optager understøtter afspilning af 

DivX -fi lm, som du har kopieret fra din 

computer til en CD-R/RW, DVD±R/±RW.

A Indsæt en DivX -disk.

B  Brug tasterne  til at vælge { Video }, og 

tryk på .

C Brug -tasterne til at vælge den titel, som 

du vil afspille, og tryk derefter på u for at 

starte afspilningen.

Under afspilningen kan du:

 Hvis der fi ndes undertekster på fl ere sprog på 

DivX-disken, kan du trykke på SUBTITLE 

for at ændre sproget på underteksterne under 

afspilning.

Bemærk: Hvis du vil vælge et andet tegnsæt 

til fi len med undertekster, kan du fi nde 

oplysninger i kapitlet “Indstillinger i 

opsætningsmenuen - “Indstillinger for { Afspil } 

- { DivX-underteksttype }.

D Tryk på STOPÇ for at stoppe afspilningen.

Nyttige tip:
– Undertekstfi ler med følgende fi ltypenavne (.srt, 
.smi, .sub, .sami) understøttes.
– Det er normalt, at der kan opleves grove pixel 
under en DivX-afspilning, fordi det digitale indhold 
ikke er tilstrækkeligt klart under download fra 
internettet.

Afspilning fra disk (fortsat)
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Yderligere funktioner til afspilning

Afspilning af en billeddisk 
(diasshow)

Du kan automatisk få vist JPEG-billeder i den 

valgte billedserie efter hinanden.

A Indsæt en JPEG-billeddisk (CD, CD-R/RW, 

DVD±R/±RW).

 Diskens indholdsmenu vises.

B Brug tasterne  til at vælge { Billede }, og 

tryk på .

C Brug tasterne  til at vælge et spor/en fi l, 

og tryk på u for at afspille diasshowet.

 Tryk på  for at gå op til det forrige niveau.

Datadisk                     Punkt: 0001 / 0003 

OKAfspil Komman.

+
+
+

Vælg�Flyt�� �
� PLAY

/ Billede

Billede

Lyd

Video

holiday.jpg

balloon.jpg

garden.jpg

sunrise.jpg

D  Under visningen har du adgang til forskellige 

indstillinger.

BACKIndeks TilbageHjælpTIMER ZOOM Zoom

Diasshowfunktioner RC-tasten

Åbn eller luk Hjælp-menuen. TIMER

Få vist et indeks med 
miniaturebilleder på ét 
skærmbillede.

STOP x

Sådan vises den næste/
forrige side med miniaturer

. >

Sådan starter eller afslutter 
du zoomtilstand

ZOOM

Sådan ændrer du 
zoomfaktoren i zoomtilstand

. >

Sådan panorerer du 
gennem det forstørrede 
billede i zoomtilstand 

 

Sådan roterer du billedet  

Sådan får du vist den 
forrige/næste fi l

. >

Sådan skifter du 
opdateringstilstand under 
diasshowafspilning

AUDIO

 Tryk på DISC MENU for at vende tilbage til 

hovedmenuen.

E Tryk på STOP Ç for at stoppe afspilningen.

Hvis disken indeholder MP3-musik og 
JPEG-billedfi ler, kan du starte afspilning 
af et musikdiasshow

 Vælg en MP3-fi l, og tryk på OK for at starte 

afspilningen. 

 Vælg en billedfi l i menuen, og tryk på OK for 

at starte afspilningen af diasshowet.

Understøttede JPEG-billedformater 
Filformat:
– Filtyperne skal være “.JPG”, “.JPE” eller 

“.JPEG”.

– Denne optager kan kun afspille billeder fra 

digitalkameraer i henhold til JPEG-EXIF-

formatet, som typisk bruges af næsten alle 

digitalkameraer. Den kan ikke vise Motion 

JPEG eller billeder i andre formater end JPEG 

eller lydklip, der er tilknyttet billeder.

Nyttige tip:
– Diske, der er oprettet på en PC, kan muligvis 
ikke afspilles på denne afspiller pga. forskelle i 
optagelsesformaterne. Kompatibilitet med 
optageformatet garanteres ikke.
– Der kan gå lidt længere tid, før optageren 
afspiller diskindholdet på TV’et. Dette skyldes det 
store antal sange/billeder, der fi ndes på én disk.
– Hvis JPEG-billedet ikke er optaget med en “exif”-
typefi l, vises det faktiske miniaturebillede ikke.

3_HDR3500_dan_30341.indd   1753_HDR3500_dan_30341.indd   175 2008-02-27   11:11:32 AM2008-02-27   11:11:32 AM



176

D
an

sk/N
o

rsk

Yderligere funktioner til afspilning (fortsat)

Oprettelse af din egen 
afspilningsliste

Du kan oprette din egen afspilningsliste til 

afspilning af både lyd og billeder. 

 Indsæt en data- eller lyd-CD.

 Diskindholdsmenuen vises.

Afspilning af det valgte album/den 
valgte mappe  

A Vælg { Billede }, { Audio } eller { Video }, og 

tryk på OK.

 Menuen med indstillinger vises. 

Åbn

Afspil.lis.

Annuller

B Vælg { Åbn }, og tryk på OK. 

 Listen med mapper vises.

C Vælg den ønskede mappe, og tryk på OK.

 Vælg { Afspil.lis. }, og tryk på OK for at 

tilføje den valgte mappe til afspilningslisten.

D Brug tasterne   til at vælge  

{ Afspil.lis. } og tryk på u for at starte 

afspilningen.

 Tryk på  for at gå op til det forrige niveau.

Afspilning af de valgte fi ler

A I diskmenuen skal du bruge tasterne   

til at vælge den ønskede fi l. Tryk på u for at 

markere fi len. 

B Når du er færdig med at vælge, skal du trykke 

på OK.

 Menuen med indstillinger vises. 

C Vælg { Afspil.lis. }, og tryk på OK.

 De valgte fi ler tilføjes til afspilningslisten.

D Brug tasterne   til at vælge   

{ Afspil.lis. }, og tryk på u for at starte 

afspilningen.

. >

2 TUNER

DISPLAY

DISC
MENU

AUDIO SUBTITLE
REPEAT 1/ALL

Skift til en anden titel, et andet 
kapitel/spor.

Hvis en disk indeholder mere end ét spor, én 

titel eller ét kapitel, kan du skifte til et andet 

spor, en anden titel eller et andet kapitel på 

den måde, der er beskrevet nedenfor.

Under afspilning

 Tryk på > for at gå til næste kapitel/spor. 

 Tryk på . for at vende tilbage til starten af 

det forrige kapitel/spor.|

ELLER

 Brug det numeriske tastatur 0-9 til at 

indtaste nummeret for kapitlet/sporet.

ELLER

 Tryk på DISPLAY for at få vist menuen med 

indstillinger for videoafspilning.

Brug   til at vælge titelikonet i menuen, og 

tryk på  for at ændre titelnummeret.

1/3
 

Brug   til at vælge kapitelikonet i menuen, 

og tryk på  for at ændre kapitelnummeret.

3/8
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Pause/afspilning i langsom 
gengivelse

(Gælder ikke for VCD-, SVCD- eller DivX-diske)

A Under afspilningen skal du trykke på u for at 

sætte afspilningen på pause og vise et still-

billede.

Sådan fl ytter du still-billedet et billede 
ad gangen 

 Tryk på tasten  eller  fl ere gange for at gå 

tilbage eller frem.

Sådan starter du afspilning i langsom 
gengivelse

 Tryk og hold . (hurtigt tilbage) eller > 

(hurtigt frem) fl ere gange for at skifte mellem 

de forskellige hastigheder for langsom 

gengivelse.

B Hvis du vil genoptage normal afspilning, skal du 

trykke på u.

Søgning fremad/tilbage

Du kan søge hurtigt frem eller tilbage på en 

disk under afspilningen og vælge den ønskede 

søgehastighed.

A Under afspilning skal du trykke på og holde 

. (hurtigt tilbage) eller > (hurtigt frem) 

nede, indtil statuslinjen for søgehastighed (2X) 

vises på TV’et.

 Lyden vil blive slået fra.

B Tryk på . (hurtigt tilbage) eller > 

(hurtigt frem) for at skifte mellem de 

forskellige søgehastigheder.

C Tryk på u for at genoptage normal afspilning. 

Indstillinger for gentagelse af 
afspilning 

Indstillingerne for gentagelse af afspilning 

varierer alt afhængigt af disktypen.

Gentagelse af kapitlet/titlen/alle titler

A Under afspilning kan du trykke på  

REPEAT 1/ALL for at vælge en af 

gentagelsesindstillingerne.

 Gentag kapitel (DVD/DVD±R/±RW)

 Gentag spor/titel (CD/VCD/DVD)

 Gentag alle (CD/VCD/DVD)

B Hvis du vil annullere gentagelsen af 

afspilningen, skal du trykke på REPEAT1/
ALL fl ere gange for at vælge { Fra } eller 

trykke på  STOPÇ.

Gentagelse af et specifi kt segment 
(A-B)

Du kan gentage afspilningen af et specifi kt 

segment i et titel-/kapitelspor. Du gør dette 

ved at markere start og slut af det ønskede 

segment.

A Under afspilningen skal du trykke på 

DISPLAY for at få vist menuen med 

afspilningsindstillinger.

B Brug  til at markere d-ikonet, og tryk 

på OK på det sted, der skal markere 

segmentets start.

C Tryk på OK igen for at markere afslutningen 

på segmentet til gentaget afspilning.

 Afspilningen springer til startpunktet for 

det markerede segment. Segmentet gentages, 

indtil gentagetilstanden annulleres.

D Hvis du vil annullere gentaget afspilning, skal du 

markere d-ikonet og trykke på  for at 

vælge { Fra }.

Yderligere funktioner til afspilning (fortsat)
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Ændring af indstillinger for lyd 
og undertekster

Ændring af sprog i undertekster

Denne funktion er kun relevant for DVD’er 

med fl ere undertekstsprog. Du kan skifte 

sprog under afspilningen af disken.

Off

 Tryk gentagne gange på SUBTITLE under 

afspilningen for at skifte mellem sprogene på 

disken. 

 Hvis det valgte sprog ikke er tilgængeligt på 

disken, bruges diskens standardsprog i stedet.

Ændring af sprog for lydsporet

Dette virker kun på DVD’er med fl ere 

lydsporsprog eller VCD’er med fl ere 

lydkanaler.

3.2.1CH  English (1/3)

 Tryk gentagne gange på AUDIO under 

afspilningen for at skifte mellem lydkanalerne 

og lydsproget på disken.

 Hvis det valgte sprog ikke er tilgængeligt på 

disken, bruges diskens standardsprog i stedet.

Nyttige tip:
–  Nogle DVD-diske tillader kun sprogændringer 
via DVD-diskens menu. Hvis du vil åbne 
diskmenuen, skal du trykke på DISKMENU.

Skift af kameravinkler

Denne indstilling er kun tilgængelig på DVD’er, 

der indeholder sekvenser optaget fra 

forskellige kameravinkler. Du kan se billedet 

fra disse forskellige vinkler.

A Under afspilningen skal du trykke på 

DISPLAY for at få vist menuen med 

afspilningsindstillinger.

 Hvis funktionen til forskellige vinkler 

understøttes, vises -ikonet.

B Marker vinkel -ikonet i menuen, og tryk på 

OK for at få adgang til indstillingerne for 

vinkel.

Tidssøgning

Du kan bruge denne funktion til at fi nde et 

bestemt sted på den aktuelle disk.

A Under afspilningen skal du trykke på 

DISPLAY for at få vist menuen med 

afspilningsindstillinger.

B Marker tidssøgningsikonet i menuen, og tryk 

på OK.

 Afspilningstiden ændres til et 

tidsindtastningsfelt.

 _ _ : _ _ : _ _

C Brug det numeriske tastatur 0 - 9 til at 

indtaste tiden (timer: minutter: sekunder).

D Tryk på OK for at bekræfte.

 Afspilningen springer til det valgte tidspunkt.

Yderligere funktioner til afspilning (fortsat)

3_HDR3500_dan_30341.indd   1783_HDR3500_dan_30341.indd   178 2008-02-27   11:11:33 AM2008-02-27   11:11:33 AM



179

D
an

sk
/N

o
rs

k

Genoptagelse af afspilning fra 
det sidst stoppede punkt

Denne indstilling er kun tilgængelig for 

DVD’er/VCD’er. Afspilleren kan genoptage 

diskafspilning fra det sidste stoppede punkt.

Inden du starter...
Kontroller, at indstillingen for 

genoptagelsestilstand er sat til { Til } - se 

kapitlet “Indstillinger i opsætningsmenuen – 

Indstillinger for { Afspil } - { Genoptag }”.

 Læg en disk i, og tryk på u for at starte 

afspilningen fra det sted, hvor der sidst er 

stoppet.

Annullering af genoptagelsestilstand og 
start af afspilning fra begyndelsen

 Tryk på STOP Ç igen, når afspilningen er 

stoppet.

Yderligere funktioner til afspilning (fortsat)
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Rediger optagelser

Om indholdsmenuen

Indholdsmenuens skærmbillede viser listen 

med optagelser på optagerens harddisk eller 

på en skrivbar DVD. Det vises, når du trykker 

på HDD LIST eller DISC MENU på 

fjernbetjeningen.

Skærmbilledet for menuen med 
harddiskens indhold

Harddiskmenu

OK BACKRediger AfslutAfspilPLAY

PR 2
15/05   18:05

PR 10
01/04   10:00

PR 3
20/03   13:05

PR 1
13/02   10:05

PR 4
10/03   11:30

PR 2
15/01   18:00

HDD

Rest:
SP   56:38:11
85%

Nyeste først
Alle genrer

Ingen genre

Titel er brugt
SP   00:06:20
0.2GB

All

A

B

C

D

Skærmbilledet for harddiskmenuen indeholder 

følgende oplysninger:

A Den resterende harddiskplads og den aktuelle 

optagelsestilstand.

B Titeloplysninger, anvendt harddiskplads og 

optagelseslængde (tid).

C Miniature for titlen, titlens navn og dato for 

optagelsen.

D De kontroltaster, der kan bruges, og deres 

funktioner.

Skærmbilledet for menuen med 
diskens indhold

Skærmbilledet med diskoversigten viser dine 

optagelser på en skrivbar DVD. Den vises på 

TV-skærmen, når du har lagt en skrivbar DVD 

i optageren, eller når du trykker på   

DISC MENU på fjernbetjeningen.

OK BACKRediger AfslutAfspilPLAY

PR 2
15/05   18:05

PR 10
01/04   10:00

PR 3
20/03   13:05

PR 1
13/02   10:05

PR 4
10/03   11:30

PR 2
15/01   18:00

Diskmenu

DVD+RDVD+RDVD+RDVD+R

No label
Rest:
SP   01:11:40
2.5GB

Titel er brugt:
SP   00:06:20
0.2GB

A

B

C
D

Skærmbilledet med diskoversigten indeholder 

følgende oplysninger:

A Miniature for titlen, titlens navn og dato for 

optagelsen.

B Den resterende optagetid i forskellige 

optagelsestilstande.

C Den anvendte diskplads og optagelseslængde 

(tid).

D De kontroltaster, der kan bruges, og deres 

funktioner.
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Adgang til menuen med 
indstillinger

Når der er lavet en optagelse, kan du redigere 

titlen, slette eller beskytte optagelsen, omdøbe 

optagelsen eller kopiere optagelsen til en 

DVD-disk.

Adgang til menuen med 
harddiskindstillinger

A Tryk på HDD LIST for at få vist harddiskens 

titelmenu.

B  Brug   il at vælge den foretrukne titel, 

og tryk på OK for at åbne menuen med 

indstillinger.

Harddiskmenu

HDD BACKAfslut TilbageBekræftOK

PR 2
15/07   18:05

HDD

Afspil

Slet

Kopier

Beskyt

Rediger

Indstil genre

Indstilling Detaljer

{ Afspil } Afspil den valgte titel.

{ Genoptag 
afspilning }
(Kun tilgængelig, hvis 
afspilningen af titler 
blev afbrudt under 
afspilningen).

Start afspilningen på 
det sted, hvor du sidst 
stoppede afspilningen 
af titlen.

{ Slet } Slet den valgte titel 
eller alle titlerne.

{ Kopier } Kopier titlen til en 
skrivbar DVD. Se 
kapitlet “Om at kopiere 
fi ler fra harddisken til en 
DVD”.

{ Beskyt } / 
{ Afbeskyt } 

Beskyt eller fjern 
beskyttelsen af titlen 
mod redigering eller 
tab af optagelser ved 
et uheld.

{ Rediger } Omdøb titlen, eller 
slet uønskede scener i 
titlen.

{ Indstil genre } Tildel en genre til 
titlen.

{ Sorterings- 
format } 

Sorter titlerne ud fra 
det valgte format, eller 
opret nye 
genregrupper.

Åbn menuen med diskindstillinger

Bemærk: Hvis en DVD±R er blevet 

færdiggjort, kan den ikke redigeres. 

Oplysninger om, hvordan du sletter, låser eller 

færdiggør den skrivbare DVD fi nder du i 

kapitlet “Indstillinger i opsætningsmenuen - 

Indstillinger for { Disk }”.

A Tryk på DISC MENU for at få vist 

diskmenuen.

B Brug   il at vælge den foretrukne titel, 

og tryk på OK for at åbne menuen med 

indstillinger.

Diskmenu

DISC BACKAfslut TilbageBekræftOK

DVD+RWDVD+RWDVD+RWDVD+RW

PR 2
15/07   18:05Afspil

Slet

Beskyt

Rediger

Indstilling Detaljer

{ Afspil } Afspil den valgte titel.

{ Slet } Slet den valgte titel 
eller alle titlerne.

{ Beskyt } / 
{ Afbeskyt } 

Beskyt eller fjern 
beskyttelsen af titlen 
mod redigering eller 
tab af optagelser ved 
et uheld.

{ Rediger } Omdøb titlen, eller 
slet uønskede scener i 
titlen.

Rediger optagelser (fortsat)
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Rediger optagelser (fortsat)

Sletning af en eller fl ere titler

Du kan slette en bestemt titel (optagelse) eller 

alle titlerne fra disken. 

A Tryk på HDD LIST eller DISC MENU.

B Brug tasterne   til at vælge den 

foretrukne titel, og tryk på OK.

 Menuen med indstillinger vises.

C  Brug tasterne  til at vælge { Slet }, og tryk 

på OK.

Sådan sletter du den aktuelt valgte titel
 Brug tasterne  til at vælge { Slet titel }, 

og tryk på OK.

 Der vises en bekræftelsesmeddelelse.

Sådan sletter du alle titler
 Brug tasterne  til at vælge { Slet alle }, og 

tryk på OK.

 Der vises en bekræftelsesmeddelelse.

D Vælg { OK } i menuen for at fortsætte, eller 

vælg { Annuller } for at afbryde. Tryk på OK 

for at bekræfte. 

Beskyt titel/ Fjern beskyttelse 
på titel

Du kan beskytte den optagede titel for at 

forhindre, at optagelser slettes ved en fejl.

A Tryk på HDD LIST eller DISC MENU.

B Brug tasterne   til at vælge den 

foretrukne titel, og tryk på OK.

 Menuen med indstillinger vises.

C Brug tasterne  til at vælge { Beskyt }, og 

tryk på OK.

 Der vises en bekræftelsesmeddelelse.

D Vælg { OK } i menuen for at fortsætte, eller 

vælg { Annuller } for at afbryde. Tryk på OK 

for at bekræfte. 

 Hvis en titel er beskyttet, ændres menupunktet 

til { Afbeskyt }.

Nyttige tip: 
– Fjern beskyttelsen af titlen, hvis du vil slette eller 
redigere titlen.

Omdøb en titel

Det oprindelige titelnavn er automatisk 

genereret af optageren. Du kan ændre 

disknavnet ved at følge nedenstående trin.

A Tryk på HDD LIST eller DISC MENU.

B Brug tasterne   til at vælge den 

foretrukne titel, og tryk på OK.

 Menuen med indstillinger vises.
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C  Brug tasterne  til at vælge { Rediger }, og 

tryk på OK.

Harddiskmenu

HDD BACKAfslut TilbageBekræftOK

PR 2
15/07   18:05

HDD

Omdøb

Opdel

Slet A-B

D Vælg { Omdøb }, og tryk på OK.

 Der vises et tastaturskærmbillede.

E Brug tasterne   til at markere et tegn/

tal/symbol, og tryk på OK for at vælge.

 Der kan maksimalt vises 8 tegn.

 Brug de følgende knapper på 

tastaturskærmbilledet til at redigere 

indtastningen. Marker den relevante linje, og 

tryk på OK for at vælge.

ABC viser store bogstaver.

abc viser små bogstaver.

Symbol viser symbolerne.

Mellem-
rum

indsætter mellemrum 

mellem tegnene. 

Tilbage fjerner tegnet til venstre for 

markøren.

Annuller annullerer alle ændringer og 

lukker tastaturmenuen.    

Fuldfør bekræfter ændringerne. 

F Når du er færdig, skal du gå til { Fuldfør } i 

menuen og trykke på OK.

 Informationspanelet er nu opdateret. 

Rediger optagelser (fortsat)

Opdeling af en titel (kun 
harddisk og DVD±RW) 

Du kan opdele en titel i to titler. Bemærk, at 

hver titel skal være længere end 6 (seks) 

sekunder.

Advarsel! Når en titel først er opdelt, kan 

den ikke fl ettes sammen igen.

A Tryk på HDD LIST eller DISC MENU.

B Brug tasterne   til at vælge den 

foretrukne titel, og tryk på OK.

 Menuen med indstillinger vises.

C Brug tasterne  til at vælge { Rediger }, og 

tryk på OK.

D Vælg { Opdel }, og tryk på OK.

 Titelskærmen er i pause som standard.

 

Harddiskmenu

PLAY BACKAfspil TilbageBekræftOK

Titelnr.1 Titelnr.2

HDD

Opdel

Titel: 1

Opdel

OK

Annuller

00:00:00

E Tryk på u for at starte afspilningen.

 Du kan gøre søgningen hurtigere ved at trykke 

på tasterne . > og holde dem nede.

 Hvis du vil fi nde et bestemt billede under 

afspilningen, skal du trykke på u for at sætte 

afspilningen på pause og derefter på  eller  

fl ere gange.

F Når { Opdel } er markeret, skal du trykke på 

OK for at angive opdelingspunktet.

G Når { OK } er markeret, skal du trykke på OK 

for at starte opdelingen.

 Når opdelingen er afsluttet, vises den nye 

titel på skærmbilledet med diskoversigten.
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Sletning af en del af en titel   
(kun harddisk og DVD±RW)

Med denne indstilling kan du slette uønskede 

scener fra optagelsen (f.eks. reklamer). Du skal 

indstille starten (punkt A) og slutningen (punkt 

B) for de scener, der skal slettes.

A Tryk på HDD LIST eller DISC MENU.

B Brug tasterne   til at vælge den 

foretrukne titel, og tryk på OK.

 Menuen med indstillinger vises.

C Brug tasterne  til at vælge { Rediger }, og 

tryk på OK.

 Menuen til redigering vises.

D Vælg { Slet A-B }, og tryk på OK.

 Titelskærmbilledet vises i pausetilstand.

 

Harddiskmenu

PLAY BACKAfspil TilbageBekræftOK

Punkt A Punkt B

HDD

Slet A-B

Titel: 1

Angiv pkt  A

Angiv pkt  B

OK

Annuller

00:00:00

E Tryk på u for at starte afspilningen.

Sådan søger du hurtigt frem eller tilbage 
 Tryk på . >-tasterne, og hold dem nede.

Sådan fi nder du et bestemt billede
 Tryk på u for at sætte afspilningen på pause, 

og tryk derefter fl ere gange på  eller .

F Vælg { Angiv punkt A }, og tryk på OK for at 

angive startpunktet. 

G Vælg { Angiv punkt B }, og tryk på OK for at 

angive slutpunktet. 

H Hvis du vil slette fra punkt A til B, skal du 

vælge { OK } og trykke på OK.

Sådan gendanner du de slettede scener
(kun for DVD±RW-diske)

 Vælg { Ann. slet. } i redigeringsmenuen, og 

tryk på OK.

Håndtering af titler på 
harddisken

Denne optager indeholder funktioner, der gør 

det nemmere for dig at håndtere og søge efter 

titler på harddisken. Du kan tildele hver titel 

på harddisken en genregruppe og fi nde titlen 

ud fra dens genre på et senere tidspunkt. Du 

kan også oprette nye genregrupper efter 

behov.

Tildeling af en genregruppe

Du kan tildele en genregruppe til hver titel på 

harddisken. Det er nemmere at søge efter en 

titel på harddisken. 

A Tryk på HDD LIST.

B Brug tasterne   til at vælge den 

foretrukne titel, og tryk på OK.

 Menuen med indstillinger vises.

C Brug tasterne  til at vælge { Indstil 
genre }, og tryk på OK.

 Menuen med genreindstillinger vises.

D Brug tasterne  til at vælge den foretrukne 

genre, og tryk på OK.

Rediger optagelser (fortsat)
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Sortering og søgning efter titler

Du kan søge efter en harddisktitel ud fra den 

genregruppe, som du har tildelt den på et 

tidligere tidspunkt.

A Tryk på HDD LIST.

B Brug tasterne   til at vælge den 

foretrukne titel, og tryk på OK.

 Menuen med indstillinger vises.

C Brug tasterne  til at vælge 

{ Sorteringsformat }, og tryk på OK.

Visning af alle harddisktitler i en ønsket 
rækkefølge

 Vælg { Sorter }, og brug tasterne  til at 

vælge den ønskede valgmulighed. 

 Tryk på OK for at bekræfte.

Visning af harddisktitlerne ud fra genre
 Vælg { Indstil genre }, og brug tasterne  

til at vælge den ønskede valgmulighed. 

 Tryk på OK for at bekræfte. 

 Kun de harddisktitler, der tilhører den 

valgte genregruppe, vises.

Rediger optagelser (fortsat)

Oprettelse af en genregruppe

Du kan oprette dine egne genregrupper.

A Tryk på HDD LIST.

B Brug tasterne   til at vælge den 

foretrukne titel, og tryk på OK.

 Menuen med indstillinger vises.

C Brug tasterne  til at vælge 

{ Sorteringsformat }, og tryk på OK.

D Brug tasterne  til at vælge { Opret 
genre }, og tryk på OK.

E Vælg en ikke-navngivet genre, og tryk på OK.

 Der vises et tastaturskærmbillede.

F Brug tasterne   til at markere et  

tegn/tal/symbol, og tryk på OK for at vælge.

 Der kan maksimalt vises 8 tegn.

 Du kan bruge de følgende knapper på 

tastaturskærmbilledet til at redigere 

indtastningen: Vælg ved at markere den 

ønskede valgmulighed og trykke på OK.

ABC viser store bogstaver.

abc viser små bogstaver.

Symbol viser symbolerne.

Mellemrum indsætter mellemrum 

mellem tegnene. 

Tilbage fjerner tegnet til venstre for 

markøren.

Annuller annullerer alle ændringer og 

lukker tastaturmenuen.    

Fuldfør bekræfter ændringerne. 

G Når du er færdig, skal du gå til { Fuldfør } i 

menuen og trykke på OK.

 Informationspanelet er nu opdateret. 
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Punkter på opsætningsmenuen

Åbning af opsætningsmenuen

Systemopsætningsmenuen indeholder 

forskellige valgmuligheder, som du kan bruge 

til at justere optageren, så den passer til dine 

behov.

����

SETUP

OK

A Tryk på SETUP på fjernbetjeningen.

 Systemopsætningsmenuen vises på TV’et.

B Brug tasterne  til at fremhæve et 

menupunkt, og tryk på  for at få vist 

valgmulighederne.

C Brug tasterne  til at markere den indstilling, 

du vil ændre, og tryk på OK for at bekræfte.

 På de følgende sider fi nder du 

instruktioner til og forklaringer af 

valgmulighederne.

D Tryk på SETUP for at afslutte.

DVD Recorder

Styre forudindst.

Landeindstilling

Auto scan

Opsætning

Tuner

Disk

Afspilning

Optagelse

Lyd

Video

System

Germany

Se kapitlet “Indstillinger for { Tuner }”.

DVD Recorder Opsætning

Tuner

Disk

Afspilning

Optagelse

Lyd

Video

System

Format

Færdiggør

Lås

Gør kompatibel

Disketiket

Diskoplysninger 

 
Se kapitlet “Indstillinger for { Disk }”.

DVD Recorder Opsætning

Tuner

Disk

Afspilning

Optagelse

Lyd

Video

System

Lydsprog

Undertekstsprog

Billedformat

Fortsæt

DivX(R)  VOD DRM

DivX tekstfont

Engelsk

Fra

16:9

Til

 

Centraleuro.

Se kapitlet “Indstillinger for { Afspilning }”.

DVD Recorder Opsætning

Tuner

Disk

Afspilning

Optagelse

Lyd

Video

System

Optagelseskvalitet

SAT Record

Sprog f 
optagelse

Aut. 
kapitelmarkering

SP

Fra

Sprog 1

5 min

Du kan fi nde fl ere oplysninger om indstillinger 

for { Optagelse } i kapitlet “Optagelse”.

DVD Recorder Opsætning

Tuner

Disk

Afspilning

Optagelse

Lyd

Video

System

Downmix

Digitalt output

Natfunktion

Stereo

Automat.

Fra

Se kapitlet “Indstillinger for { Lyd }”.

DVD Recorder Opsætning

SCART RGBTuner

Disk

Afspilning

Optagelse

Lyd

Video

System

Videoudgang

Se kapitlet “Indstillinger for { Video }”.

DVD Recorder Opsætning

Tuner

Disk

Afspilning

Optagelse

Lyd

Video

System

Menusprog

Indstilling af ur

Pauseskærm

Formater HDD

Genindlæs std.

Engelsk

00:10:59

Til

Se kapitlet “Indstillinger for { System }”.
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Juster de gemte TV-kanaler efter behov.
Vælg denne valgmulighed, og tryk på OK for at åbne menuen med 
programoversigten.

1) Brug tasterne  til at markere den kanal, der skal ændres.
2) Tryk på  for at fl ytte handlingslinjen til venstre.
3) Brug tasterne  til at vælge en af ændringsindstillingerne:

{ Flyt op } –  Tryk på OK for at fl ytte den markerede kanal op til 
det forrige forudindstillede nummer i 
programoversigten.

{ Flyt ned }  –  Tryk på OK for at fl ytte den markerede kanal ned til 
det næste forudindstillede nummer i 
programoversigten.

{ NICAM } –  NICAM er et digitalt lydoverførselssystem. Det kan 
overføre én stereokanal eller to adskilte monokanaler. 
Vælg { Til } for at forbedre lydtransmissionen, eller vælg 
{ Fra }, hvis modtagelsen er dårlig.

{ Dekoder }  –  Hvis den aktuelle TV-kanal transmitteres med kodede 
TV-signaler, som kan ses korrekt med en dekoder, 
som er tilsluttet EXT2 VCR/SAT-stikket, skal du 
aktivere dekoderen for at kunne fi nde den tilsluttede 
dekoder til denne kanal. Tryk på OK for at sætte 
dekoderen til { Til } eller { Fra }. 

{ Omdøb } –  Tryk på OK for at åbne omdøbningsfeltet. Brug 
tasterne   til at markere et tegn/tal/symbol i 
tastaturmenuen, og tryk på OK for at vælge. Når du 
er færdig, skal du fl ytte til { Afslut } i menuen og 
trykke på OK.

  Bemærk: Du kan maksimalt indtaste 5 tegn.

  Du kan bruge de følgende knapper på 
tastaturskærmbilledet til at redigere indtastningen. 
Marker den relevante linje, og tryk på OK for at vælge.

ABC viser store bogstaver.

abc viser små bogstaver.

Symbol viser symbolerne.

Mellemrum indsætter mellemrum 

mellem tegnene. 

Tilbage fjerner tegnet til venstre for 

markøren.

Annuller annullerer alle ændringer og lukker 

tastaturmenuen.    

Fuldfør bekræfter ændringerne. 

Styre forudinds.

Punkter på opsætningsmenuen (fortsat)

Indstillinger for { Tuner } 

Styre forudindst.

OK BACKBekræft Afslut

1    BBC       0        Til           Fra     C02

2    ARD       0        Til           Fra     C03

3    BBC       0        Til           Fra     S08

4    TTV        0        Til           Fra     S22

5    ONE      0        Til            Fra    S18

6    RTL4     0         Til           Fra    C11

PR  Station  Fine  NICAM  Dekoder KN

Forr/Næste

Flyt op

Flyt ned

NICAM

Dekoder

Omdøb

Manuel indst
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Landeindstilling

Autosøgning

Punkter på opsætningsmenuen (fortsat)

Indstillinger for { Tuner } (fortsat)

{ Manuel indst. }  –  Tryk på OK for at åbne menuen med manuelle 
indstillinger. Brug tasterne  til at ændre 
indstillingen, og brug tasterne  til at fl ytte 
til det forrige/næste indtastningsfelt.

   { PR }
   – Programmets forudindstillede nummer  

  på den kanal, du har valgt i øjeblikket.

   { Søg (MHz) }
   – Brug tasterne  til at søge efter en  

  gyldig frekvensoverførsel.

   { KN }
   – Brug tasterne  til at vælge en TV- 

  kanal.

   { Fine }
   – Finjuster TV-kanalen manuelt. Brug  

  tasterne  til at øge/mindske   
  frekvensen med 0,06-0,07 MHz.

   { Standard }
   – Brug tasterne  til at vælge en TV- 

  systemstandard, som giver den mindste  
  forvrængning af billedet og lyden.

Vælg det land, som ligger i dit område for automatisk kanalindstilling.

Geninstaller alle TV-programkanaler på denne optager.
Vælg denne valgmulighed, og tryk på OK på fjernbetjeningen for at starte 
den automatiske søgning efter kanaler. Dette kan tage fl ere minutter.

Manuel indst

OK BACKBekræft Tilbage

PR Søg(MHZ)

1 C355.162

CH Fine Standard

-1 PAL B/G
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Format 

Færdiggør 

Lås

Gør kompatibel

Punkter på opsætningsmenuen (fortsat)

Indstillinger for { Disk }

Det kan være nødvendigt at formatere visse DVD±RW-diske, inden de 
kan bruges til optagelse på denne optager.

1) Tryk på OK for at vælge.
2) Der vises en bekræftelsesmeddelelse. Vælg { OK } i menuen for at 

fortsætte, eller vælg { Annuller } for at afbryde, og tryk derefter på 
OK for at bekræfte.

Bemærk: Når disken er formateret, går alt indhold på den tabt.

Færdiggør den optagede DVD±R, så den kan afspilles på en anden DVD-
afspiller. 

1) Tryk på OK for at vælge.
2) Der vises en bekræftelsesmeddelelse. Vælg { OK } for at fortsætte, 

eller vælg { Annuller } for at afbryde, og tryk derefter på OK for at 
bekræfte.

Bemærk: Når en DVD±R-disk er færdiggjort, kan du ikke optage eller 
redigere yderligere på disken. Det er ikke muligt at ophæve afslutningen af 
en DVD±R.

Du kan vælge at låse den optagne DVD for at forhindre, at optagelsen 
bliver slettet eller redigeret ved et uheld. 

1) Tryk på OK for at vælge.
2) Der vises en bekræftelsesmeddelelse. Vælg { OK } i menuen for at 

fortsætte, eller vælg { Annuller } for at afbryde, og tryk derefter på 
OK for at bekræfte.

Bemærk: Hvis den aktuelle disk er låst, ændres punktet i menuen til  
{ Lås op }. Du kan også bruge denne indstilling til at låse en DVD±R/
±RW, der er optaget på en anden DVD-optager, op. 

De originale titler og skjulte scener vises muligvis stadig, hvis den 
redigerede DVD±RW-disk afspilles på andre DVD-afspillere. Med denne 
funktion kan du lave den redigerede DVD±RW kompatibel med andre 
afspillere. 

1) Tryk på OK for at vælge.
2) Der vises en bekræftelsesmeddelelse. Vælg { OK } i menuen for at 

fortsætte, eller vælg { Annuller } for at afbryde, og tryk derefter på 
OK for at bekræfte.

Bemærk:  Hvis du ikke kan vælge funktionen, er disken allerede 
kompatibel.
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Disketiket

Diskoplysninger

Punkter på opsætningsmenuen (fortsat)

Indstillinger for { Disk } (fortsat)

Omdøber den skrivbare DVD.

1) Tryk på OK for at åbne disketiketmenuen.
2) Brug tasterne   til at markere et tegn/nummer/symbol i 

tastaturmenuen, og tryk på OK for at vælge.
3) Når du er færdig, skal du vælge { Fuldfør } og trykke på OK.

Bemærk: Der kan maksimalt vises 11 tegn.

Viser oplysninger om den aktuelle disk. Hvis du vil lukke menuen, skal du 
trykke på SETUP. 

{ Etiket } – Navnet på disken.

{ Titelnr. }  – Det samlede antal titler på disken. Normalt er det 
maksimale antal titler 99.

{ Medier } – Disktype.

{ Status }  – Diskens status (skrivbar, tom, afsluttet eller fuld).

{ Mellemrum } – Den brugte plads og den samlede plads.

{ Rest }  – Viser den resterende plads på skrivbare DVD-diske.

Etiket

Titelnr.

Medier

Status

Mellemrum

Rest

No label

2

DVD+R

Optagbar (PAL)

1150/4422MB

SP: 88 minutes 
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Indstillinger for { Afspilning } (de understregede indstillinger er standardindstillingerne)

Punkter på opsætningsmenuen (fortsat)

Bruges til at vælge det foretrukne sprog til lyden ved afspilning af DVD’er.

Vælg det foretrukne sprog til undertekster ved afspilning af DVD’er. 

Bemærk:
–  Hvis det valgte sprog for lyd/undertekst ikke er tilgængeligt på disken, 
bruges diskens standardsprog i stedet. 
– For nogle DVD’er kan sproget til lyd/undertekster kun ændres via 
DVD’ens menu. 

Indstil optagerens billedformat i overensstemmelse med det TV-apparat 
du tilsluttet til DVD-optageren.

{ 4:3 PS }  –  Vælg denne indstilling for at få et billede i skærmens 
fulde højde med begge sider tilpasset.

{ 4:3 LB }  –  Vælg denne indstilling for at få et billede i bredformat 
med sorte striber øverst og nederst på TV-skærmen.

{ 16:9 } –  Vælg denne indstilling for TV-apparater i bredformat 
(billedformat 16:9).

Starter afspilningen af en disk på det sted, hvor der sidst er stoppet. Dette 
gælder kun for afspilning, efter at optageren er blevet sat i standbytilstand, 
eller efter en disk er blevet skubbet ud. (Denne indstilling er kun 
tilgængelig for DVD’er/VCD’er).

{ Fra }  –  S lår genoptagelsestilstanden fra. Afspilningen af 
disken starter fra den første titel. 

{ Til }  – Slår genoptagelsestilstand til. Afspilleren genoptager 
automatisk afspilningen af disken fra det sted, hvor 
den sidst blev stoppet.

Bemærk: Når afspilningen genoptages, kan du trykke på knappen  
PREV/FRV for at annullere genoptagelsestilstanden og starte afspilningen af 
disken fra starten.

Lydsprog

Undertekstsprog

Billedformat

Fortsæt
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Punkter på opsætningsmenuen (fortsat)

Indstillinger for { Afspilning } (fortsat)

Vælg at få vist den DivX® VOD-registreringskode (Video On Demand), 
der gør det muligt at leje eller købe videoer ved brug af DivX® VOD-
tjenesten. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du besøge www.
divx.com/vod.

1) Tryk på OK for at få vist registreringskoden.
2) Tryk på BACK for at vende tilbage til den forrige menu.
3) Brug registreringsnummeret til at købe eller leje videoer fra DivX® 

VOD-tjenesten “www.divx.com/vod”. Følg instruktionerne og 
download videoen fra din computer til en CD-R/RW eller en skrivbar 
DVD, så den kan afspilles på denne optager.

Bemærk: Alle videoer, der er downloadet fra DivX® VOD, kan kun 
afspilles på denne optager. 

Vælger den skrifttype, der understøtter de indspillede DivX-undertekster.

{ Standard }  – Viser en standardliste med Roman-skrifttyper 
til undertekster, som denne optager 
indeholder.

{ Centraleuro. }  –  Viser centraleuropæiske skrifttyper.

{ Kyrillisk }   –  Viser kyrilliske skrifttyper.

{ Græsk }   –  Viser græske skrifttyper.

DivX(R) VOD DRM

DivX tekstfont
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Punkter på opsætningsmenuen (fortsat)

Indstillinger for { Lyd } (de understregede indstillinger er standardindstillingerne)

Vælg metoden til lyd-downmix til to kanaler, når du afspiller en DVD, som 
er optaget i Dolby Digital-format.

{ LT/RT } –  Vælg denne indstilling, hvis optageren er tilsluttet 
en Dolby Pro Logic-dekoder.

{ Stereo } –  Vælg denne indstilling for at downmixe lydsignaler 
fra fl ere kanaler til to kanaler, som kun leverer lyd 
fra de to fronthøjttalere.

Denne indstilling er kun nødvendig, hvis lyd-/videoenheden er tilsluttet 
COAXIAL DIGITAL OUT-stikket på optageren.

{ PCM }  – Vælg denne indstilling, hvis den tilsluttede enhed 
ikke kan afkode multikanallyd. Systemet vil 
konvertere Dolby Digital- og MPEG-2-
multikanalssignaler til PCM (Pulse Code 
Modulation).

{ Automat. } –  Lydsignalerne udsendes i henhold til lydstrømmen 
på disken.

Denne indstilling optimerer lyden ved afspilning med lav lydstyrke. 
Episoder med høj lydstyrke udjævnes, og episoder med lav lydstyrke 
bringes til et niveau, som kan høres.

{ Til } – Aktiverer nattilstanden.

{ Fra } – Deaktiverer natfunktionen. Vælg denne indstilling 
for at få surroundlyd med hele det dynamiske 
spektrum.

Downmix 

Digitalt output

Natfunktion
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Punkter på opsætningsmenuen (fortsat)

Indstillinger for { Video } (de understregede indstillinger er fabriksindstillingerne

Vælg den type videoudgang, som svarer til videoforbindelsen mellem 
optageren og TV’et.

{ SCART (RGB) }  – Til scart-tilslutning.

{ YUV Interlace }  –  Til tilslutning af komponentvideo.

{ YUV P-Scan }  – Til tilslutning af komponentvideo til TV med 
progressiv scanning. Brug din TV-fjernbetjening 
til at skifte til den korrekte TV-kanal. 
Oplysninger om, hvordan du vælger den 
korrekte videoindgang på TV’et, fi nder du i 
brugerhåndbogen til TV’et.

Bemærk: Der kræves ikke videoudgang til tilslutning af S-Video eller 
Composite Video (CVBS). 

Videoudgang
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Punkter på opsætningsmenuen (fortsat)

Indstillinger for { System } (de understregede indstillinger er fabriksindstillingerne)

Bruges til at vælge sproget for menuerne på skærmen for denne optager.

Indstil dato og klokkeslæt. Brug tasterne  til at ændre tallet, og brug 
tasterne   til at skifte mellem felterne. Tryk derefter på OK for at 
bekræfte.

{ Manuel } –  Vælg denne indstilling, hvis du vil indstille dato og 
klokkeslæt manuelt.

{ Auto } – Aktiver eller deaktiver den automatiske indstilling af 
dato og klokkeslæt. Hvis indstillingen er aktiveret, 
indstilles dato og klokkeslæt i henhold til den første 
forudindstillede kanal, som udsender oplysningen.

En pauseskærm forhindrer, at TV-skærmen beskadiges, ved at undgå 
eksponering til et statisk billede i længere tid.

{ Til }  – Skifter til TV-pauseskærmtilstand, når afspilningen 
har været stoppet eller sat på pause i mere end 5 
minutter.

{ Fra }  – Deaktiverer pauseskærmfunktionen.

Slet alle markerede/umarkerede optagelser på harddisken. Denne 
indstilling er ikke tilgængelig, når der optages på harddisken.

Gendanner alle denne optagers indstillinger undtagen eventuelle 
forudprogrammerede timerprogrammeringer.

1) Tryk på OK for at bekræfte gendannelsen af standardindstillingerne.
2) Der vises en advarsel. Vælg { OK } i menuen for at fortsætte, eller 

vælg { Annuller } for at afbryde, og tryk derefter på OK for at 
bekræfte.

Når standardindstillingerne er gendannet, skal du foretage 
førstegangsopsætningen. 

Menusprog

Indstilling af ur

Pauseskærm

Formater HDD

Genindlæs std.
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Konfi guration af funktion til 
progressiv scanning 

(kun til TV med progressiv scanning)
Progressiv scanning viser dobbelt så mange 

billeder pr. sekund som interlaced scanning 

(almindeligt TV-system). Progressiv scanning viser 

næsten dobbelt så mange linjer og giver derfor 

en bedre billedopløsning og billedkvalitet.

Inden du starter...
– Sørg for, at optageren er tilsluttet et TV med 

progressiv scanning via en Y Pb Pr-tilslutning.

– Kontroller, at du har udført den første 

installation og klargøring.

A Tænd for TV’et, og vælg den korrekte kanal til 

optageren.

B Tænd optageren, og tryk på SETUP på 

fjernbetjeningen.

 Systemopsætningsmenuen vises.

C Brug tasterne  til at vælge { Video }, og 

tryk på .

D Brug tasterne  til at vælge { YUV P-Scan }, 

og tryk på OK.

OK Bekræft BACK Tilbage SETUP Afslut

DVD Recorder Video

Tuner

Disk

Afspilning

Optagelse

Lyd

Video

System

Videoudgang SCART RGB

YUV-Interlace

YUV P-Scan

Øvrige informationer

E Læs instruktionerne på TV’et, og bekræft 

handlingen ved at trykke på OK.

 Opsætningen er færdig, og du kan nu få 

glæde af billedet i høj kvalitet.

 Ellers skal du vælge { Annuller } og trykke 

på OK for at vende tilbage til den forrige 

menu.

F  Tryk på SETUP for at afslutte menuen.

Nyttige tip:
– Visse TV’er med progressiv scanning er ikke 
fuldt kompatible med denne optager. Dette kan 
medføre, at billedet bliver unaturligt ved afspilning 
af en DVD VIDEO-disk. Hvis det sker, skal du 
deaktivere progressiv scanning både på optageren 
og på TV’et.
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Hvilken slags disk skal jeg bruge til 
optagelse?
Du kan optage på både DVD±R-, DVD±R DL- 

og DVD±RW-diske. De er kompatible med 

DVD-videoafspillere og DVD-ROM-drev i 

computere.

Hvor stor en kapacitet har en DVD±R/
±RW-disk?
4,7 GB, hvilket svarer til seks CD’er. Du kan 

gemme op til en times optagelser på en enkelt 

disk i den højeste kvalitet (DVD-standard) og 

ca. 6 timers optagelser i den laveste kvalitet 

(VHS-standard). 

Hvad er forskellen mellem DVD±R og 
DVD±RW?
DVD±R er “skrivbar”, og DVD±RW er 

“genskrivbar”. Du kan optage fl ere sessioner 

på en DVD±R, men når disken er fuld, kan du 

ikke optage mere på den. DVD±RW giver dig 

mulighed for at overskrive disken fl ere gange.

Hvad er DV?
Ved at bruge DV, også kaldet i.LINK, kan du 

tilslutte et digitalt videokamera til denne 

optager via et DV-kabel til input/output af lyd, 

video, data og kontrolsignaler.

–  Denne optager er kun kompatibel med 

videokameraer i DV-format (DVC-SD). 

Digitale satellittunere og Digital VHS-

videooptagere er ikke kompatible.

–  Du kan ikke slutte mere end ét DV-kamera 

ad gangen til denne optager.

–  Du kan ikke styre denne optager fra 

eksternt udstyr tilsluttet via DV IN-stikket.

Kan jeg kopiere et VHS videobånd eller 
en DVD fra en ekstern afspiller?
Ja, men kun hvis VHS videobåndet eller 

DVD’en ikke er kopibeskyttet.

Hvad er titler og kapitler?
En DVD disk indeholder titler og kapitler lige 

som titlerne og kapitlerne i en bog. En titel er 

ofte en hel fi lm og den er så inddelt i kapitler 

eller individuelle scener fra fi lmen.

 Titel

Kapitel

 Titel

Kapitel Kapitel Kapitel Kapitel

Kapitelmærke

Optagelser optages som regel som en enkelt 

titel, der består af et enkelt kapitel eller et par 

kapitler afhængigt af indstillingerne for optagelse.

Hvordan indstiller jeg titler?
Optageren opretter automatisk en ny titel, 

hver gang du starter en ny optagelse. 

Hvad betyder det at afslutte en disk?
Når en disk afsluttes, låses den, så der ikke 

længere kan optages på den. Dette er kun 

nødvendigt for DVD±R eller DVD+R DL-

diske. Derefter vil den være kompatibel med 

næsten alle DVD-afspillere. Hvis du vil fjerne 

en disk uden at afslutte den, skal du bare 

stoppe optagelsen og tage disken ud. Du vil 

stadig kunne optage på disken, hvis der er ledig 

plads til fl ere optagelser på den.

Hvor god er kvaliteten af optagelsen?
Der er fl ere kvalitetsniveauer at vælge imellem, 

fra “HQ” - Høj kvalitet (1-timestilstand) til “SLP” 

- Ekstra lang afspilning (6-timerstilstand). Tryk på 

knappen REC MODE på fjernbetjeningen for at 

vælge det kvalitetsniveau, der passer bedst til 

formålet og til materialets længde.

Optagekvalitet

HQ (high quality)

SP (standard play)

 
 

LP (long play)

EP (extended play)

SLP (super long play)

1 
2
3
4
6

30
57

115
180

86

1 timer 55 minutteer
3 timers 40 minutteer
5 timers 30 minutteer
7 timers 20 minutteer
11 timers 5 minutteer

(160GB)

Antal timers optagelse, der kan lagres på arddisken 

eller en tom skrivbar DVD med en kapacitet. 

DVD+R
Double Layer

Ofte stillede spørgsmål
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Fejlfi nding

 Problem (Generelt) Løsning

ADVARSEL
Du må under ingen omstændigheder forsøge at reparere systemet selv, eftersom du kan 
risikere, at garantien bliver ugyldig. Undgå at åbne systemet, eftersom der kan være risiko 
for elektrisk stød.

Hvis der opstår fejl, skal du gennemgå punkterne nedenfor, inden du indleverer enheden til 
reparation. Hvis du ikke kan løse et problem ved at følge disse instruktioner, skal du kontakte 
forhandleren eller Philips for at få hjælp.

Ingen strøm.

Fjernbetjeningen fungerer 
ikke.

Intet billede.

Ingen lyd.

– Tryk på knappen STANDBY-ON på optagerens forside for at 

tænde systemet.

–  Kontroller, at der er strøm i stikkontakten.

–  Ret fjernbetjeningen direkte mod sensoren på DVD-optagerens 

front (ikke mod TV’et). 

–  Fjern eventuelle forhindringer mellem optageren og 

fjernbetjeningen. 

– Batterierne er svage. Udskift dem.

–  Tryk på TUNER på fjernbetjeningen for at vælge en inputkilde.

–  Tænd TV’et, og indstil den korrekte Video In-kanal. Skift TV-

kanal, indtil DVD-skærmen vises. Du kan fi nde fl ere oplysninger 

i brugerhåndbogen til TV’et.

–  Kontroller videoforbindelsen mellem optageren og TV’et. 

– DVD-optageren er muligvis indstillet til progressiv 

scanningstilstand, men dit TV ikke understøtter progressiv 

scanning. Følg nedenstående trin:

 1) Tilslut det medfølgende AV-kabel (rødt/hvidt/gult) fra   

  CVBS OUT-stikkene på DVD-optagerens bagpanel til TV’ets  

  Video In- og Audio In-stik.

 2) Tænd for TV’et, og benyt TV’ets fjernbetjening til at vælge den  

  tilsvarende video in-kanal på TV’et. (f.eks. AV, EXT1, EXT2).

 3) Tænd for DVD-optageren, og vent, til TV’et viser   

  optagerskærmbilledet. Slå progressiv scanning fra via   

  opsætningsmenuen. Læs kapitlet “Indstillinger i    

  opsætningsmenuen – Indstillinger for { Video } –   

  { Videoudgang }”.

–  Kontroller lydforbindelserne. Læs kapitlet “Trin 1: Enkel 

tilslutning af optager - Tilslutning af lydkabler” for at få fl ere 

oplysninger.

–  Indstil den digitale udgang korrekt i forhold til den enhed, du 

har sluttet til optageren. Læs kapitlet “Indstillinger i 

opsætningsmenuen - Indstillinger for { Lyd } – { Digitalt 

output }” for at få fl ere oplysninger.
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Fejlfi nding (fortsat)

Der bliver ikke modtaget 
noget TV-signal fra 
optageren.

En TV-kanal, som blev 
indstillet under DVD-
optagerens automatiske TV-
kanalsøgning er uklar eller 
forvrænget.

Skuffen kan ikke skubbes ud.

Disken afspilles ikke.

Lyden fra et tilsluttet hi-fi -
anlæg eller en tilsluttet 
forstærker er forvrænget.

Der kan ikke afspilles DivX-
fi lm.

Billedet er forvrænget eller 
sort/hvidt under afspilningen.

–  Kontroller antennens eller kabel-TV’ets signal. 

–  Installer TV-kanalen. Læs kapitlet “Indstillinger i opsætningsmenu - 

Indstillinger for { Tuner }” for at få fl ere oplysninger.

– Kontroller videoforbindelsen mellem DVD-optageren og TV’et.

– Du kan fi nindstille TV-kanalens signal yderligere. Læs kapitlet 

“Indstillinger i opsætningsmenu - Indstillinger for { Tuner }”.

– Tryk på CH +/- for at søge efter samme TV-kanal med et  

 skarpere billede.

– Luk alle menuer på skærmen.

– Tryk på STOP for at stoppe eventuelle afspilninger eller 

optagelser, og tryk derefter på OPEN/CLOSE.

– Ilæg disken med etiketsiden opad.

– Forkert områdekode. DVD’en skal være kodet til ALLE 

områder eller område 2 for at kunne afspilles på denne DVD-

optager.

–  Der er ingen optagelse på disken, eller det er en forkert 

disktype. Læs kapitlet “Afspilning – Diske, der kan afspilles” for 

at få nærmere oplysninger.

– Kontroller, at disken ikke er ridset eller skæv. Rengør disken 

eller udskift den med en ny.

– Kontroller, om disken er defekt, ved at afspille en anden disk.

–  Tilslut ikke kabler fra optageren til forstærkerens “Phono”-

indgang. 

–  Hvis du afspiller en DTS-CD, skal du slutte COAXIAL-stikket 

på denne optager til et hi-fi -system eller en forstærker.

– Kontroller, at DivX-fi len er kodet i “Home Theatre Profi le”-

tilstand med en DivX-koder

– Kontroller, at DivX-fi lmen er downloadet fuldstændigt.

–  Disken stemmer ikke overens med TV-farvesystemets standard 

(PAL/NTSC). 

–  Disken er snavset. Rengør disken.

–  Af og til er billedet en smule forvrænget. Dette er ikke en 

funktionsfejl.

 Problem (Generelt/Afspilning) Løsning
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Fejlfi nding (fortsat)

En disk i DVD±R/±RW-
format, som er optaget på 
denne DVD-optager, kan ikke 
afspilles på en DVD-afspiller.

Der er interferens mellem 
billedet eller lyden og TV-
modtagelsen.

Meddelelsen ‘UNKNOWN 
DISC’ (Ukendt disk) vises.

Billedet er uklart, og 
lysstyrken varierer, når du 
kopierer videodiske eller 
forudoptagede videobånd.

Optagelserne optræder ikke 
som planlagt. Der kan ikke 
udføres nye optagelser.

–  Hvis en optagelse er for kort, kan DVD-afspilleren muligvis ikke 

fi nde den. Overhold følgende minimumoptagelsestider. 

Optagetilstand : {HQ} – 5 minutter, {SP} – 10 minutter, {LP} - 

15 minutter, {EP} – 20 minutter, {SLP} – 30 minutter. 

– Du skal færdiggøre DVD±R-mediet. Læs kapitlet “Indstillinger i 

opsætningsmenuen - Indstillinger for { Disk } - { Færdiggør }”.

–  Kontroller antennens eller kabel-TV’ets signal. 

–  Finindstil TV-kanalen. Læs kapitlet “Indstillinger i 

opsætningsmenu - Indstillinger for { Tuner }” for at få fl ere 

oplysninger.

– Denne meddelelse kan blive vist, hvis du indsætter en disk, der 

har været udsat for en følgende ting:

 –  Fejl under optagelse: Titlen mangler muligvis.

 –  Fejl under ændring af titel/indeksbillede: Den oprindelige titel  

  eller det oprindelige indeksbillede vises muligvis.

 –  Fejl under færdiggørelse af disken, eller disken er ikke blevet  

  færdiggjort.

– Det kan ske, hvis du forsøger at kopiere DVD’er eller 

videobånd, der er kopibeskyttede. Billedet på TV’et er fi nt, men 

optagelsen på den skrivbare DVD er dårlig. Denne interferens 

med kopibeskyttede DVD’er eller videobånd er uundgåelig.

– En skrivbar DVD’s levetid er ikke ubegrænset. Brug en ny disk 

til optagelsen.

–  Den TV-kanal, du vil optage fra, er ikke gemt, eller du har valgt 

det forkerte programnummer. Kontroller de lagrede TV-

kanaler. 

–  Du skal indstille timeroptagelser igen, når du har indstillet uret.

–  På timeroptagelseslisten vises der muligvis en af de følgende 

beskeder i kolonnen { Status }:

{ Overlap } Timeroptagelsen overlapper en anden 
timeroptagelse.

{ Mislykket } Der har muligvis været en strømafbrydelse 
på tidspunktet for den planlagte optagelse.

{ Ov.skr } Du skal indstille timeroptagelsen igen, når 
du har indstillet uret.

{ Blokeret } Indholdet er kopibeskyttet. Optageren kan 
ikke optage kopibeskyttet materiale.

{ Til HDD} Den planlagte optagelse blev optaget til 
harddisken. Den skrivbare DVD er muligvis 
beskadiget, eller den har ikke nok plads til 
optagelsen.

 Problem (Afspilning/Optagelse) Løsning
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Billede/display
• Format: 4:3, 16:9

• D/A-konverter: 10 bit, 54 MHz

• A/D-konverter: 10 bit, 27 MHz

• Billedforbedring: Progressive Scan

Lyd
• D/A-konverter: 24 bit, 192 kHz

• A/D konverter: 24 bit, 96 kHz

• Signal/støjforhold: 102 dB

• Krydstale (1kHz) 105 dB

• Dynamisk rækkevidde (1kHz) 90 dB

Videooptagelse
• Optagesystem: PAL

• Komprimeringsformater: MPEG2

  Høj kvalitet   : HQ 

  Standardafspilning  : SP  

  Ekstra lang afspilning  : LP  

  Forlænget afspilning  : EP  

  Ekstra lang afspilning  : SLP

• Lydkomprimering: Dolby Digital, PCM

Videoafspilning
• Disk-afspilningsmedier: CD, CD-R/-RW, DVD, 

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

SVCD, Video CD, DVD+R DL

• Komprimeringsformater: MPEG2, 

MPEG1,DivX

• System til afspilning af videodisk: PAL, NTSC

Lydafspilning
• Disk afspilningsmedier: CD, CD-R/-RW, MP3-

CD, MP3-DVD

• Komprimeringsformater: Dolby Digital, MP3, 

MPEG2 Multichannel, PCM

• MP3 bit-rater: 32~256 kbps og VBR

Afspilning af stillbillede
• Diskformater: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, 

DVD+R DL, Picture CD

• Billedkomprimeringsformater: JPEG

• Billedforbedring: rotation, zoom

Lagermedier
• Optagelsesmedier: DVD+R, DVD+RW,  

DVD-R, DVD-RW, DVD+R DL

 

Tuner/modtagelse/transmission
• TV system: PAL, SECAM

• Antenneindgang: 75 Ohm koaksial (IEC75)

Tilslutningsmuligheder
 Tilslutninger på bagsiden:

• SCART (2x)

• S-Video ud

• Video (CVBS) ud

• Komponentvideoudgang (Y Pb Pr) 

• Lyd venstre/højre ud

• Digital lyd ud (koaksial)

• RF antenne ind

• RF TV ud

• Strømstik

Tilslutninger på forsiden
• i.LINK DV ind (IEEE 1394 4-ben)

• Videoindgang (CAM)

• Lyd venstre/højre ind

• USB-indgang

Komfort
• Programmering/timerfaciliteter: Dagligt/

ugentligt, gentag program, manuel timer, 

optagelse med ét tryk

• Antal programmeringer: 8

Strøm 
• Strømforsyning: 220 – 240 V, 50 Hz

• Strømforbrug: 25 W (typisk)

• Strømforbrug ved standby: < 3W

Kabinet
• Mål (B x H x D) : 435 x 43,5 x 330 mm

• Nettovægt : 3,5 kg

Specifi kationer
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Følgende symboler/meddelelser kan blive vist 

på optagerens display: 

 00:00:00

Display/tekstlinje med fl ere funktioner

– Nummer på titel/spor

– Samlet/forløbet/resterende tid for titel/spor

– Yderligere oplysninger om disken

– Tv-kanalnummer eller videokilde

– Ur (vises i tilstanden Standby).

– TV-programtitel

 TIMER

En optagelse med timer er blevet 

programmeret eller er aktiv.

 FULL

Disken er fyldt. Der er ikke plads til nye 

optagelser.

 READING

Optageren undersøger disken.

 NO DISC (INGEN DISK)

Der er ikke ilagt en disk. Hvis der er ilagt en 

disk, er det muligt, at den pågældende disk ikke 

kan læses.

 OPEN

Diskskuffen er åben eller ved at åbne.

 HELLO

Optageren er blevet tændt.

 REG ERR

Hvis den indsatte DVD har en områdekode, 

der ikke understøttes af optageren.

 STOP

Når afspilning/optagelse er afsluttet.

 BUSY

Optageren skriver til disken.

 UNKNOWN

Optageren registrerede en fejl ved håndtering 

af den indsatte disk.

 

Symboler/meddelelser på displayet
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Analog: Lyd, der ikke er konverteret til tal. 

Analog lyd varierer, mens digital lyd har specifi kke 

numeriske værdier. Disse stik sender lyd via to 

kanaler, det højre og venstre.

Format: Forholdet mellem et vist billedes 

lodrette og vandrette størrelser. Det vandrette- 

lodrette forhold på almindelige TV-apparater er 

4:3, og widescreen-apparater er 16:9.

AUDIO OUT-stik: Røde og hvide stik, der 

sender lyd til et andet system (TV, stereo, osv.).

Kapitel: Dele af et billede eller et musikstykke på 

en DVD, der er mindre end titler. En titel består af 

fl ere kapitler. Hvert kapitel er tildelt et 

kapitelnummer, der sætter dig i stand til at fi nde 

det kapitel, du ønsker.

Digital: Lyd, der er konverteret til numeriske 

værdier. Du kan høre digital lyd, når du bruger 

stikkene COAXIAL DIGITAL OUT. Disse stik 

sender lyd via fl ere kanaler i stedet for kun to 

kanaler som de analoge.

Diskmenu: Et skærmbillede, hvor der kan vælges 

billeder, lyd, undertekster, fl ere vinkler osv., der er 

optaget på en DVD.

DivX: DivX-koden er en patentansøgt MPEG-4-

baseret videokomprimeringsteknologi, der er 

udviklet af DivX Inc., og som kan reducere digital 

video til størrelser, der er små nok til at kunne 

transporteres via internettet, samtidig med at der 

stadig bevares en høj visuel kvalitet.

Dolby Digital: Et system til surroundlyd udviklet 

af Dolby Laboratories. Det indeholder op til seks 

kanaler med digital lyd (foran til venstre og højre, 

surround til venstre og højre, center og 

subwoofer).

JPEG: Et meget udbredt digitalt stillbilledformat. 

Et komprimeringssystem til stillbilleddata, der er 

udviklet af Joint Photographic Expert Group, og 

som på trods af den store komprimering kun 

udviser en meget lille forringelse i billedkvaliteten.

MP3: Et fi lformat med et komprimeringssystem til 

lyddata. “MP3” er en forkortelse af Motion Picture 

Experts Group 1 (eller MPEG-1) Audio Layer 3. 

Ved at komprimere lyd til MP3-format kan én CD-

R eller CD-RW indeholde ca. 10 gange fl ere data 

end en almindelig CD.

MPEG: Motion Picture Experts Group. En samling 

komprimeringssystemer til digital lyd og video.

Multikanal: DVD’er er formateret således, at 

hvert lydspor udgør ét lydfelt. Multichannel er en 

struktur af lydspor, der har tre eller fl ere kanaler.

PBC: Playback Control (Afspilningskontrol). Det 

signal, der er optaget på video-cd’er eller -svcd’er 

til styring af afspilningen. Ved hjælp af menuskærme 

på en video-cd eller -svcd, som understøtter PBC, 

kan du få glæde af interaktiv afspilning og søgning.

PCM: Pulse Code Modulation. Et digitalt 

lydkodesystem. 

Regional kode: Et system, der kun tillader afspilning 

af diske i den region, de er designeret til. Denne 

enhed vil kun afspille diske, som har kompatible 

områdekoder. Du kan se enhedens områdekode ved 

at se på produktetiketten. Nogle diske er kompatible 

med fl ere områder (eller ALLE områder).

S-Video: Giver et skarpt billede ved et sende 

separate signaler for luminans og farve. Du kan kun 

bruge S-Video, hvis dit TV har et S-Video In-stik.

Surround: Et system, der skaber meget realistiske 

tredimensionelle lydfelter med en høj grad af 

realisme, idet der placeres fl ere højttalere omkring 

lytteren.

Titel: Den længste del af en fi lm eller et 

musikstykke på en DVD. Hver titel er tildelt et 

titelnummer, hvilket sætter dig i stand til at fi nde 

den titel, du ønsker.

VIDEO OUT-stik: Gult stik, der sender DVD-

billedvideo til et TV.

Ordliste
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