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VARO! • �Á�r:sei:e�L�tre.�i"T������A�::;:E��KYMÄTÖN 
VARNING -��Ö���;� �:�k�k�E:r�'TtEL:.If�G NÄR DENNA DEL 

RQL$0233 

CLASS 1 
LASER PRODUCT 

Tijdens het gebruik is dit product vatbaar voor radiostoljog 
verooriaakt door een mobiele telefoon. wanneer dèrgelijke 
stortng optreedt, moet u dit product en de mobiele telefoon 
verder van elkaar vandaan gebruiken. 

Bij dit produkt zijn 
batterijen geleverd. g. @ Wanneer de

.
ze leeg zijn, . :•; , 

moet u ze met 
weggooien nu1ar 
inleveren als �C.A. 

Voor eventuele vragen na het lezen van 
deze gebruiksaanwijzing kunt u �OJl�k.t, ; 

2. 
opnemen met het Panasonic Cen�·i·' , . .  
Nederland, TEL: 070-3314500. · · 

. ·  

• DIT APPARAAT IS BESTEMD VOOR GEBRUIK IN EEN GEMATIGD KLIMAAT. 
• Respecteer a.u.b. de copyrightwetgeving wanneer u geluidsfragmenten en films opneemt. 

Caution I 
• OM EEN GOEDE VENTILATIE TE VERZEKEREN, DIT APPARAAT NIET IN EEN BOEKENKAST, 

EEN INGEBOUWDE KAST OF EEN ANDERE GESLOTEN RUIMTE INSTALLEREN OF 
GEBRUIKEN. ZORG ERVOOR DAT DE VENTILATIEWEGEN NIET DOOR GORDIJNEN OF 
ANDERE MATERIALEN WORDEN AFGESLOTEN, OM GEVAAR VOOR ELEK:TRIS.0HE SCHOK OF 
BRAND TEN GEVOLGE VAN OVERHITTING TE VOORKOMEN. . . . . . . 

è '.ZORG DAT DE VENTILATIE-OPENINGEN VAN HET" APPARMT NIETGEBLOKKEERDWORDEN 
DOOR KRANTEN, TAFELKLEEDJES, GORDIJNEN, OF IETS DERGELIJKS . . 

• ZET GEEN OPEN VUUR, ZOALS BRANDENDE KAARSEN, OP HET APPARAAT. 
. •

· DOE LEGE BA TIERIJEN WEG OP EEN MILIEUVRIENDELIJKE MANIER. 
Gooi batterijen weg op een milieuvriendelijke manier. 
Batterijen, verpakkingmateriaal en oude apparaten mogen niet als huishoudelijk afval woroen ·'tV{ 
weggegooid maar moeten worden verwijderd volgens de toepasselijke regelgeving. 0 n 

• Om elektrische schokken te vermijden, mag u de kast niet verwijderen. De onderdelen binnenin kunnen niet 
door de gebruiker worden onderhouden. Laat alle herstellingen uitvoeren door gekwalificeerde herstellers. 

• Vervoer en plaats dit apparaat alleen in een horizontale positie en plaats er niets zwaars op. 
• Sluit kabels alleen aan wanneer alle delen van dit apparaat, de tv en andere toestellen is uitgeschakeld. 
• Maak alleen de buitenkant van het apparaat schoon. Gebruik hiervoor een zachte doek en geen detergent. 
• U mag het netsnoer niet gebruiken voor andere apparaten. 
• Sluit het apparaat niet aan of hanteer het niet met natte handen. 

· • Bedien het apparaat niet minder dan 1 uur nadat zich grote temperatuurschommelingen voordoen. 
• Plaats het apparaat niet op versterkers of toestellen die warm worden. De warmte kan het apparaat 

beschadigen. 

WAARSCHUWING! 
IN DIT APPARAATWORDTEEN LASER GEBRUIKT. HET GEBRUIKVANREGELAARS EN HETMAKEN 
VANAFSTELUNGENiOFBEDIENIIIIGEN DIE NIET IN DEZE GEBRUIKSAANWIJZINGaESCHI\UiVENZIJN, 
KAN RESULTEREN INBL.OOTSTELUNGAAN �EVAARLIJKE STRALING.MAAKHETAPfi�l"tQT NIET 
OPEN ENGANIETZE:LF REPAREREN. LAATONDERHOUDAAN ERKENOEVAJ(MENSEN'OVEJt 

WAARSCHUWING: . ·  . . . .. . . 

TENEiNDE HET GEVAAR VOOR BRAND, ELEKTRISCHESCf:iöK OF PRODUCTBESCHADING TE 
VERMINDEREN, MAG DIT APPARAAT NIET WORDEN BLOOTGESTELD AAN REGEN, VOCHT, EN 
DRUPPELEND OF SPATIEND WATER, EN MOGEN ER GEEN VOORWERPEN MET WATER OF 
ANDERE VLOEISTOFFEN ERIN, ZOALS BLOEMENVAZEN, OP HET APPARAATWORDEN GEZET. 
Dit apparaat, de afstandsbediening of het netsnoer mogen niet worden gebruikt als ze beschadigd zijn. 
Bescherm ze tegen: 
• Rechtstreeks zonlicht, hitte, koude, regen, vochtigheid, olie, vuil en stof 
• Het ihsteken van vingers of voorwerpen 
• Schokken, trillingen en mechanische spanning (buig het netsnoer niet) 

, .. • Elektrische en magnetische velden 
• Blikseminslagen tijdens een onweer (haal netsnoer uit stopcontact en ontkoppel antenne) 

Instructies voor het plaatsen van de batterijen van de afstandsbediening: 
• De levensduur van de batterij is ongeveer 1 jaar, afhankelijk van hoe vaak ze wordt gebruikt. 
• Gebruik geen oude en nieuwe batterij of verschillende soorten batterijen samen 

(bijv. Een alkalibatterij en een zinkkoolstof batterij). 
• Gebruik uitsluitend batterijen die geen giftige materialen bevatten (zoals lood, cadmium, kwik). 

' • Gebruik.geen oplaadbare batterijen. 
• Indien u de afstandsbediening gedurende langere tijd niet gebruikt, verwijder dan de batterijen en··. 

bewàarze op een koele, droge plaats. 
• Vérviarm de batterijen niet en sluit ze niet kort. .. . . . . .. 
• Verwijder lege batterijen onmiddellijk en vervang ze doorbatterijen van het type AA, UM3 ofR6. 
• Letop de® en 8 polen bij het vervangen van batterijen. 

Veiligheidsinformatie ·'CE: D� apparaat voldoet aan de Europese conformiteitvereisten in overeenstemming met de 
bepalingen betreffende elektromagnetische compatibiliteit en productveiligheid. 

1§1 Deze apparatuur voldoet aan de vereisten van beveiligingsklasse 2. 
@ Dit apparaat voldoet aan de VDE-veiligheidseisen 

(Duitse vereniging van elektrische ingenieurs) 
RQTD0024-H 



_______________ Instellen 
VCR 1 DVD 

!(nie��e����;rd) Maak de verbindingen die hier worden getoond en verbindt het netsnoer (meegeleverd) met de A C  IN. 

TV • De RF (radiofrequentie) coaxkabel moet voor tv-ontvangst moeten verbonden zelfs AC IN-

® ... 
��meegeleverd) als de videorecorder al is verbonden met een 21-pin scartkabel. €3 f1JJ1f!11 '!1 ... �� � � • Meer informatie over de toetsen op de afstandsbediening en de cursortoetsen vindt u op pagina's4-5. � 

fl1Jf.llJJ! � \ � 

� �// :?' Automatische instelling zonder Q-link 
RF coaxkabel 
(mee�

.

verd) � 
• Zet de afstandsbediening op video "cffJ 

�� � • Schakel het apparaat aan 8 Het [Country] instelmenu verschijnt. 

AC netsnoer 
(meegeleverd) 

21-pin scartkabel • Gebruik de cursortoetsen_. T� ..".op de afstandsbediening om uw land te kiezen. 
(niet meegeleverd) 

Schermweergave 
Panason1c VCR 

Country 
Belgien 
Belgique 
Belgiê Portugal 

Panasomc VCR 
Datum en tijd 

Datum en tijd : MAN. 

Tijd :1130:24 
Datum : 21.03.01 

Panason1c VCR 
Gegevens overname 

Overname van gegevens 
gestart 
Even geduld a.u.b. 

Positie 49 

Display van de videorecorder 

Handbediening 
Autom. herstart 

VCR I DVD 

�r� 
TV 

RF coaxkabel 
reegeleverd� ® 

Display van de videorecorder 

RQTD0024-H 

• Nadat u lENTE RI indrukt, worden alle tv-zenders die kunnen worden 
ontvangen in ca. 5 minuten automatisch afgestemd. 

• Wanneer het menu [Datum en tijd] verschijnt, gebruikt u de cursortoetsen _. T �..".of de 
nummertoetsen op de afstandsbediening om het uur en de datum manueel in te stellen. 

• Om dit te beëindigen, drukt u op IENTERI. 
• Om deze instellingen te annuleren, drukt u op IEXITI. 
Opmerking: Indien de keuze van het [Country] landmenu niet op het scherm verschijnt nadat u de 
videorecorder inschakelt, kunt u de automatische instelling opnieuw starten, zie pagina 1 0. Een foute instelling 
van het uur of de datum (houd rekening met zomer- en winteruur) beïnvloedt het geprogrammeerd opnemen. 

Automatische instelling met Q Link 
Als uw Tv-toestel uitgerust is met een Q-Link of met een gelijkaardige functie van een andere fabrikant (zie 
opmerkingen), kunnen de posities van de tv-programma's via een 21-pin Scart-kabel met volledige bedrading 
worden gedownload (niet meegeleverd). De posities van de tv-programma's moeten eerst op de tv worden afgesteld. 
• Verbind de scartkabel. 
• Zet de tv op het A V -kanaal. 

• Zet de afstandsbediening op video vccffJ. 
• Zet het apparaat aan 8 . 
• Het downloaden van de tv-gegevens begint. 
• Wanneer het downloaden afgerond is (knipperen stopt), wordt dit op het scherm van de video weergegeven. 

Opmerkingen over <&-'ii.k: De volgende systemen van andere fabrikanten hebben een gelijkaardige 

functie als de Q Link van Panasonic. Lijst van geregistreerde handelsmerken: Q Link (Panasonic), DATA 
LOG IC (Metz), Easy Link (Philips), Megalogic (Grundig), SMARTLINK (Sony) 

Manueel downloaden begint 
• Zet de tv op het A V -kanaal. 

• Zet de afstandsbediening op video ''cffJ. 
• Druk op IMENUI 
• Selecteer [Zenderlijst] T 
• Open door op lENTE RI te drukken 
• Selecteer [Gegevens overname]T 
• Druk op IENTERI 
• Bevestig door op IENTERI te drukken 
• Wanneer het wordt weergegeven op de display van de video (knipperen stopt), is het downloaden afgerond. 

Sluit de TV alleen met een RF coaxkabel aan 
U moet ervoor zorgen dat het video outputkanaal aangepast is op het inputkanaal van de tv. 
Hiervoor moet u ook de handleiding voor uw tv raadplegen. 

• Zet de afstandsbediening op video vccffJ. 
• Zet het apparaat aan 8 
• Druk gedurende ongeveer 7 seconden op I MEN UI tot het nummer van het kanaal verschijnt op de 

display van de video. Vooraf werd kanaal36 ingesteld. 
• Stem het TV-toestel af zodat het testscherm verschijnt. Wanneer dit kanaal een gestoord beeld oplevert, 

kunnen de videorecorder en het tv-toestel op een ander kanaal worden afgestemd. 
• Gebruik de IC Hl-toets of de nummertoetsen om het kanaalnummer te kiezen (bijv. kanaal39). 
• Stem de tv af tot het testscherm verschijnt. 
• Om deze aanpassing op te slaan, druk op IENTERI. 
• Hierna gaat u verder met de automatische instelling met het [Country]-menu. 

3 



V·idêof:DVD toetsen ______ __,_ ___ _ 

4 

·,;_�8 ·>1it); ,·· ··· 

··e 0·0-
VOLUME 

t:,:l 

• Ukllnt deze functies bedienen via_,_de toetse� op de 
· afstandsbediening of �cm��r��� o.p;����gra�t�;ln 

'<'·".\ -�-�---. ·-': --��> :''·--.>-;··_,_, ' ,_·;,•_,;, •' :�f../ dèze '�eschrijving gebfU1k'eiî we 'in �.e meeste gêvàllen 
de symbolen van de afstandsbediening. 

·· 

·.·Bediening TV 
Hoe Udé afstandsbedieniRginsteltom detvte.;bè�i�nen, 
vindt iJ op pagina 23. 

. .. .... , . '.'. <�e; 

i Zet de tv a,an Emuit. 

VOLUME 

.I -�-----------__j 
'AI"emene bedieningsfuncties 

VCRIDVD 

• 
Stand-by/aan schakelaar ó/1 
Druk hierop om het apparaat over te schakelen 
van aan naar stand-by en omgekeerd.ln de stand 
by stand -l�rbrûikt'b�f�;�ppafáa�fl�\�nRlèlne 
hoeveelhéidenergie. · , -· ·· ·· . .,��.,, .. :'. 

Menubediening (àangeduitl dootf � ,..,. �) 
Deze toetsen worden ook als cursortoetsen 
gebruikt om items in het menu te.selecteren. 
Vol ende r.e el:;; Al'1vp_lg�nde pagina= <111 � 

en menu VERLATEN 

Rechtstreekse invoer (aangegeven door= 
OGO . ... )doordenumrnerloe1senintedrukken 

Bedienen RJ;�L:,AY -fûnctiè. 
Druk op deze toets tiJdensnet afspelen: 



_________ Bediening van de video/DVD 
Bediening van de Video Vid�o�i�el�y 

riNDEX/SKIPr 

1:111:11 

I EJ�CT I 
TAPE 

AUDIO 

-

• 
DISPLAY 

<AAfl' 
CANCEURESET 

H 
AVLINK 

u 
oee 

••• 
oee 

•• 

i 
ShowVIew 

• 
DIRECT REC 

ao 
PROG/CHECK TIMER 

--
I·T!MER SPILPIEP 

HO 

SEARCH 

• 

Stoppen (aangegeven door= D) 
• Om het opwinden van een band, het opnemen 

of afspelen te�toppen (Stop) 

Stilstaand beeld (aangegeven door= 1111�) 
• Druk op deze toets tijdens het afspelen. 
• Speel opnieuw normaal af door opnieuw 

op deze toets of op Afspelen I> te drukken. 

• 

111 
Trage weergave 
• Houd deze toets gedurende meer -dan 2 seconden ingedrukt. 
• Speel opnieuw normaal af door op Afspelen !>te drukken. 

Snel voorwaarts en 

voorwaarts zoeken 
Snel achteruit en 

achteruit zoeken 
• Om snel voorwaarts of snel achterwaarts te selecteren, 

drukt u op deze toetsen wanneer de video gestopt is. 
• Om het beeld kort tijdens het snel vooruit of achteruit spoelen 

te bekijken, houdt u de respectievelijke toets ingedrukt 
• Om te zoeken, drukt u deze toetsen kort in tijdens het 

afspelen, de zoekactie gaat voort tot u op Afspelen [>drukt. 
Als u er twee keer op drukt, verhoogt de zoeksnelheid 
(JET SEARCH). 

• Als u deze toets ingedrukt houdt, gaat de zoekactie 
voort tot u de toets loslaat. 

Functie zoeken via de VHS-index (zie pagina 8) 

De cassette verwijderen. 
Druk op de EJECT -toets op het apparaat of druk gedurende meer' 
dan 3 seconden op Sto�c=Jop de afstan�����iening: 
De geluidmodus veranderen. 
Druk herhaaldelijk op deze toets. 
Stereogeluid: OSD Display L R 
Linkse kanaal: OSD Display L 
Rechtse kanaal: OSD Display R 
Monogeluid: OSD Display - -

Uur, bandteller of overblijvende tijd op de band tonen . 

Druk herhaaldelijk op deze toets. 

Het videokanaal selecteren en de tracking aanpassen, 

zie pagina 23 

De bandteller op nul zetten. 
Druk op deze toets. Wanneer u een cassette insteekt, wordt de 
teller op 0:00.00 gezet. 

A V-link functie 

zie pagina 11 

Het kanaal selecteren of het ShowViewnummer 
Gebruik de nummertoetsen. 

Bijvoorbeeld: 18 = • 0 e 

Het hoofdmenu tonen 

Videofunctie voor geprogrammeerd opnemen 
zie pagina 7 

Opnamefuncties van de video 
zie pagin�6, 

Videofuncties voor geprogrammeerd opnemen 

zie pagina 7 
.... · ............. .......... .. 

Videofuncties voor geprogrammeerd opnemen en 
bandsnelheid zie pagina 8 

Programmalijst en intro jet scan functies van de video 
zie pagina a 

SLOW/SEARCH 

Stoppen en opnieuw afspelen (druk 1x op de toets) 

Stoppen afspelen (Stop) (druk 2x op de toets) 

(aangeduid door= D) 

Afspelen pauzeren (aangeduid door= 1111�) 

DVD-display 

CD 0 Afspelen in slow motion 

H 
H 
D 
n 

RECCHECK 

A·B REPEAT 

-

• Druk deze toets meer dan 2 
seconden in de pauzestand. 

• Traag voorwaarts afspelen C) 

• Traag achterwaarts afspelen Q 
• Opnieuw normaal afspelen door op de Afspelen [>te drukken. 

Voorwaarts zoeken 

achterwaarts zoeken 

ADVANCED SURROUND: 
Afspelen als u 2 luidsprekers vooraan gebruikt 

BASS PLUS: Als u een subwoofer heeft 
aangesloten 

BEELD: Geeft meer details in donkere scènes 

DIALOGUE ENHANCER: Verhoogt het volume 
van de dialogen 

• 
• 
• 
• 

Deze instellingen opnieuw selecteren of opslaan 

Hoofdstukken of nummers overslaan 

De cd verwijderen 
Druk op de OPEN/CLOSE toets op de DVD of druk meer dan 3 

seconden op Stop Dop de afstandsbediening. 

Om de audio soundtrack I taal te veranderen. 
Druk op AUDIO tijdens het afspelen . De soundtrack verandert 
telkens wanneer u op de toets drukt (zie pagina 19). 

Het topmenu van een cd oproepen 

Terugkeren van het DVD-instellingsmenu naar het afspelen 

Taal van ondertiteling (zie pagina 17) 

REC CHECK: De VCR opneemstatus controleren. 
Het menu voor geprogrammeerd opnemen of een infovakje 
verschijnt kort op de OSD. Niet voor DVD OUT (zie pagina 12.) 

Repeat Playback (zie pagina 16) 

A-B Repeat Playback (zie pagina 16) 

Opmerkingen: óm cïe videokoppen fëontZiËm worden de volgendefuncties automatisciina5�16minuten uitgësd1akeld (Gestoorde beelden en lawaai van 
de band tijdens deze functies zijn geen functionele fouten): Vooruit zoeken, Achteruit zoeken, Jet zoekactie, Stilstaand beeld, Traag afspelen. 5 
RQTD0024-H 



Displayvan de 

CVG <;p 

: '� 

rc� I "''i 1"·., I n . n c 
� ··" I U· U _I. 

• · Zet de tv op het video outputk anaal en steek een cass.ette met een intacte wisbeveiliging in de vltleotflC<Ilrder: ' 
• Vooraleer u start met opnemen, selecteert u het aal met de ICHI-toets. Selecteer het AV -kanaal _ . .. 

!INPUT SELECT AVI als weenprogramma wiK é* en via een 21�pin Scartkabel (inputvoóroon= A3,:�isê::; de). 
• Zetafstand,sbed(ening op VÇ�"� . 
• Druk op IRECI om te beginnèn opnemen. 

;,•'Drukop Stop Dom het opnemen te stoppen. 
• Gebruik Paaze liYI� om hetopnemen te pauze�en":·.? _ . . _ . , . .· ., _ , 

• Herbegin het opnemen door opnieuw op deze:,foetsté drukken. Om <Ie vidèokoppen te ontiien, 
schakelt de functie uit na 5 mimiten. 

Rechtstreeks opnem�mvap tv . . . . 

tie toets IDIRECfTV RECI maakthet mogelijkónmiddellijk hetprogrammawaarnaar u aan het kijken bent, op te 
nemen als uw tv is uitgerust met Q-Link of een gelijkaardige functie van een andère fabrikant (zie pagina 3) en 

,;;� . verbonden is met een volledig bedrade 21-pin $cartkabel (niet meegeleverd). 

CVC SP 
lcQJ "" 1··.. r :t n - .·· I _I U 

Schermweergà'i'e -�- <' 
Panasomc VCR 

Geprogrammeerd opnemen 112 

Pos'.• ·•vPS<'' 
Naam Datum Start, �P 12i11' POC:;::. 

2.----- __ , __ -- :-- --:--
3.----- __ , __ .. ; .. .. ; .. . ... 

Panason1c VCR 
Geprogrammeerd opnemen 112 

Pos VPS 
Naam Datum Start Stop 122 PDC 

1.-32 Ma-Za .13:30 14:00 LP AAN 
2. ***32 20/9 15:00 16:00 SP UIT 

6 

OTR Functie • REC/OTR 
•· ' Om gedurende een bepaalde tijdspanne op te nemeh,:dt1Jki'L op deze toets op de videorecortler. U ktlnt de opnametijdverlengen 

van 30, 60, 120, 180 tot 240 minuten door herhaaldelijk opdeze tQêtst� drukken. Om vroegerte stoppen, druk op stop o . 
De geselecteerde opnameduÛr:verschijnt op het display .�an,de videorecorder.. . . , .. 

Als u tijdenshet 011>nemen eeri ander tv-programma wilt bekijken, moet-utletkanaal op de tv selecte Fen. 

Bandsnelheid 
•

-
DnÎk op 191SPLAYI tot [RSMAIN] op het display van de vidèurecorder verschijnt. , 

• Druk op ISP/LP/EPI voor u 6ëgint op te nemen om de bandsnelheid voord� opname.in,te �telleö�·;:: ·· 

Zorg ervoor dat de overblijV�nd� tijd op de cassette langer is dan de opnameduur, Anders kan niet-het volledige 
programmaworden;opgenom�n. 

DéVölgende.infdtrriàtie verschijnt op het scherm van de videorecorder: 
[SP] standaard opname'dQiJr:optimale beeldkwaliteit. 

· [EP] dubbeléopnárneduur: iêtsmindere beeldkWälitêit. 
[EP] (SUPER LP) drievoudige opnameduur: iets mindere bêeldkwálitêit. 
Opmet1dng::Gesf00h'!e beeldènbij HetaiSpelen van sommige cassettes (bijv. type E300) na opnemegl'n�f!t(of:'EPzijfrgeèn functionele fouten. 

Gepr9gr�mm�erd opnemen met het menu op het scherm 
, , Methet lllenu op bet séherm� kunt u geprogrammeerd opnemen (tot 16.programma's). 

,,zetde tv.op het video"output kanaal en steek een cassette meteen intacte wisbeveiliging in devjqeorecordèr .. l'·;", 
DVD -,, ;3i:�'..·' 

.,_�et de afstandsbediening QP video "êtt5. 
•• Dmk op IPROG/CHEC�I��rfut�et [Geprogrammeerd opnerJ1.e.n]men� te. t<:>,n,eQ,en druk,op.IENTERI. 
• Stél het káhaal'in [Pos]. ·

· ' 

U kunt de cursortoetsen gebruiken .._ T <1111 �op de afstandsbediening om in het 
·· · menu te bewegeriom veranderingen aan te brengen. 

·· 

• Stel de opname [Datum], dagafweek in. 
. Bijvoorbeeld: Sa betekent dat het programma elke zaterdag zal worden opgenomen of Ma -Za betekentdat het 

programma elke dag van maandag tot zaterdag zal worden opgenomen. 
• Stelhet[Start].uur in. Als u deze toets ingedrukt blijft houden .._ T, verandert het uur met sprongen van 30 minuten. 
è Stel de [Stop] tijd in. 
• Stel de bandsnelheid in [SP]F[LP], [EP] of [A] (automatisch). 

, • In g�)ostelling A (automatiscp}, schakelt de videoreaorder automatisch (met een korte storing van het beeld) van SP haarde 
'trage bandsnelheid LP, om hetprogramma zo lang mogelijk op te nemen als de overblijvende ban(j,duur niet lang genoeg is. 

• De vooraf ingestelde [VPS /P[)G] instellingen kunt u manueel veranderen. 
· · 

··[AAN] bê zender voorziet VPS I PDG signalen. Als hetprogramma vroeger begint dan-gepland, 
. wordt het geprogrammeerd opnemen gesynchroniseerd met het werkelijke begin van de uitzending: 

Belangrijk! Deuur- en datuminstellingen moeten precies hetzelfde zijn als de programrnq"informatie (tv-plad}, 
. •-

· 
Als er ee�.;�.speciaalVPS I PDG uur wordt vermeld, moet u dat gebruiken. (De opname kanniet.�eginneri als dé 

· , instellingennieiexactzijn.).•"; : 
• ' 

[- � -j:Dézendêrliöorziet geenVPS/PDGsignalen. 
_ , . "!I 

[UIT] De zender voorziet VPS I PDG signalen maar de functie is uitgeschakeld. Met deze instellingen moet u extra 
tijd rekenen bij hetbeg in- eri§topuur zodat de volledige film kàn worden opgenOmen, if\'hefgeval de filmfliet oP._ Mt 
geplande uurwordt uitgezöh'den. : · ' ' · · '  

• Om hetwogr�mmaop te sl�an druk op IENTERI, · 

• Om andere opnames in te'Steilèn, herhaal deze procedure. 
· •• Druk op· .�TIMERI'om;de;videorecorder bp stand�by te zetten voor het geprogrammeerd•opnerneri, Zorg eriroor, ':, 

dat rnverschijntophetdisplay. . . . -· 

RQTD0024-H 



______________ Opnemen video 

Panason1c VCR 
Geprogrammeerd opnemen 112 

Pos VPS 
Naam Datum Start Stop IQ2l PDC 

1. ARD 2014 15:00 ;giSP AAN 
2 . . • • •• · ·I·· • ·.· ·  . .  ; • • • . . .  

3. ····· ··I·· --:·· ··:·· - ··· 

CVC SP 
I I . u 1-REMAIN 

l2iïl I I· l J 

Panason1c VCR 
Geprogrammeerd opnemen 112 

Pos VPS 
Naam Datum Start Stop IQ2l PDC 

1. ZDF 21104 15:00l��lUSPAAN 
2 . . . . . .  ··I·· . ... .  ··.·· . 

3. ····· ··I·· ··:·· ····· · 

Display van de DVD 

VIDEO 11111- 1- TTI I 
CD 11 ('.DI_ ] I lLI_ 

Display van de videorecorder 
CVC I' 

_ 1 n-nc ·· 

oe u ·u J oo 

cvc ',[' 

�· �fi 1 n-nr 
"" UUOC U·U)[l[l 

RQTD0024-H 

Geprogrammeerd opnemen met ShowView 
Schakel de tv op het video outputkanaal, steek een cassette met een intacte 
wisbeveiliging in de videorecorder en zet de afstandsbediening op VCR. 
• Druk op IShowViewl 
• Geef het ShowView-nummer in. Om het te verbeteren, gebruikt u <11111. 
• Druk om [Geprogrammeerd opnemen] te openen op IENTERI. 
• Als de kanaalnaam niet automatisch verschijnt, selecteert u het kanaal [Pos]_. Ten slaat u dit op met IENTERI. 

De naam van het kanaal wordt bewaard. Om de [Naam] te wijzigen, zie pagina 10. 
• Stel de bandsnelheid in [SP]. [LP]. [EP] of[A] (automatisch). 
• Controleer de tijd vrij op de band. 
• Druk op IENTERI om het programma op te slaan. 
• Herhaal deze procedure om nog opnames in te stellen. 

• Druk op ITIMERI om de videorecorder op stand-byte zetten. Zorg ervoor dat [g verschijnt op het display. 
SHOWVIlW is een handelsmerk van Gemstar Development Corporation. Het SHowVuw systeem wordt vervaardigd onder licentie van 
Gemstar Development Corporation. 

Opnemen met de intelligente timerfunctie 
Om de timer gemakkelijk in te stellen voor programma's die regelmatig worden uitgezonden op hetzelfde kanaal en elke 
dag op hetzelfde uur (series bijvoorbeeld), onthoudt de intelligente timerfunctie het kanaalnummer en het begin- en 

einduur van de vorige 8 programma's die u met het geprogrammeerd opnemen heeft opgenomen. 

• Druk op 11-TIME RI 
• Om het programma te selecteren op .& T 

• Druk op ITIMERI om de videorecorder in stand-byte zetten voor het geprogrammeerd opnemen. 
Als u de gegevens eerst wilt aanpassen, volgt u de volgende stappen. 

• Als er meer dan 8 programma's zijn opgeslagen, verliest u de oudste gegevens. 
Om opnamegegevens manueel te wissen, druk op ICANCELI. 

• Om een programma te beschermen, druk op � en het beveiligingssymbool � verschijnt. 

Om een programma te deblokkeren, druk op <11111. 
• Om de gegevens aan te passen, druk op jENTERI en het [Geprogrammeerd opnemen] menu verschijnt 

• Verander de gegevens .& T <11111 �. 
• Druk op ITIMERI om de videorecorder in stand-byte zetten voor de geprogrammeerde opname. 

Meer informatie vindt u op pagina 6. 
Opmerking: Deze functies kunt u ook gebruiken met de toetsen op de videorecorder: !INTELLIGENT TIMER!. 
!TIMER RECITII Wanneer [Fabriek instelling], [Autom. herstart] etc. gebeurt, gaan de gegevens van de Intelligent 
Timer verloren. Om de Intelligent Timer functie te gebruiken moet er ten minste een geprogrammeerde opname gebeuren. 

Annuleer stand-by voor de geprogrammeerde opname 
• Druk op ITIMERI en de i verdwijnt op de display van de videorecorder. 

• Nu kunt u een cassette afspelen of opnemen. 
• Nadien moet u opnieuw op de toets drukken om de videorecorder in stand-byte zetten voor de geprogrammeerde opname. 

De geprogrammeerde opname controleren 
• Druk op IPROG/CHECKI om het [Geprogrammeerd opnemen] menu te tonen. 

• Druk op IEXITI om het menu te verlaten. 

Een geprogrammeerde opname verwijderen of veranderen 
• Druk op jPROG/CHECKI om het [Geprogrammeerd opnemen] menu te tonen. 
• Gebruik.& Tom de invoer die u wilt veranderen te selecteren, druk op ICANCELI 

om de geprogrammeerde opname te wissen. 
• Gebruik _.Tom de invoer te selecteren die u wilt veranderen, druk op lENTE RL om de invoer te veranderen met _. T <11111 �. 
• Druk op jENTERI om deze wijzigingen op te slaan. 
• Druk op I EXIT I om het menu te verlaten of op ITIMERI om de videorecorder in stand-byte zetten. 

Synchroon opnemen (ovo, vco, co, MP3) 

Om synchroon van de DVD, VCD, CD of MP3 naar een VHS band te kopiëren. 

• Zet de afstandsbediening op DVD "$' . 
• Stel het begin van de scène in met Afspelen I> en Pauze 11/1� 

• Zet de afstandsbediening op video �ëfi5 . 
• Selecteer het Disc channel (de) door op IA VI te drukken 

• Stel het begin van de opname in met m 0, Afspelen I> en Pauze 11/1� 
• Druk op IRECI 

• Start het opnemen, druk op Pauze 11/1� (cd begint synchroon afte spelen). 

Opmerking: Het opgenomen signaal is beschermo tegen kopieren opname is niet mogelijk. 
Het kopieren of opnemen op NTSC-banden is niet mogelijk met deze videorecorder. 7 



Functi.es"vrde:o....;..._c· -----------�--

Displayvan 
de videorecorder 

- -
Cl 
-

[> <J hold 

cvc �p 

,05 1..., ] n - ... _I u 

cvc 

[i2D 
1.., 1\ 

' 
n ] // I U _I 

Video Afspelen 
• Wanneer u er een çassettecinsteekt; schakelt de:videorecorder automatisch aan. 
• Wanneer u een cassette zonder wisbeveiliging insteekt, begint de videorecorder ze automatisch af te spelen. 
• De cassette wordt automatisch teruggespoeld wanneer het einde van de band wordt bereikt. 
• Het CVG-Systeem (Crystal View Control) zorgt voor een optimale beeldkwaliteit. 
Afspelen (Playback) 

• • Afspelen beginnen 
Stoppen (Stop) 
• Om het opwinden van een band, het opnemen of afspelen te stoppen. 
Stilstaand beeld (aangegeven door= 11/1�) 
• Druk op deze toets tijdens het afspelen. 
• Speel opnieuw normaal af dooropnieuw op dezetoets of op•Afspelen �te drukken. 

c Trage weergave 
• Houd deze toets gedurende meerdan 2 seconden ingedrukt. 
• Speel opnieuw normaal af door op Afspelen �te drukken. 
Opmerking: Meer informatie over SEARCH, zie pagina 5. 
Vermijden dat een cassettewordtgewist c 

c cccc . , ·c c cc 
c · 

Om te vermijden dateen cassette pero�wordtgewis�verwijdert u de beveiliging. Als uopnieuwwittöpnêmen opêen c:assette 
met eenwisbeveiliging en dit symbool � knippert op de display van de videorecorder, bedekt u hetgaatje met plakband. 
NTSC Functie · cC.. 

• •• • 

Deze functie maakthet mogelijk banden die in NTSCwerdén opgenomen, afte spelen' op een PAL tv. 0p sommigetV's kanhet öeeld 
gestoord zijn bij het afspelen van een NTSC-opname. Probeer uw tv bij te stellen. Lees hiervoor ook de handleiding van uw tv. 
Het kopiëren ofopnemen op NTSC-banden is niet mogelijk met deze videorecorder. 

Repeat Playback functie 
D!Uk gedurende meerdan 5seconden op Afspelen �wanneer de videorecorderin stopstand staat (de letter R verschijntop hetOSD). 
De videorecorderblijft de cassetteafspelen totheteinde van hetopgenomen stuk DrukopStop oomdezèfuncliestopfezetten. 

Kinderslot 
Om de toetsen op het apparaat en de afstandsbediening te desactiveren, drukt u op de IENTERI en IEXITI toetsen 

· tèzamen tot deze display verschijnt. Deze display verschijnt ook wanneer wordt geprobeerd het toestel te bedienen 
wanneer de functie geactiveerd is, als informatie dat het toestel niet bediend kan worden. Om het kinderslot te annuleren, 

. drukt u op deielfde toetsen tot het display verdwijnt. 
· · : Als het apparaat riiet in het stopcontact steekt, wordt het kinderslot na ongeveer 1 uur geannuleerd. 

Functie voor, programmeren afspeelstop (om het afspelen automatisch te stoppen) 
Om het afspelen ria' een vooraf ingestèlde tijd te stoppen, druktu gedurende meer dan 3 seconden op Afspelen �op de 
videorecorder tijdens het afspelen. U kunt de afspeeltijd verlengen van 30, 60, 120, 180 tot 240 minuten door 
herhaaldelijk op de toets te drukken. Om op voorhand te stoppen, druk op Stop o: De geselecteerde afspeelduur 
verschijnt op het display van de videorecorder. 
Intro-Jet Scan functie 
U kunt het begin van elke opname afspelen met de 'Intro-Jet Scan functie. Druk op de ISEARCHI toets. 
De videorecorder spoelt terug naar het begin van de band en speelttegen hoge snelheid gedurende 10 seconden het 
begin van el.ke opname (van langer dan 15 minuten). Eens u de opname heeft gevonden, drukt u op Afspelen �. 
Om deze functie te annoleren ;'drûR op Stop o . 
Op'merking: Meer informatie over de ·sEARCH toets vindt u inde programmalijst.. 
Programmalijst 
De lijstvan de geprogrammeerde opnamesvan langer dan 15 minuten .(EP mode 25 minuten) 
worden opgeslagen als de cassette niet werd verwijderd. 
• Druk op JSEARCHI om de [Programma opgave] te tonen. 
• Selecteer het programma • T. 
• Als u opnieuw op de ISEARCHI toets drukt, spoeltde.videorecorder de band 

naar het geselecteerde programma en begint het afte spelen. 
• Om een ander programma te kiezen, drukt u opnieuw op ISEARCHI , hetafspelen stopten de [ Programrnawgave]yerschijnt. 
• Druk op IEXITI om het menu te verlaten. '· '·i'" 

'• ,,�-·>!'·····i'·,,,,·.· 

Opmerking: Als u de cassetteverwijderde of als de stroomtoevoer werd onderbroken, V{Ördt defrftro�Jet'Sar\2' ' · 

geactiveerd wanneer u op de ISEARCHI toets drukt 
· .· · · · 

VHS Index zoeksysteem 
Om snel hetbegin van een programmaté vinden; drukt u op vooruit INDE�,;..;..'ofachteruit lflr!Q�X�; Oezefpnctie werkt 
alleen tijdens het afspelen of in de stopstand. Afhankelijk van het aantal keren dat u op deze IN�� kletSendrukt (má><irn�al 
20 keer),zoekt de videorecorder naar het beginvan het programma op de band en.start hetàfsp�iêlf'àlifömatisêtf(vàdf�lk 

. . programma langerdan 5 minuten ).Als u bijvoorbeeld de INDEX toets drie keer indrukt, zoelif:g�vidêorepordèr,naar het 
\ Q�rde progr�mma. Om he� 'ndex zoeksysteem te annuleren, drukt u op Stop D . -?.}1;·i�:'.��.:��-,. · , . 

. · RÓTDÖ024-H 



Audio afspelen instellen 

• Druk op I MENU I 
• Selecteer [Funkties] T 

• Open door te drukken op IENTERI 
• Selecteer [Audio playback] T 

• Selecteer het inputveld � 

• Selecteer de instellingen_. T 

• Bewaar door te drukken op IENTERI 
• Druk op IEXITI 

Voor banden die werden opgenomen met de audiodubbing functie, 
selecteert u [MIX] om de mono en Hifi audio track samen te horen. Tijdens 
het afspelen, kunt u het geluidsfragment met de IAUDIOI toets selecteren. 
[NORMAL] alleen origineel geluid OSD: L R 

alleen gedubd geluid (mono) OSD: --
[MIX] origineel geluid en gedubd geluid OSD: L R 

alleen gedubd geluid (mono) OSD: --

Panasonic VCR 
Datum en liJd 

Datum en lijd : MAN. 

Tijd :21!!30:24 
Datum : 21.03.01 

Taalkeuze 
Landkeuze :Nederland 

Instelling bandlengte 
• Druk op IMENUI 
• Selecteer[Funkties] T 
• Open door te drukken op IENTERI 
• Selecteer het inputveld � 
• Stel in [Band lengte]• T 

• Bewaar door te drukken op IENTERI 
• Druk op I EXIT I 

Instelling klok 
Als de zender een tijdsignaal stuurt, 
zijn het uur en de datum automatisch 
ingesteld [Datum en tijd] staat op [AUTO]. 
Om de tijd manueel te selecteren: 
• Druk op I MENU I 
• Selecteer [Datum en tijd] T 
• Open door te drukken op lENTE RI 
• Selecteer [MAN.J• T 

• Open door te drukken op IENTERI 
• Stel het uur en de datum in _. .".".. � 

• Bewaar deze instellingen door 
te drukken op IENTERI 

• Druk op I EXIT I 

Instelling afstandsbediening 
Om een tweede Panasonic videorecorder met een 
afstandsbediening op dezelfde plaats te bedienen: 
• Druk op I MENU I 
• Selecteer [Funkties] T 
• Open door te drukken op IENTERI 
• Selecteer [Afst. Bed.] .À 
• Selecteer het inputveld � 
• Selecteer de instelling_. T 
• Bewaar door te drukken op lENTE RI 
• Druk op IEXITI 
[VCR1] om de eerste videorecorder te gebruiken. 
[VCR2] om de tweede videorecorder te gebruiken. 

Om beide te gebruiken, past u de afstandsbediening aan: 
• blijf drukken op IENTERI en druk op 111 om VCR1 te bedienen 
• blijf drukken op lENTE RI en druk op 121 om VCR2 te bedienen 

Hoofdmenu 
Panasonic VCR 

Geprogrammeerd opnemen 
Zenderlijst 

RQTD0024-H 

Taalinstelling 
• Druk op I MENU I 
• Selecteer [Funkties] T 
• Open door te drukken op lENTE RI 
• Selecteer[TaalkeuzeJ• 
• Selecteer het inputveld � 
• Selecteer de instelling _. T 
• Bewaar door te drukken op IENTERI 
• Druk op IEXITI 

Panasomc VCR 
Funkt1es 112 

Band lengte : AUTO (" E-240) 
Audio playback : NORMAL 
SQPB :AUTO 
VCRIDVDOUTPlJT :AUTO 
VCR display :GEDIMD 
Screen Displ. 

Instelling van On Screen Displays (OSD) 
• Druk op IMENUI 
• Selecteer [Funkties] T 
• Open door te drukken op IENTERI 
• Selecteer [Screen Disp!.] T 
• Selecteer het inputveld � 
• Selecteer de instellingen _. T 

• Bewaar door te drukken op IENTERI 
• Druk op IEXITI 

[4:3] 

[16:9] 

[UIT] 

displays staan aan de rand van het scherm (de displays zijn 
niet zichtbaar tijdens het afspelen in 16:9 formaat) 
displays staan aan de rand van het scherm in 16:9 formaat 
(de displays staan in het midden van het scherm in 4:3 formaat) 
Geen On Screen Displays 

Instellen van SQPB (S-VHS Quasi Playback) 
• Druk op I MENU I 
• Druk op [Funkties] ."-
• Open door te drukken op IENTERI 
• Selecteer [SQPB] T 
• Selecteer het inputveld � 
• Selecteer de instellingen_. T 
• Bewaar door te drukken op IENTERI 
• Druk op I EXIT I 

Opmerking: Gestoorde beelden tijdens het afspelen zjin geen functionele fouten. 

De helderheid van de videodisplay 

Geprogrammeerd opnemen instellen (in stand-by stand) 

Panasomc VCR 
Hoofdmenu 

Zenderlijst • Druk op IMENUI 

111lJ!H!it8UtiÜHI!IIlH99lU1lPJiiiil;ilüll!Ulij • Selecteer [Funkties] T 
P''' • Open door te drukken op IENTERI 

Panason1c VCR 
Funkties 112 

Band lengte :AUTO(<� E-240) 
Audio playback : NORMAL 
SQPB :AUTO 
VCRIDVDOUTPIJT : AUTO 
VCRdisplay MNiiii!!l!i!�lllüîlil�ti 

• Selecteer [VCR display] T 
• Selecteer het inputveld � 
• Selecteer de instellingen _. T 
• Bewaar door te drukken op lENTE RI 
• Druk op IEXITI 

De helderheid van het videodisplay aanpassen: 
[AAN] Het videodisplay is helder verlicht 
[GEDIMD] Het videodisplay is gedimd 
[UIT] Het videodisplay is niet verlicht 

Output control (Niet voor DVD OUT) 
• Druk op IMENUI 
• Selecteer[Funkties] T 
• Open door te drukken op IENTERI 
• Selecteer [VCR/DVD OUTPUT] T 

• Selecteer het inputveld � 
• Selecteer de instellingen _. T 
• Bewaar door te drukken op IENTERI 
• Druk op I EXIT I 

[MAN.] 

Panasomc VCR MESECAM instelling 

Band lengte AUTO(<�E-240) • Druk op I MENU I 
Audio playback NORMAL • Selecteer [Funkties] T 

Funkties 1/2 

SQPB AUTO • Open door te drukken op lENTE RI 
VCRIDVDOUTPIJT AUTO 
vcRdisplay GEDIMD • Selecteer [TV Stand.] T 
Screen Displ. 4:3 • Selecteer het inputveld � 
AV2aansl. 

:''tmlEIIIInlllll!� • Stel in op [MESECAMJJ• T TVStand. "" 
• Bewaar door te drukken op IENTERI 
• Druk op IEXITI 9 



Afste·ll:e'R' V·i;�·eè ____________ _ 

Datum en tijd 
Funkties 

ZenderliJSt 
Panason1c VCR 

Autom. herstart 
Gegevens overname 
Fabriek instelling 

Pos : 33 
Naam r .***33; 
Kanaal ,· 124 
Fijn Tuning : AUTO 
Decoder 
Video Syst. : PAl 
Mono · 

ZenderliJSt 
Panasomc VCR 

Pos Naam Kan 
33 "*33 37 

35 "*35 23 

34 
35 "*35 23 

Wissen Toevoeg8n ·Verplaats. ·' 
HH U 

1:0 

Het geluidssyst��Rl ipsteUep 
Dit systeem kan uittendingen ontyarg�n die 
worden uitg�zonden met NICAMgeluid,• ' 

.. Ditiseengeh:�idssysteemmyJtvye� · .. . . 
geluidkanalen dieiófwètsterèogelûio 
ofwel twee aparte monokanalen sturen 
(M1·enM2).· ·· · 

.t bruk o'p IMENUI 
• Selecteer[Zenderlijst] T 

• Open door te drukken op IENTERI 
• Open [Handbediening] door te 

drukken op IENTERI 
• Selecteer het kanaal .+. 1 · 
• Open door te diukken op IENTERI 
• . Selecteer [Mono} .t.T 
• 'Selecteer het inputveld � 

· • $eledeerdegeluidsinstelling[AANJof[UIT] .+. T 

• Bewaar door te drukken op IENTERI 
11 bruk op IEXITI · • . · ' '· ; 

Zet de iRsteliing [Mono] op [AANl�ars•uêën 
normaal monogeluid Wilt ontvangen op de 
Hifltràcks van de videorecorder, 
bijvoorbeeld als het stereogeluid gestoor(l is 
·door de ontvangstomstandigheden. 

Een nieuw kanaal instellen, 
: e�n kanaal op dê.lijst 
.toev.oegen/wisseniverplaatsen 
• Druk op IMENUI 
• Selecteer[Zenderlijst] T 
• Open door te drukken op IENTERI 
• Ópen [Handbediening] door 

te drukken op lENTE RI 
• Zoek een ongebruikte kanaalpositie .+. T 

(om snel te zoeken, houdt u de cursortoets 
ingedrukt) of [To.evoegen]tussen and�re 
·kanalen met de dtoets en voég toe door 
te drukkên op I ENTER! 

• Open dqorte drukken op IENJ�Rl 
• · Selecteer het nieuwe kanaai.,T · · 
• 'Bewaar door te. drukken op IENTERI 

. • Selecteer [Zenderlijst] menu door 
te drukken op JMENUI 

• Selecteer het kanaal dat u wilt wissen .+. T 

• Selecteer [Wissen]doör te drukken op 

• !:"door te drukken op JENTERI 
• .  �lecteer:hetkanqaldatuwi�vefPiaqtsen .t.T 

,;• �electeer [Verplaats]döór te · 

drukken op de U toets 
• · VerplaatS hetkanaal naardenieuwe plaats 4 T 
• Bewaar deze nieuwe positie door te 
. drukkenop IENTERI 

• Druk otri!XITI 

Datum en tijd 
Funkties 

Zenderlijst 
Panason1c VCR 

Autom. herstart 
Gegevens overname 
Fabriek instelling 

ZenderliJSt 
Panason1c VCR 

Pos Naam· Kan ' "· · 

2 ZDF 3 
3 N3 8 

Pos 
Naam : 1\RD 
Kanaal : 1 

Tuning : AUTO 

Video Syst : PAL 
Mono :UIT 

Handbediening 
Autom. herstart 

De w.olgorde vi'Jf·�ê k���alpó!ities 
en de namen van· de tv-zenders 
veranderen 
• Druk op'IMENUI 
• Selecteer [Zend�rlijst] 't > <' . , 
• Open door te dr.Ukken op IENTÈRI .

· 
• Open [Handbediening]door 

te drukken op IENTERI 
• Selecteerhetkanaaldatuwilt veranderen .+. T 

• Open door te drukken op IENTERI 
• Selecteer het inputveld voor [Pos] � 

• Voer de kanaalpositie in .+. T 

• Bewaarde instelling door te 
drukken OJJIENTERI 

• Selecteer [Naàm] T 
• Selecteer het inputveld � 

• Voer de naam van de tv-zender 
in selecteerde éerstè'l�ttêr :6.:T 

• Selecteer de volgende !'etter� 
• Selecteer de volgende letter.+. T: 

Om een spatie in te voeren, selecteert u het 
lege teken tussen Z en. * . 

• Bewaar de in$telling::�o.ot, 
te drukken op JENTERI·' 

• Druk op IEXITI 
Opmerking: U kunt gestoorde beelden 
aanpassen met [Fijn T unipg] .. en 
[Video Syst]. 

Automatische instellingen 
opnieuw starten · 
• Druk op IMENUI 
• Selecteer [Zenderlijst] T 
• Open doorop JENTERI te drukken 
• Selecteer [Autom. her:start] T 
• Druk op IE�TERI 
• Bêve�tig door op IENTERI te drukken 

De originele instêllingen van dè 
videorecorder opnieuw instellen 
(fabrieksinstelling) 

· • Druk op IMENlJ:l.. . ... ·· ·· 
• Sèlecteer[Zendèrlljs�''f 
• Opèn door op lENTERite drukken 
• Selecteer [Fabriek instelling] T 
• Drukop iENTERI 

. 
• Bevestig door te drukken op JENTERJ 
• Koppel hetnetsnoer voor een minuutje af 

van het apparaat. 
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VCR/DVD 
TV �eegeleverd) 

Een ontvanger aansluiten 
Met sommige satelliet- of digitale ontvangers kunt u een geprogrammeerde 
opname starten met een 21-pin scartkabel (niet meegeleverd) door de 
EXT LINK functie te gebruiken. (Raadpleeg a.u.b. de handleiding van uw 
satelliet- of digitale ontvanger voor meer informatie). 

Panasomc VCR 
Funkties 112 
Band lengte :AUTO{ .. E-240) 
Audio playback : NORMAL 
SQPB :AUTO 
VCRnJVDOUTPUT :AUTO 
VCR display :GEDIMD 
Screen Dis pl. : 4:3 
AV2aansl. :.IK!Ir:llll:lllill!lllitiil!!!j 
TV Stand. 

De videorecorder neemt 
nu dit programma op 

Display van de videorecorder 
CVG SP 

EXTLonk , ••
•• 

n =I c XT 
1@["<9 .··liL I_ I 

Bedieningstoetsen voor externe 
opnames met een ontvanger 
• Druk op I MENU I 

• Selecteer [Funkties] T 
• Open door te drukken op IENTERI 
• Selecteer [AV2 aansl.] T 
• Selecteer het inputveld � 
• Selecteer de instellingen j. T 
• Bewaar door te drukken op !ENTER! 

• Druk op I EXIT I 

Nadat u de opname ingesteld heeft op de 
satelliet- of digitale ontvanger, zet u de 
videorecorder op stand-by opnemen door 
op de videorecorder op IEXT LINK! te 
drukken. Zo lang een videobeeld wordt 
uitgezonden door de satelliet- of digitale 

ontvanger, zal de videorecorder het 
opnemen. Deze melding verschijnt op het 

scherm. Om deze boodschap te wissen, 

drukt u op I ENTER!. Om de opname te 
stoppen, drukt u op de jEXT LINK! toets 
op de videorecorder. 
Opmerking: De programma's die u via 
uw videorecorder wilt opnemen, mogen 
niet overlappen met de opnames via de 
satelliet- of digitale ontvanger. 

[EXT LINK2] Om externe opnames met bepaalde satelliet- of digitale 

ontvangers te beheren (Videosignaal). 
[EXT LINK1] Voor een digitale ontvanger die een speciaal controlesignaal 

uitzendt voor opnames, bijvoorbeeld de F.U.N. ontvanger 
(TU-DSF31). 

[EXn Om een extern apparaat aan te sluiten (bijv. tv), de 
IEXT LINK! toets op de videorecorder is niet geactiveerd. 

[DECODER] Om een externe decoder aan te sluiten 
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TV �eegeleverd) 

(niet meegeleverd) 

Een decoder aansluiten 
Sluit met een 21-pin scartkabel een decoder op AV2 aan. Dit apparaat 

wordt gebruikt om gecodeerde uitzendingen te decoderen 
(betaaltelevisie). 

Zenderlijst 
Panasomc VCR 

Pos Naam Kan 
33 *"33 124 

35 *"35 1 23 

Pos 34 
Naam PREMI 
Kanaal 87 
Fijn Tuning AUTO 
Decoder 
Video Syst. PAL 
Mono UIT 

Het kanaal op de decoder instellen 
• Druk op I MENU I 
• Selecteer [Funkties] T 
• Open door te drukken op lENTE RI 
• Open [Handbediening] door 

te drukken op IENTERI 
• Selecteer het gecodeerde kanaal j. T 
• Open door te drukken op lENTE RI 
• Selecteer T 
• Selecteer het inputveld � 
• Zet de decoder op [AAN] j. T (het beeld 

op de achtergrond moet duidelijk worden) 
• Bewaar de wijziging door 

te drukken op I ENTER! 
• Druk op I EXIT! 

AV LINK Functie 
U kunt de tv- of video-ontvangst met de 
IAV LINK! toets selecteren. 
Als u video-ontvangst selecteerde, 
verschijnt VCR op het videodisplay. 

Externe bron op AV3 

TI ... 0C[l]c:r � •0R 
AVS( �@IN @UOIO@ 

Video Audio 
L R 

Sluit uw externe bron aan 
(bijvoorbeeld: videocamera) 
op de input vooraan. 
• Selecteer jiNPUT SELECT AVI A3 
Het geluid wordt opgenomen op de 
HiF i audio tracks en de mono audio track. 
Om alleen in mono op te nemen, gebruikt u 
deL-audio input. 

11 



Veribittdingel1 _____________ _ 

Aansluiten met een Audio I Videokabel 
Verbind de Audio I Videokabel (wit=L, rood=R, geEi)l=video) volgensde 
kleuren I aanduidingen van de terminals . 

AC IN� 

1�1 

Wrt =Audio L 
Rood = Audio R 

Audio lVideokabel 
(niet meegeleverd) 

VCR I DVD 

Home Theatre 
(niet meegeleverd) 

Als uw tv RGB onde rste,uint, verbind Elan een 21 pin scartkabef met 
AV1 (TV) ornde beste kwaliteitvoQr hetafspelen van DVD's te bekomen, 
RGB instellingézie p�gina,t8. 
Analoge opnamesfR�ht 1.rop een Minidisc (MD) of audiocassette opnemen of 
u kunt een Dólby Pro Logic versterRen aansluiten. ' ' . � 

Aansluiten met een optische digitale audiokabel 

AC IN� 

1�1 

va, .. ,,-� 
met deze kant naar boven gericht 

i , V,CR l D\7D 

Digitale versterkers met een ingebouwde 
decod!lr of een decoder -versterker 
combinatie, Minidisc of CD-recorder 
(ntet meegelevenl) c 

• Selecteer [Ja ] in[PCM Do�n cc>nversie] (zie pagina 18). 
• Pas de instellingen aan om ze overeen te stemmen met 

het (lpparaatdat lJ heeft aangesloten. 
Opmerking::lJkunt geënDTSOigital Surround decoders gebruiken die 
niet geschiktzijnVoorDVD: i 

U kunt hef digitàle signaal rechtstreeks óp eén MD opnemen. Het 
opnameapparaat moet een frequentie van 48'kHz/16 bit aankur;men . 
Veranderde instellingen in het SETUP menu [AUDIO] alsvolgt 
PCM Down conversie: [Ja] Dolby Digital: [PCM] 
DTS Digital Surround: [Uit] MPEG Audio: [PCM] 

12 
Opmerking: het audiosignaal van de videorecorder is 
niet verbonden met de DVD OUTterminaL 

Aansluiten met S-VIDEO kabel 
De S-VIDEO terminal zorgt voor een levendiger beeld dan de VIDEO 
OUT terminal (alleen DVD OUT}. 

AC IN"' 

1�1 

S Video kabel 
(niet meegeleverd) 

VCR I DVD 

Opmerking: Sluit hetapparaat niet aa1wia een. (lnderevide.ore,cordEilr� 
Sluit het rechtstreeks op de tv aan, andei'S is hetroë'géiljl<dal hetbeeld 
niet juist wordt weergegeven door de-kopieerbeveiliging: 
Een actieve.subwoofer aansluiten 
U kurit van een kraèhtigere bass genieten door een actieve subwoofer 
aan te sluiten. 
• Plaatsde subwoofer zo dicht mogelijk voor het center. · ·· 

• Zetde BASS-furictiè op [BASS PLUS ÄAN] om de output van de 
subwoofer te stimuleren (zie pagina 17): 

• · Pas het volutpe aan aan de subwoofer volgèris uw voorkeür: 

Opmerking: 

• Als u een versterker aansluit met een Dölby Pro �ogic decodermoet 1:J . 
ook de centrale en surroud luidsprkersaansluitetröA':I'fîifA'"�ensooöUnä 
geluidtekunnengenieten.·

. , )�', .. ;.,···.:;;.;?.�' ··�;:,' .; 
• DeDolbyProLogi<XIecoderwerktnietoorrectalslÄ.SRóf'- '"' 

(ADVANCEDSURROUND) en [BASS PLUS] aanstaan. 
Schakèl;[A;SRD] en'[BASS PLUS]utt: 

Ver:andering van oorspr()nkelijke instellingen 

PCMDowri 
con\terSie 

. . ' 

--��� verbonden met eeri ve.rSterker met een optische digitale audiokabel. 
verbonllén·tnéi een lierSterker met audiokabels. 

Dolby Digital IIIIJIIIll verbondenmeteenappaaatmeteeningebouwdeDolbyogtaldecoder. 
[Bitstream] verbonden meteen apparaat meteen ingebouwde Dolbyogtal decoder. 

DTS Digitáf . 
Surround 

verl)onden met een äppi11aat �onder ingebciUwdé DTS deeoder. 
vèrbOnden met een apÎ>áralrt met een ingebà'tiwde DTS decoder. 

MPEG Audio --· verbondenmet!!eflaPJW'U!meteeningebouwdeMPEGdecoder. 
[Bitstream] verbonden met een apparaat met êen il19eboi/Wd9 MPEG decoder. 

BELANGRUK 
Als het apparaat dat u aansloot het signaal niet �m�eco(j�re,n, m96teA dEl instellingen 
worden veranderd in de standaardinstellingen. Als u dat niet doe� worden signalen die 
hetapparaat niet kan verwerken doordtt�pparaatweergegeven. Dit veroorzaakt veel 
lawaai dat uw gehoor en de luidsprekers kan beschadigen. 
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�����������-EasySetupDVD 

Panasonic 
EASYSEJUP 

El lilliJD toselect � to access 

Selekteer uw TV model 

Normaal (4:3) 

Gewenste beeldscherm instelling? 
Weergave normaal 4:3 beeld? 

Is er een apparaat aangesloten aan de 
OPTICAL uitgang? 

Is het aangesloten apparaat voorzien 
van een DTS Decoder? 

Nee I 
. Ja . :.:... . l 

Is het aangesloten apparaat voorzien 
van een Dolby Digital decoder? 

Nee 

I 
·: · 

Ja ·•····· 
········

I 

Is het aangesloten apparaat voorzien 
van een MPEG decoder? 

Nee I 

Wilt u een password invoeren voor 
het kinderslot? 

Nee I 

Voer een 4-digit password in 

RQTD0024-H 

VCR/DVO 

• Selecteer DVD output • vcR,
ovo

,rv 

• Zet afstandsbediening op DVD êdJ) 
• Selecteer uw taal � � � 't' 
• Druk op IENTERI om te bevestigen 
• Druk op ISETUPI of IRETURNI om het scherm te verlaten 

De begininstellingen voor het apparaat kunnen gemakkelijk worden veranderd in de getoonde volgorde. 
Stel in met de toetsen van de afstandsbediening � � � 't'. 

Schermformaten van de TV 
Er zijn twee soorten tv-formaten, 4:3 of 16:9. Het 16:9 formaat stemt overeen met breedbeeld. 

Wanneer u [Breedbeeld ( 16:9)] selecteert, wordt de volgende instelling [Pan&Scan I Letterbox] overgeslagen. 

Opmerking: Dit werkt misschien niet bij bepaalde cd's. 

Pan&Scan 
Als u een gewone televisie heeft (4:3 formaat) en 16:9 software wilt bekijken in de Pan&Scan stijl en de cd 
ondersteunt dit formaat. Het beeld vergroot tot het het scherm vult van boven tot onder zonder storing. 

De kanten van het beeld worden nochtans afgesneden. 

Letterbox 
Als u een gewone televisie (4:3 format) heeft en 16:9 software in Letterbox-stijl wenst te zien. 
Het hele beeld wordt getoond maar er verschijnen zwarte banden boven- en onderaan het scherm. 

OPTISCH (optische output) 
Als u de speler heeft aangesloten met een optische digitale audiokabel op een digitale vertsterkeer of een 
versterker meteen ingebouwde decoder op de OPTISCHE output, selecteer dan [Ja]. 

Als u hierboven [Nee] selecteert is de volgende instelling [Kinderslot] 

DTS (Digital Theater Systems) 
Methode om multi-kanaais audiosignalen te coderen. Realistische geluidseffecten zijn mogelijk. 
Selecteer [Ja] wanneer u de speler aansluit op een apparaat met een ingebouwde DTS decoder. 

Dolby Digital 
Methode om meerkanaais audiosignalen te coderen en comprimeren, ontwikkeld door Dolby Laboratories. 

Er kan een grote hoeveelheid geluidsinformatie op een cd worden opgenomen. Dolby Digital wordt gebruikt 
in vele bioscopen, digitale televisieprogramma's, DVD's en videospelletjes wereldwijd. 
Selecteer [Ja] wanneer u de speler aansluit op een apparaat met een ingebouwde Dolby Digital decoder. 

MPEG 
Selecteer [Ja] wanneer u de speler aansluit op een apparaat met een ingebouwde MPEG decoder. 

Kinderslotpassword 
U kan het afspelen van DVD's beveiligen met een password. 

Password 
Geef een password in van 4 cijfers. 
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F�·�· ·n· ;,· · ·c,, t'·r·�es: ·.· �·2"' �._D: h� 
:,u ·· .• ··· . · . ... _ .. �;� V'· .. ·"·...:> • .._ . .:....;..., ______________________________ _ 

l iniezen van de disc informatie- moment geduld a.u.b. I 
DVD TITLE CHAP BASS 

VIDEO I I 1-1 1-1 1-1 1-1 -1 ._1 I U UU U I 

DVD TITLE CHAP BASS 
VIDEO I I 1-1 1-1 1-1 C: 1-1 

11 I I U U U _11_1 

DVD TITLE CHAP BASS 
VIDEO I I 1-1 1-1 1-1 -1 -1 

� ... I I U U U I I 

DVD ___ _ 

VIDEO ':J � u �-_1 

Afspelen 'vc�ovoiTV • 

• Zet de afstandsbediening óp DVD êäi)· 
• Druk op IV CR I DVD OUTPUT! om dè 0\7'0 output te seleCteren 
• Druk op I_. OPEN/CLOSÈI Op het apparaat 

. 

• Pláats de cd in het cd-compartinient 
• Druk op Afspelen t> en het afspelen start automatisch 
öpmeikillg:Hèt'lezen van decdc-informátie kan lang ouren! 

' ' "' ;- ' . :,· ' , .,. ; ' . 

Afspelen pauzeren (DVD, VCD, CD) 
• Druk op Pauze 11/1��> tijdens het afspelen 
• Druk op Afspelen I> om het áfspelen'ópnieûvitë beginn'èr1 

' . " ' . -� . "' 

S.t9ppen afspelen (DVD, VCD, CD) 
• Stoppen en opnieuw afspelen drukJ x op. de, toets .D 
• Stoppen afspelen druk 2x op de toets o 

De cd verwijderen � ' ·. •· o:dukokpdel� 03PEN/CdLOSE
S
itoèt0só�deDVfD 

d. b d olsc " 01 ru meerdan secon èhop top · 'op de a stan · s é lening. , 

TRI\CK 
VIDEO I 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 
c D I 1_1 1_1 1_1 1_1 1_1 

Beginnen te spelen van een geselecteerdetra'dk·(VCD, CD) 
•· r Gêéfindëstopstahd eehtracknummerin via de afstandsbediening. 

Vodf6�eld: Öm'track 18 te selecteren door Op de nummertoetsen • 8 8 te drukken. 
Het afspelen begint van de geselecteerde track. 

Opmerking: Het .is mogelijk dat ditniet werkt met 'som mig� cd's. 
' . . 

: 
' .,· - . ' :· · , . 

Beeld per beeld bekijken (DVD, VCD) 
Dmkin' de pauzestamdop ••of �-·op de. afstandsbediening. 
Het beeld verandert telkens u op de toetsen drukt. De beelden veranderen opeenvolgend ·als u de toets 

Scherm display 
BBBB 

Scherm display 
�� 

ingedrukt blijft houden. , .··. , . . . . . 

Als .u op Pauze 11/1��> dn.)kt, activeert u ook de voorwa�Îtse .beeld per beeld fûnefie. 
' ' -

.
, 

Opmerking: U kunt niet beeld perbeeld achteruit gaan met VIDEO CD. 

Afspelen in slow motion (DVD, VCD) 
• Druk op Pauze 11/1��> tijdens het afspelen 

.
· 

. 
.. . . , 

� . Dr4k op SLOW CD m, de slow motionsnelhei(fv�ihoogt met 
·, 5 tr;:�ppen do.or herhaaldelijk op de toets te orukken. .: � 

� 'QruKo;pAfspelen t> om het afspelen opnieuw te starten. , "> · -. 
::· , . . 

' ·  ,_, 
J

. 

Opmerking: u kunt niet achteruit gaan metViDEO CD1i]aens slowmotion . 
• ,, J 

Sn,el voc.ruit en achter�it ;zoeken {DV�, VCD, CD)� 

• Druk op SEARCH CD m tijdens het afspelen,de snelheid verhoogt met maximaal 5 stappen door 
herhaaldelijk op de toets te drukken (voor MP3 is maar 1 stap mogelijk). 
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Totale tijd 

f!ilii:JCII Naar selektie 

PGM TRACK �-
I AUDIO . I CD --

TITEL TITEL 1 TITEL 
Di se I I I 
OP MENU MENU 

I MENU' MENU' 

t TOP MENU tME.NUJ 
• 

RQTD0024-H 

I 

MP3 menu 
• Druk op I MEN UI 
• Druk op SKIP 11:1 1:1 om de vorige of volgende pagina te selecteren 
• Selecteer Folder (GROUP) <1111 � 

• Selecteer MP3 titel A. 'f 

• Selecteer IPLAY MODEl om een titel aan de [PLAYLIST] toe te voegen 
• Druk op IENTERI om de MP3 titel af te spelen 
• Druk op StopDom het afspelen te stoppen (druk op Afspelen I> om het afspelen voor te zetten) 
• Druk op StopD 

Geprogrammeerd en willekeurig afspelen (DVD, VCD, CD, MP3) 
U kunt maximaal32 tracks selecteren om in de door uw gekozen volgorde af te spelen. 
• Druk op IPLAY MODEl in de stopstand om het scherm [PROGRAM] te tonen. 
• Selecteer de nummers van de tracks met de nummertoetsen 0 9 e . . .. of 

cursortoetsen A. 'f<OIIIII �en druk op.IENTERI. 
(Om een invoer te wissen, selecteer [Nr.] en druk op de ICANCELI toets.) 

• Selecteer <011111 [PLAYLIST] 
• Druk op IENTERL het ingevoerde programma begint nu af te spelen. 

De programmamode verlaten 
• Druk op Stop Dom de programmamode te verlaten 

(druk op Afspelen I> om het programma verder te zetten) 
• Druk op Stop D 

• Selecteer <011111 [PLAYLIST] 

• Druk op I EXIT I het programma wordt bijgehouden in het geheugen. 

Opmerking: Het programma wordt gewist wanneer het apparaat wordt uitgeschakeld of het 
cd-compartiment wordt geopend. 

De [PLAYLIST] wissen 
• Druk op IPLAY MODEl in de stopstand 
• Selecteer <011111 'f [CLEAR LIST] 
• Druk op IENTERI 
• Druk op IEXITI 

Willekeurig afspelen 

• IPLAY MODEl in de stopstand 

• Selecteer <011111 'f [RANDOM] 

• Druk op IENTERI (om de RANDOM-mode te verlaten, drukt u twee keer op Stop D) 

Overzicht hoofdstuk (DVD) 
• Druk op Afspelen I> gedurende 5 sec. Tijdens het afspelen van een DVD 
Het begin van elk hoofdstuk wordt gedurende enkele seconden afgespeeld. 
Het afspelen begint van waar u stopte. 

Opmerking: Overzicht hoofdstuk werkt enkel binnen een titel. 

DVD menu's 
DVD's kunnen verschillende menu's hebben. Het menu dat verschijnt wanneer u drukt op ITOP MENU I 
kan verschillen van het menu dat verschijnt wanneer u drukt op I MENU I. 

Opmerking: De functie van deze toetsen is anders voor elke cd. 
Lees de instructies van de cd voor verdere gegevens over de bediening ervan. 
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Afspeleh,,�IDVD __________ _  _ 

I �HOOFDSTUK HERHALEN I 
I � TITEL HERHALEN ' .. I 
I � HERHALING UIT I 

DVD TITLE CHAP 
VIDEO ,., I I 

� I I 

VIDEO __ _ _ _ 
• 1__1 1_1 I 1__11 1__1\i 

CD ' I J.J L I L I I I 

TRACK 
VIDEO ; I 1-1 1-1 =I 
co I U U _I 

Herhaald afspelen (DVD, VCD, CO,.MPS) · 
• Druk op IREPEATI tijdens hetaf�pelen� 

f. De �display verandert zoals aärlgeto'óhd. · 
DVD � HOOFDSTUK � 
Video CD � TRACK � 

··CD ·@>TRACK � 
MP3 ' �' 11TEl �· 

TITEL �UIT 
· DISC'S � urr 

DISC'S � urr 
·MAP �UIT 

Opmerking: Het herhaald afspelen werkt niét als de afgespeelde tijd niet op hel:dfsplay\�urhêtapparaat 
verschijnt. Er is geen functie om de volledige DVD te herhalen. 

. '� ' 

· 'Eenvideo•CD (VCD)her'halèn 
' · • Druk óp Stop o tijdenshetafspel�t1 tofPBC PLAY van het display verdwijnt. 

'• vó'er hefnummer vande gewenste tràckin , ·. 
. . . 

;. • pru!{op IREPEATI{omde h�rhaalmode te verla�en, drukt u op Stop D)' . 

•A.,B:herhaald,afspelen ·· (DVD; vco·wD� :MP3F 
U kunt een sectie tussen punten A en B binnen een titel of track herhalen. 

INSTELLING POSITIE B I • Druk op IA·B REPEA'FI tijdens hetafspelen 
• Druk op I ENTER!· bijhet beginp�nt, (A) ·· 

DVD TITLE CHAP 
VIDEO ·�' I I 

� I I 

I. c.t. 

Afspeelpositie 

• Druk op I ENTER!. bij het eindpunt, (B) , .. . . .... . , . 
Om deze functie te annuleren, drukt u op IA·B REPEATien wacht uifdf�Û���ak�[d �· �àt::�4;1; 
definieert het einde van een titel/track automatisch als purit B; wanneêr!ey�t����;�ry:d��� . rdf��!ld· ·· 

APpmerking: A,B herhaald afspelen werkt nietals de afgespëelde tijd niet op het display van het apparaat verschijnt. 

Functie hernemen (DVD, VCD, CD; MP3) 
• Druk op Stop o tijdens het afspelen, het apparaat onthoudt de positie. 
• Druk op Afspelen [>terwijl het· symbOol f ..,.]tn'deÖVD-display knippert. 

Het afspelen begint opnieuwwaar u het stopte: · 

De hervatfunctie annuleren 
• Druk op Stop o tijdens het afspelen 
• Druk op Stop o tot [..,.]verdwijnt van het display . . ' .,, . ' .  

Opmerking: De functie hervatten werkt niet al� d.t!. (Jfspeeltijd van de e.d. niet getoond wordt. 
De positie wordt gewist wanneer het c.d .• compartiment wordt geopend. 

·· ·. 1 Êèil scène opnlèuw álsPe1en'(DVrl,vco,'cD, MP3) 

. 
• Druk op !REPLAY! tijdens het afspelen 

De speler slaat telkens eën aantal seconden over om delen van scènes OP,nieuw te spelen. 
dpri\'érkirig: U kunt nietovêrslaan na het begin v�n èE)n traqkof titel. Dit kenrnerk\\terkt alleen met bepaalde cd's. 

Hoofdstukken of tracks overslaan (DVD, VCD, CD, MP3) 
�·Druk op SKIP la. al tijdens het afspelen of in depauzestand. 

Telkens u drukt, verhoogt u het aantal hoofdstukken of tracks dat u overslaat. 

.P()SITf.ON MEMORY functie (DVD,VCD1 CD, MP3) 
• Deze functiemaakt hetmogelijk een positie in hetgeheugen op te slaan om mee te beginnen zelfs nadat het apparaat 

op stand-bywordt gezet of wanneer u cd's verwisselt. U kunt posities voor maximaal vijf verSchillende Cd's per keer 
opslaanin het geheugen; · · 

· 

• Druk op IP0$1TION MEMORY!· tijdens het afspelen 
• Druk op Stop oom de positie te wissen voor het afspelen 

Het afspelen starten nadat u stand-by inschakelde 
• Druk op Afspelen [> 9A1 het afspelen te beginnen van de positie in het geheugen en die positie wordt gewist. 
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I ADVANCED SURROUND NATUREL (1) I 

BASS PLUS AAN I 
DVD TITLE BASS 

VIDEO I n I 1-1 \i 
.. I f-l_r-1 I 

BEELD : CINEMA 1 I 
DVD TITLE CINEMA 

VIDEO I I] I [I \i 
.. I I 1_1 I I 

DIALOGUE ENHANCER AAN I 
DVD TITLE D ENH 

VIDEO I 111 n \i 
.. I r- �_�--1 I 

DVD BASS 
VIDEO ME-MilD\/ 1-1 cc 

.. I I I 11_11\ I U I I 

DVD � A SRD BASS{:: 
VIDEO MEM 1-1 0 \1 1-1 I\ I 

.. I I I 11_11\ I U l\1 

AOVANCEO SURROUNO (OVO) Dolby Digital, alleen 2-kanaals of meer H 
Maakt het mogelijk een surroundachtig effect te creëren tijdens het afspelen als u 21uidsprekers vooraan gebruikt. 
• [ADVANCED SURROUND NATUREL(1)] 
• [ADVANCED SURROUND SAMENGESTELD (2)] 
• [ADVANCED SURROUND UIT] fabrieksinstelling 
Schakel [ADVANCED SURROUND] uit als het storingen veroorzaakt. 

BASS PLUS (OVO, VCO, CO) H 
Wanneer u een actieve subwoofer heeft aangesloten op de SUBWOOFER terminal achteraan het apparaat. 
• [BASS PLUS AAN] fabrieksinstelling 

• [BASS PLUS UIT] 

BEELD (OVO,VCO)I§I 
• [CINEMA 1] Maakt het beeld zachter en verbetert de scherpte in donkere scènes. 
• [CINEMA 2] Maakt het beeld scherper en verbetert de details in donkere scènes. 
• [KEUZE] Scheidt instellingen voor kleur, contrast en helderheid. 
• [NORMAAL] Normale mode: fabrieksinstelling 

OIALOGUE ENHANCER (DVD) Dolby Digital, alleen 3-kanaals of meer 0 
Verhoogt het volume en de duidelijkheid van de gesprekken tijdens het afspelen. 
• [DIALOGUE ENHANCER AAN] 

• [DIALOGUE ENHANCER UIT] fabrieksinstelling 

Uw instellingen met een toets oproepen (DVD, VCD, CD) 
Met deze functie kunt u uw instelling voor ADVANCED SURROUND, BASS, CINEMA en DIALOGUE 
ENHANCER opslaan en met een druk op één toets opnieuw oproepen. 
• De instellingen in het geheugen opslaan: Houdt de toets IONE TOUCH MEMORY! ingedrukt tot 

[MEMORY ON] op het display verschijnt. De instellingen blijven in het geheugen zelfs wanneer u het 
apparaat uitschakelt. 

• Om te annuleren: Druk op de toets IONE TOUCH MEMORY! om de fabrieksinstelling in te stellen. 
• De instellingen oproepen: Druk op de toets IONE TOUCH MEMORY!. 

Basisbediening ������������� • Druk op ISETUPI het [SETUP] scherm verschijnt 
• Selecteer het [SETUP] menu • T 

• Selecteer de instelling die u wilt veranderen • T 

• Selecteer en verander de instelling • T 

Menulijst � 

Instellingen � 

RQTD0024-H 

• Druk op I ENTER! om te bevestigen 

• Druk op ISETUPI of !RETURN I om het scherm te verlaten 

Ondertitels (DVD} 
• Druk op ISUBTITLEI tijdens het afspelen 

De taal verandert telkens wanneer u drukt op de toets of • T. 

Om het ondertiteldisplay uit te schakelen, selecteert u [Uit] (zie pagina 18, 19). 

Password kinderslot (DVD} 
alleen voor DVD-VIDEO cd's waarop het beschikbaar is 
• Druk op ISET UPI 
• Selecteer [Kinderslot] � T 

• Instellingen � 

• Selecteer [Aan----]-'. T 

• Voer uw password van 4 cijfers in, als u een fout nummer invoerde, drukt u op !CANCEL! 
• Druk op lENTE RI om het password op te slaan 
• Druk op ISETUPI om het SETUP scherm te verlaten 
Door het leeftijdniveau te kiezen kunt u het bekijken van bepaalde scènes van een cd of een volledige 
cd verbieden. (Het is mogelijk dat dit bij bepaalde cd's niet werkt.) Vergeet uw password niet . 
Opmerking: Als u uw password bent vergeten zie pagina 23. 

DVD instellingen voor geluid en beeld 
• Druk op !DISPLAY! tijdens het afspelen 
• Druk op !DISPLAY! het OSD-menu verschijnt 

Opmerking: Selecteer de functie rechtstreeks met de toetsen H-H-U-0, 
(zie pagina 19) 17 



DO Naar selektie ICII Naar 

DO Naarselektie ICII Naartoegangs menu 

Panasonic 

DVD SETUP 

DO Naar selektie a Naar toegangs menu 

SETUP:� DlSC (DVD,VC·D� · 'iaalcödes zie pagina 21 

• ·nrukdp · U�] De menu'svan deDVD-speler oproepen 
��������� 

•"·GebrUil<'dè''zoómfimètie om breedbeelden têvergroten om het tv-scherm meer te vullen 
I' .· 

I . •• (alleen vöorDVI!J)Nideo in [4:3 Lettërbox] stijl). 

SETUP .0)) AUDIO (DVD,VCD) 
Menulijst 

SETUPiiDEMO 
!=én demon�tratie VéiD �e On-Screen �isplays van het apparaat, selecteer [Uit]of [Aan]. 
Druk op eerltóèts orh'de DEMÖrnóde te vdrlaten. . ; . .  

. ,( ' • ' � 'j . . ' • 0 ( 
' 

., ! . -� . :- 1 ' .• ' ) 

SETUP ii�EASYSET· zièpagina13 
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DVD-VIDEO 

VCD 

CD-DA 

DYD 
VI DEO 

MP3 

DYD 
VI DEO

" 

RQTD0024·H 

GSD-schermen zijn menu's die informatie bevatten over de cd of het apparaat. 
Deze menu's maken het mogelijk bewerkingen uit te voeren door deze informatie te veranderen. 
Opmerking: Sommige DVD-VIDEO cd's laten bepaalde instellingen niet toe. Gebruik a.u.b. het 
DVD-menu. 

Indicator vooruitgang 

• Druk op !DISPLAY! tijdens 
het afspelen 

TITEL 1/17 
DVD-VIDEO 
DD Dolby Digital 

• Druk op I DISPLAY! het OSD-menu verschijnt 

00:00:45 
2 I 0 48kHz 

00:04:07 
HOOFDSTUK 2/5 
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van de cd moet 
·, ''zichtbaar· zijrt 

,, ' 

,, I 

Dit product bevat copyright beschermingstechnologie die beschermd wordt door de 
,,I!!Jethodeconclusies van bepaaloe �atenten uit oe Verenigde Staten en door andere intellectuele 

, ,,,_, ,eigendomsrechten va�,Macrovision Gorporation en andere rechteneigenaars. Het gebruik van 
_ .•• :·,: ,çleze, qqpyright pesçnermingstechnolqgie V��t worden toegestaan door Macrovision 

· · "Corporatien en is alleen bedoeld voor het bekijken thuis of in beperkte kring tenzij anders 
. , tQegéstaa�.door Macrovision Corporatiol'l. Ontmanteling en demontage zijn verboden. . "' • ·c" · � • " " 

· ··Regloc;qdes 
DVD;sp�Jer&'en software krijgen regionummers afhankelijk van waar ze worden verkocht. U 

· kÛnt DVD's afspelen met hetzelfde nummer of die hetzelfde nummer bevatten of de 
aandliliding'JAUheboen. · 

·· 
" 

.. Af$peèlbare cd's ... , . . .. . . . . . . . . 

·'öyd-Vl�eo,DVD-R (R4.7), CD-Auqio (QD"[QA), Video.-CD, CD-R/CD-RW 
'N(Ç[)-DA, Viaèo-CP fqrmatted di�csY 

· 

. 
. 

- ·· • : ·• :c;· • _ 

Opmerking: Het is mogelijk dat bepaalde çp�R!RW niet afgespeeld kunneiïWorden· doör de 
.kwaliteit van de opname. ' ' ., • · · ' ' 

•'• DVD�fó�maten 
Dit apparaat bevat een 2-kanaals Dolby pigital deèoder. Verbind de analoge outputs (Links 
en Rec;;hts) met een externe Dolby Surrouod Pro Logic decoder om van een 4-kanaals 
geh.Jidseffectte genieten (Links, Centraal;�.�echts én Surround) of verbind de digitale audio 
output van dit apparaat met een externe meerkanaais Dolby Digital decoder om te·genieten · 

van programma's met een geluidseffect tot 5.1-kanaals, (Links, Centraal, Rechts, Links 
. Swround, Rechts Surround, Subwoofer). 
V�rvaardigd met vergunning van Dolbylaboratories. "Dolby", "Pro Logic" en het douöre:b 

· symbool zijn handelsmerken van Dolby,Jaboratories. · 

·.·� ';O]t .ap'pàra�t heeft geen .PTS-decoder:· $I�it dit apparalat aan op eër:rJöestei oareeh DT'S- · · . 

:: dècoeér41e�ft om te geniëten· van pVD's ffiet dit teken l!ïi!j. "DTS" en ''DTS Digital Surrout\d" 
· zijn handelsmerken van Digital Theater System, lnc. 

. ...... . 

fDVD ivèr�larendê ·· wool"dè'nlijst 
B.itstream: Dit is de digitale vorm van .r:neerkanaals geluidsgegevens vooraleer het wordt 
gedècöêlèerd in de verschillende k�nalè'h.·,, · 

DolbyDigital: Een technológie'ontwikl<èld doorDolby l,.aboraWies die het r:nqgelijkmaakt 
audio (mono tot 5.1-kanaals) om gemakkelijk uit te zenden, op te slagen en te 
reproduceren in Hifi. Dolby Digital wordt.gebruikt in veel bioscopen, digitale 

> tèlevisieprÓgramma's, DVD's. en videospelletjes wereldwijd. 
, . . . .· .. 

· ".PTS ·Oigital Surround: Dit surround sy�teem wordt gebruikt in vele bioscopen werêldWijd; Ër 
.J.:>l is een goeoe scheiding tussen de kanalen. Dit maakt realistische geluidseffecten mogelijk. 

, ... qyoarnisch bereik: Dy�amic range hefyêr5chil tli�A het laagste ,geluidsnive.aû·<:lat u kunt 
.�oren �?<;>ven het geruis vah het apparaateen hét hoogsteyeluidsniveaü vooraleer' storingen �eh. 
Veld: Een beeld bestaat uit twee velden. 

.,· . , , <> :·; , 

· · 

Een gewone televisie toont deze velden achter elkaar om beelden te creëren. 
Stil veld: Een stil veld is scherp maar het heeft maar de helft van de informatie van een stil 

. beeldren daarom is de beeldkwaliteit minder goed ''):'�.,,::��·:'' �;. 
BeeU:I: Beelden zijn stilstaande afbeeldjffgéh die samen een bewêg�nde'fiJm maken. Er 
worden ongeveer 25/30 beelden getoonQ'Per seconde 

· · 

Stil beeld: Dit wor,dt .getocmo warmeer t.,J éen bewegend beeld pauzeert. Een stil beeld 
· i'Î�est.aát 'uit'Z atwi$&erendi:l Jelden.' ·. DËrárhrn kan de afbeelding onscnerr:> ·zijn: Over het 

algemeen is de kwaliteit nochtans. goed . 
Letterbox: Wanneer een rechthoekig beet� wordt weergegeven op een normale tv, met 
zwarte �.�l�en boven- en onde�aaf1jhet,�cherm 
Optische digitale audiokaheh Elektronische signalen worc!en.Qmgezetjn 0p,tisch!'1 .. 
signalen voor de output naar de versterker. Dit verminc::lert het geruis c!at»'ordtveroorzaakt . 
door elektronische interferentie · · ' · · 

' ,;,,.,Ran&Sean: Past een 16:9 breedbeéld·beél€faan om het 4:3 scherm va� E)9n normale tV tevüllen. 
De randén van het beeldworden eraf gesneden, maar er zijn geen zwartè'î-änaeril 6f'storingen. 
PCM (pulscodemodulatie): PCM .is dé,digitale methode die wordt gebruikt om muziek-cd's 
op te nemen. DVD's hebben een groter volume en gebruiken daarorn lil"le PCM die meer 

,:',ê.:.:r'cfr.a!Jm:entem•,mogelijk maakt ·• . ;. : , : :  '.F'l' '/:.,: .� 
Playl3äck contról: Als er op dei hóes vaneen Video-cd "playback oollimtîe�eschreven staat, 
betekent het dat u bepaalde scènes of it;�formatie kunt selecteren om idp1 eeh 'interactieve 
f!)l\!f1iet9P �televisie te bekijken door middel van het menuscherm, Dit apparaat_kar video-

•. . dd;s mët playback"control afspelen. 
· Titel/Hoofdstuk: DVD's zijn opgedeeld in!Jirote delen, titels en kleinere delen, hoofdstukken. De 

ir ;10.:1JURi11JlJiJ�. qje·aan deze delen worden toegêWezen heten titelnummers en hoofdstuknummers 
Tra,çl,{�)lidep-cd's en cd's .zijn ohdehièrdèetd in delen die tracks heten. De nummers die 
aarr deze delen worden toegewezen, heten tracknummers 
Formaten van het TV-scherm: TV's hebben formaat 4:3 of 16:9. 16:9 stemt overeen met 
breedbeeld. 
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Speciale functies van de videorecorder 

I-TIMER: Met deze INTELLIGENT TIMER functie wordt het programmeren en opnemen nog 
gemakkelijker. De INTELLIGENT TIMER slaat de programmagegevens van maximaaiS opnames op. 
Als u bijvoorbeeld het vervolg van uw favoriete serie wilt opnemen, moet u alleen maar op de 
I-TIMER toets drukken en de opgeslagen programmagegevens verschijnen op de datum van vandaag. Nu 
kunt u het programma selecteren. Door het te bevestigen met de TIMER REC toets, staat het 
geprogrammeerd. Als u uw afstandsbediening niet bij de hand heeft, kunt u ook rechtstreeks op uw 
videorecorder programmeren. 

Easy Guide OSD : De Easy Guide OSD leidt u stap voor stap rechtstreeks naar de bestemming. Het bevat 
een groot aantal verschillende individuele instellingen en talen, met een snel overzicht van alle functies. 

Super VHS Quasi Play Back (SQPB): Wilt u af en toe banden bekijken die opgenomen zijn met 
een S-VHS videorecorder? Dat is geen probleem meer: Deze videorecorder kan banden die in het S-VHS 
en S-VHS-ET formaat werden opgenomen, in VHS-kwaliteit afspelen 

SUPER Long Play: De Super Long play (EP mode) maakt het mogelijk drie keer langer dan in de Standard 
Play mode (SP) op te nemen. U kunt tot720 minuten lang= 12 uur op een band van 240 minuten opnemen. 

AUTO Long Play: Als de resterende tijd op de band korter is dan de tijd die u nodig heeft, treedt een 
speciale functie van deze videorecorder in werking die de Standard Play (SP) omzet in Long Play (LP) om 
de film volledig te kunnen opnemen. 

Intro-Jet Scan: Om de inhoud van een band te controleren, kunt u met de Search-toets 10 seconden van 

elke opname afspelen. Wanneer u de gewenste titel vindt, drukt u gewoon op Play om de film te bekijken. 

Jet Rewind: De videorecorders van Panasonic zijn uitgerust met een Jet Rewind Drive. Het duurt 
maar 60 seconden om een E180 band terug te spoelen. Om gemakkelijk te kunnen spoelen en zoeken, 
versnelt de band enorm en stopt hij zacht in een heel korte tijd. 

Q Link: Via een Euro A V-aansluiting en de Q Link-functie, kan de videorecorder met het tv-toestel communiceren: 

• de programmaposities van hettv-toestel automatisch overnemen 
• na het afspelen zal de videorecorder automatisch overschakelen op Stand-by als u het tv-toestel uitschakelt 
• door een keer te drukken op DIRECT TV REC zal de videorecorder de film die u op 

televisie aan het bekijken bent, opnemen 
• als u een band in uw videorecorder steekt, zal het tv-toestel in Stand-by automatisch aangezet worden. 

External Link: Met de External Link is het opnemen met de timer via de satelliet of digitale ontvanger nu 
heel gemakkelijk. Programmeer uw programma in de ontvanger en zet de videorecorder met de Extern al Link 
functie op Stand-by en op het ingestelde uur zal de opname automatisch beginnen. 

NTSC Playback: In Europa wordt meestal het PAL systeem gebruikt, maar sommige andere landen 
gebruiken het NTSC formaat. Met de NTSC afspeelfunctie op de videorecorders NV-FJ631 en NV-FJ630 
kunt u een NTSC band (bijvoorbeeld uit het buitenland) bekijken op uw PAL tv-toestel 

REC/OTR: Wanneer u manueel wilt opnemen, kunt u de opnameduur gemakkelijk op 30 ,60,120,180 of 
240 minuten zetten door gewoon herhaaldelijk op de REC/OTR toets te drukken. De geselecteerde 
opnameduur verschijnt. 

VPS/PDC: Sommige zenders zenden dit signaal uit om het begin- en einduur van een programma dat 
met de timer wordt opgenomen te controleren. De videorecorder kan dit signaal interpreteren om het begin 
en het einde van de film correct op te nemen als de uitzendtijd verandert (bv. als een live programma langer 
duurt dan geprogrammeerd). 

ShowView: De ShowViewnummers maken het geprogrammeerd opnemen uiterst gemakkelijk. U moet 
louter de nummercode ingeven (bijvoorbeeld uit het televisiemagazine) en de videorecorder vertaalt dit 
nummer automatisch in gegevens voor de timer opnamefunctie. Na de bevestiging van de gegevens (door 
op de TIMER REC toets te drukken) staat de opname reeds geprogrammeerd 
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PtobJem:en;;Dploss;en "-'------"�--------......:....::..--------

Het display licht niet op: 
Het netsnoer is niet aangesloten. 

• Contoleerde:verbinding. 
Het veiligheids�char:�isme is·in,werkimg.gesteld.• · , . , 

• Haal de $tekkerv.an de videorecordl:lr ui�J}�tstopç:ontact en wacht 
. . oogElveer.1 ,r:nJn�u\;.sluit devideqrecorqer,Yifeer aan .en controleer 
of u hem nu kunt.bediehen. . , < · · 

. . , 
Het display v�n �e vicleotecórdêr'staatöp Uit . ... ·. . · 

· · · 

• u kónt'de'instellingen Vèranoeren (ziè página 9). · 
Het display is verlicht, maar ik kan het apparaat niet bedienen: 
Het apparaat bevindt zich in Timer recording Stand-by modus. 

• Annuleersta:t:fd-bydoor opideTIMERtsets•te drukken;. 
Het kinderslotworétgeactivéerd,, . · , 

• U kunt de instellingen veranderen (zie pagina 8). 
Bandtransp,flrweluiEL,1 , . . i ... . 

Tijdens de JET$J:ARCHneemthetbandtransportgeluidtoe. , , 
• Dit Is geen functionele fout. · · · · . . ; , . . . . ·.. . . 

· 

De opnamefunctie functioneert niet colrecf' 
. , 

Hei�cleoreçç�erd�p�y�knip�rtwé'lnneeru �rtEl9n opname� �Tl?ke�: 
. i·orn·te kunreno[�·�méh moeteenvideocassette meteen intàcte 

wisbevelligihg'Wbr<ferfgebr-uikt (zie pagina 8). · · 

De geprogrammeerde opnamefunctie functioneert niet. 
• De·tijd en €fatum moetenjUiSt ingesteld zijr11(zie pagina 9) . . . 

De videorecordernEl6r:nt niElt op"on�anks dat de opnÇ�me geprogrammeerd js: 
• Stel de stàrttijd en de stoptijd van de opname correct in en stel de 
videorecorder in op Opname Stand-by door de TIMER-toets in te 
druk��n (zie P?gi��:s 6: 7,), . ., . , . . .. . . 

• · ·oe VPS /PDC functlèWérd-gèbi'Ulkt om dë ópnàme te programmeren 
maar·helbegiiiul.irwás nietjuist ingevoerd(zie pagina's 6-7) 

De automatische aanpassing van de klok werkt niet correct: 
[Daturn eFi tijd] staatop manueel [MAN.] ingesteld. 

• Zet de klt\lk•op:[AWTOJ(zie.pagina 9): 
Er is geen programma met een kloksignaal beschikbaar .

. Stel de klok manueel in (zie pagina 9). 
Het beeld of het•geluid is ges·toordè 
De TV-ontvangst is niet afgesteld, n , 

•, stel d��mtvangst opnieuw af_( zie pagina 3). 
Hetgeluid isgêstóord. · ·.·· . . • . ' · .. . . 

• Stel het geluictssysteem af(ziè pagina 1'0). 
De tracking is niet correct ingesteld. 

• Steldetraekinghandmatigaf(zie pàgina23). 
Beeldstoring zich voordoen bij E300-cassettes die op langzame 
tapesneli;Jeja,{k8:�f•EP) atgespeeldworden.•·•; 

,• ·Wij rad.�!il:u,a,angeen E300.-c�sette�te gebruikert 
De antennekabel of scartkabel,is llietjuist a13ngeS,Ioten of defect. . 

• Controleer de verbindingen, het antennesignaal en de kaiJels 
(vervangzo nodig de kabels). . .·· ·. .. . . . . De inst�lling'vocrr:�qPB�(S-VHS Quasi Weergave} is niet correct. 
• U kunt de instelling wijzigen (zie pagina 9). · .  

De videokoppen zijn vuil of versléten. 
• Neem contact op met een servicecentrum voorassistentie .Het reinigen 

van de kopPE}n door eensefl{i\lecentrum,yalt niet onder de garantie. 
Tijedens hetge�rt!i� is dit produqt vatbaarvqor radiostoring veroorzaakt 
door een mobielè'telefoon. • · 

• Wanneer dergelijke storing optreedt, moet u diet product en de 
mobieletelefoon verder van elkaarvandaan gebruiken. 

De cassette is opgehdmeirop êen'tápèsnèlhêitl;'volgehs een kleur- of ' 
vidElOI'idrm die niet ovéréenkomfllnêtde ifistellin�r van de videorecorder: 

•· Controleer welke norrngei*Uikis tijder�s·�etopnemenvan de 
videocassette. U kunt de PAL of MESECAM instelling manueel 
aanpassen (zie pagina 9). 

. • Meer informatie overNTSÇ:vinclt uop,pagil)a.&. _ .. • . 

Het weergavenbeeld i.s gest9ord warmeer uJ,le Jape opneemt O@ Efh 
snelheid volgenshet MESEC(\M-systeem::(oit;is geen functionele fout). 

• Wij adviseren bij opnamèS öp'�P-snelhèid het · 
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PAL-systeem te gebruiken>' · 

Indien zich problemen voordoen die u zelf niet kun 
oplossen, neem dan contact op met een servicecentrum 
(zie de garantiebepalingen). 

Oe afsl!indsbediening;functioneert niet correct 
Het signaal van de aJstanasbediening bereikt het venster van de 
. videorecorder niet of de afstand is te groot. 

• Ric[:ltde afstandsbediening naar het apparaat. .. · • \(el)llijd,er eventuele obstakels tussen de videorecorder en de 
J�fstandsl:)�diening.(het zendbereik is ca. 7 meter) . 

De IJ!lW�rijeq inMatstandsbediening zijn leeg of de batterijen zijn niet 
juist geplaatst(+ eit-). . 

• êoritrólëêrdè bätl:èrijèn en vervang ze zo nodig door nie� (zië pagina2). 
Geen reactie'Ylah�èerik op de toetsen druk 

• Contoleer dat de afstandsbediening op VCR 1 of VCR2 werkt door 
.IENTERI illgedrukt'tèhouden en te drukken op 111 of 121 (zie pagina 9) 

Sommige bewerkingen zijn door de cd of de band verboden. 
Het appa�at werkt niet naa�behoren omwille van blikSem of státisehe elektJiciteit 

• Druk op 011 orh het apparaat in stand-by te zetten, ontkoppel het 
·Ac riet�noer. Sluit het opnieuw aan. 

Er is cohdensatièopgetreden. 
• lfiacht 1 tqt2. uyr zodat de condensatie kan. verdampen. 

Hetafspelen begint niet hoewel ik op Afspelen 1> druk . 
•l:J kunt alleen DVD's:afspelen met hetzelfde regionummer als de 

eenheid of met aanduiding All. 
• De cdls;lliogetijkvuil. �. 

· • Zorg ervoor dat de èd met de bedrukte kant na'ar boven geplaatst is .. 
• Bij sommfge Cd's heeft hij tijd nodig om de cd-informatie·te lezen 

(dit is geen functionele fout). 
A!��r11�tieve OVD·tál�n kunnen niet worden geseletteerd: 

· · • U künt gèen i:ilternatieve taal selecteren op cd's die 
maar één taal bevatten. 

• Bij som'rni�e cd's moet de alternatieve taal 
geselecteerd worden in het cd-menu. 

Geen ondertiteling : 
• Ondertitels verschijJ1en enkel op cd's die ze bevatten� 
• De ondertiteling is uitgeschakeld. Toon de ondertitelfhg. 

De taal van de sotlndtràck of van de ondertiteling is niet de taal 
die irräe begininstellingen werd geselecteerd: 

· 

• De taal is niet op deed opgenomen. 
Oe weergavenhoek kan niet worden veranderd: . 

. . • Er i.s maar.eenweergavehoek opgenomen op de cd. 
.DVD GELUID 
Geen geluid,· gestbQr� geluid 

•• Contoleer de verbindingen. Controleer het volumèop het . 
apparààt dat u heeft aangesloten. Als de DVD werd opgenomen 
in DTS, wordt er geen geluid weergegeven. Probe!;lreen andere 
souhdtraók te selècteren. .... . ·. . · 

• Schakèl ADVÄNCED SURROUND uit als het storingetweroorzaakt: 
Er komt eéri scherp geluid uit de luidsprekers: 

• Controleer dat u de juiste instelling heeft geselecteerd voor · [Dólby DÎgitall; [DtS Digital Surround] en [MPEG Audio] in het 
AUDIO"inenu vàn het SETUP-scherm. 

DVD BEELD 
.Beeld gestoord tijdens zoeken 

•Dat hefbeelo ietwat gestoord is, is normaal. 
Geen beeld'· · · 

• Controleer aafhet apparaat juist is aangesloten. 
• Control�er dat het apparaat aan staat. . . . . . . ·• Çontrqleerdatdè Instelling van de input van de televisie juist is. 

Het beeld datoptvwordt getoond is niet normaal 
··Ga naàr'het VIDEO-menu in het SETUP-scherm en verander 

[TV instelling] in functie van uw tv. 
• Controleer dat het apparaat rechtstreeks op de televisie is 

aangesloten en niet via een videorecorder. Controleer dat de 
[AV1 Uitgang (Scart)] selectie correct is voor de tv-input. 
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__ Problemen oplossen 
Afstelling weergavenbeeld 
Indien het beeld storingsstrepen bevat drukt 
u tijdens Weergave, Stilstaand beeld of 
Vertraagde weergave op de(+) of(-) 
TRACKINGN-LOCK-toetsen. 
Druk voor automatische afstelling gelijktijdig op(+) en(-). 

• Bij bepaalde cassettes kan de tracking niet worden ingesteld .. 
• Dit is geen functionele fout van de videorecorder. 

De betekenis van bepaalde On Screen Displays 
van de videorecorder 
Gelieve een niet beveiligde cassette te gebruiken! 
De REC-toets of REC/OTR-toets is ingedrukt om een opname te maken, 
maar de wisbeveiliging van de cassette is weggebroken. 

• Om te kunnen opnemen moet een videocassette met een intacte 
wisbeveiliging worden gebruikt (zie pagina 8). 

Deze handeling is niet mogelijk, stel eerst datum en tijd in. 
De PROG./CHECK-toets, REC CHECK of ShowView-toets is ingedrukt 
zonder dat datum en tijd op de videorecorder ingesteld zijn. 

• Stel de datum en het uur in (zie pagina 9). 
Geen timer recording geprogrammeerd! 
De TIMER-toets is ingedrukt zonder dat er een timeropname 
geprogrammeerd is. 

• Programmeer een timeropname (zie pagina's 6- 7) . 

Eerst de band stoppen! 
Er is een poging gedaan de geprogrammeerd gegevens te wijzigen 
terwijl er een timeropname gemaakt wordt. 

• Beëindig eerst de opname door de T IMER-toets in te drukken 
alvorens de programmering te wijzigen. 

De betekenis van enkele DVD On Screen Displays 
[NO PLAY] verschijnt op het display van het apparaat: 
U plaatste een cd die het apparaat niet kan lezen. 

• Plaats een cd die het wel kan lezen. 
[Nee] menu op het scherm: 

• Ga naar het display-menu in het SETUP-scherm en selecteer 
[Beeldscherm bericht Aan]. 

De OSD-schermen worden niet of maar gedeeltelijk op de televisie getoond: 
• Breng de OSD naar beneden met de selectie van de balkpositie. 

[HDD] verschijnt op het display van het apparaat: 
Er zijn waarschijnlijk problemen opgetreden. Het nummer dat na [H] 
staat geeft de status van het apparaat aan. 

• Druk op ó/1 om het apparaat in stand-by te zetten en 

zet het vervolgens weer aan, haal het netsnoer uit het 
stopcontact en steek het er opnieuw in. 

Het opgenomen signaal is beschermo tegen kopieren 
opname is niet mogelijk. 

• Respecteer a.u.b. de copyrightwetgeving wanneer 
u geluidsfragmenten en films opneemt. 

U bent uw password vergeten 
• Druk in de stopstand gedurende 

0 en :r::!:J (DVD) en ook 1�"�'""1, 
tot [lnitialized] verdwijnt op de tv. 

'"' 

• Schakel het apparaat uit en opnieuw aan. Alle instellingen zullen 
opnieuw ingesteld worden als de begininstellingen. U moet de 
originele instellingen opnieuw instellen door EASY SETUP (zie pagina 17). 
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_____ Taalcodes 
Abchazisch 6566 Fries 7089 Lithouws 7684 Shona 8378 
Afar 6565 Gallisch 7176 Macedonisch 7775 Sindhi 8368 
Afrikaans 6570 Georgisch 7565 Malagasi 7771 Singalees 8373 
Albanees 8381 Grieks 6976 Malayalam 7776 Sloveens 8376 
Ameharisc 6577 Groenlands 7576 Maleis 7783 Slowaaks 8375 
Arabisch 6582 Guarani 7178 Maltees 7784 Somalisch 8379 
Anneens 7289 Gujarati 7185 Maori 7773 Spaans 6983 
Assamitisch 6583 Haussa 7265 Marathi 7782 Sudanees 8385 
Aymara 6588 Hebreeuws 7387 Moldavisch 7779 Swahili 8387 
Azerbeidzjaans 6590 Hindi 7273 Mongools 7778 Tadzjikisch 8471 
Bashkir 6665 Hongaars 7285 Nauruaans 7865 Tagalog 8476 
Baskisch 6985 Iers 7165 Nederlands 7876 Tamil 8465 
Bengaals 6678 IJslands 7383 Nepali 7869 Tartaars 8484 
Bhutanees 6890 Indonesisch 7378 Noors 7879 Teloegoe 8469 
Bihari 6672 Interlingua 7365 Oekraïens 8575 Thais 8472 
Bimnaans 7789 Italiaans 7384 Oezbeeks 8590 Tibetaans 6679 
Bretoens 6682 Japans 7465 Oriya 7982 T igrinia 8473 
Bulgaars 6671 Javaans 7487 Pashtoe 8083 Tongaans 8479 
Cambodjaans7577 Jiddish 7473 Perzisch 7065 Tsjechisch 6783 
Catalaans 6765 Joruba 8979 Pools 8076 T urkmeens 8475 
Chinees 9072 Kannada 7578 Portugees 8084 Turks 8482 
Corsicaans 6779 Kasjmirs 7583 Punjabi 8065 Twi 8487 
Deens 6865 Kazaks 7575 Quechua 8185 Urdu 8582 
Duits 6869 Kirgizisch 7589 RhaetoRom. 8277 Vietnamees 8673 
Engels 6978 Koerdisch 7585 Roemeens 8279 Volapük 8679 
Esperanto 6979 Koreaans 7579 Russisch 8285 Welsh 6789 
Estlands 6984 Kroatisch 7282 Samoaans 8377 Wit-Russisch 6669 
Faroees 7079 Laotiaans 7679 Sanskriet 8365 Wobf 8779 
Fijisch 7074 Latijns 7665 Schots Gaël. 7168 Xhosa 8872 
Fins 7073 Lets 7686 Servisch 8382 Zulu 9085 
Frans 7082 Lingala 7678 SeiVischKroat.8372 Zweeds 8386 

Codes afstandsbediening 
Deze instelling van de afstandsbediening maakt het mogelijk functies van 
tv's van verschillende merken uit te voeren. 
Als u de tv niet naar behoren kunt bedienen, geeft u de code uit de lijst 
in. (Als het nog niet werkt, probeert u andere toetsen om uw tv te 
bedienen.) Raadpleeg ook de handleiding van uw tv. 

TV 

• Terwijl u de e toets ingedrukt houdt, stelt u de code van twee cijfers in. 

Merk Code 
Panasonic 01-04,44 
AIWA 35 
AKAI 27,30 
BLAUPUNKT 09 
BRANDT 10,15 
BUSH 05,06 
CURTIS 31 
DESMET 05,31,33 
DUAL 05,06 
ELEMIS 31 
FERGUSON 10 
GOLDSTARILG 31 
GOODMANS 05,06,31 
GRUNDIG 09 
HITACH I 22,23,31,40-42 
INNO HIT 34 
IRRADIO 30 

Merk 
ITT 
JVC 
LOEWE 
METZ 
MITSUBISHI 
MI VAR 
NEG 
NOK IA 
NORDMENDE 
ORlON 
PHILIPS 
PHONOLA 
PIONEER 
PYE 
RADIO LA 
SABA 

Code 
25 

17,39 
07 

28,31 
06,19,20 

24 
36 

25-27 
10 
37 

05,06 
31,33 

38 
05,06 
05,06 

10 

Merk Code 
SALORA 26 
SAMSUNG 31,32,43 
SANSUI 05,31,33 
SANYO 21 
SBR 06 
SCHNEIDER 05,06,29-31 
SELECO 06,25 
SHARP 18 
SIEMENS 09 
SINUDYNE 05,06,33 
SONY 08 
T ELEFUNKEN 10-14 
THOMSON 10,15 
TOSHIBA 16 
WHITE WESTING-
HOUSE 05,06 

Opmerking: Als uw Panasonic tv kunt bedienen met code 44 
kan de afstandsbediening enkele bijkomende tv-functies bedienen met de toetsen: 
H = rood H = groen 6 = geel U = blauw 
selecteer bijvoorbeeld d� Panasonic

' 
tv-input met: "c"tiJ, JINPUT SELECT AVI 

en de A, B, C of D toets. 

23 



... pagina: ,. .. pagina 
· · ·. 6 Eivó-menu .1_ 5 

• �6 :oynamisçh, bê�éik 1á;2o 
AAN . , 
A-,8 herhaald �($pelen ·•· 
ADVANCEO, $��ROUNQ 
Afspelen , · , . ·.. • ;, 
��sp!lle� in;,,sloV(!Jlotiàn 

17,19 ;�sy setup, 13 
5 ,8;14,115,20 EJ,ECI . 5 

14 :EP (SlJFIER\p)' !).,7 
Äfs.tandsbèd)elliQ9 , . 
AfValverw_ijijèrfng' 
,h.naloog o�ile'�én 
Arftenne. i • · • ·.•·' 
AUDiO .. , ... 
AutomatischEr instelling:'· 
AV(Scart) 

. 

AV'UNK 
Bandsnelheid 
BaRdteller 
BASS PLUS 
Batterijen 
Beeld 
Beeld gestoord· 
Beeld per·beeld 15ekijl<eh 
Bitstraam 
CANCEL (annuleren) 
C.INEMA 
country· (�an!IL . i 
cvc 
t:>atum 
Decoder.... . . · i,., 
Qll\kÖGÜÎ: E�8ANCÈR j 
Qigitaal opne�f,!fu -- . - . 
Oigiiale Audio-óuîpyt ·· 
DIRECT TV Ri:c: 
DISPLAY -"'·'· 
Dolby Digital 
DTS Digital Surround 

2,4,5,9,23_ EXIT 4 
··2 'EXT LINK' ' '· •''11;21 
12 F,�brieksiristèlling '1 o 

,•.1!3 F..unctf��llern;emên 16 
' 5 ,19 'GEDIMD 9 

310 Gèluidssystéem . 10 
3,11 .12:18 Geprogrammeerd afSpelen 15 

11 HelderheitP�an het videodisplay 9 
·· 6 �Herháalcl'afspèlèn · 8,16 

5 HOEK 
. 

19 
12;17,19 Hoofdstuk i 15, 16;19,20 

• '' 2 · INDEX (VHS Index zoeksysteem) '8 
· Ü'l,'20 Indicator vooruitgang 19 
·• 3,23 •INPUT SEt:-EGl 4,11 

.'14 Instelling bandlengte c 9 
12.1-8\20 Intro-Jet S!!a� -· 8;21 

4,5,7;11i,17 HllMER •. O.NTELLIGENTTIMER) . 7,21 
17 �ET SEARCH , .5 
:, 3: Kanaal 3,1.0 

,. 8 Kinderslot 8,13,17,18,23 
3,9. .Klok 3;9 

,, ,.-)1 Laser , i.· 2 
� Jl. 19' Letterbox 13,18,20 

12 LP, AUTO LP 6,7,21 
' 12 MENU 5 

·,6 .Menubediening 4 
5,6,9,là;19 MESECAM 9 
12,13,18,20 Mono geluid 5,10 
12,13,18,20 MP3-menu 15 

MPEG 12,13,18 

pagi��>v·"�f):Ci : :: . ·n�kk,"'•' pagirl�\ 
NICAM �eiuid 10 'sóundtrack ta-aik�û,�é. , · · 18 
NTSC 8,18;21 SP" . . --···" .• _ - 6,7 
On screen Qi!lplay((QSp) 9; 18,19,23 SÓPB (S;yHs a'uási'Piayfiáck) 9';21 
Ond�l!èlslTaál oriilertitels;;t 17,18,19 Stilstaiahd.béèld · <•91 _ s:r8 
ONE'�TOUGH MEMORY . ,. 17 Stoppen (Stop) 5 
'Ontvanger 11 'SUBWOOFER 1:Q,17,19 
OPENICLO�E ,, 5 SU?ER"LPo(EP) ;6,7,21 
OPTISCH �2,13 SNII}.EQ ···12 
Optische digitale audiokabel 12,13,20 Synchroon opnemen 7 
Oversl_aán ';16 • \Taát��(f�$ 2(: 
PAL 60 18 Taalin�������.rp,ç,,: q ,:,'.. ' .. ; . 9' .. Pan&Scan 13,18,20 TIMER, Geprogrammeerd opnemen 6,7 
Password (paswoord) 13;.17,23 ::TITEL• · .  16;19,20 
PBC (Piay Back Conjrol) 16, 20 Joevoegen 10 
PCM Down conversie . 12,18, :ml?iMENU 15 
PDC . . . i 6,21 ira�g afspelen.,� , . _ - .  5 
PLAY MODE 

. . · 15 TRAC�ING � V-LOCK 23 
POSITION MEMORY. 1'6 'TV-AS�ECT . 4 
PROG. I CHECK " 6,7 . 'JV;b�di�ï:iih'g ''4 
Programmalijst!, 8• · · 8rr · 6 
Programmeren afspeelstop • 8 ·vtRii.dls�la9 : 9 
Q Link 3.,6,2J 'Vèüi�he1d · · , 2 
REC (Opnemen), RECIOTR 6;7 . Véld': ··:•;11'8\20. 
REC CHECK � Verplaats j)·: .. . .. 10; 
REPLAY 4,16 VIDEO I DVD OUTPUT 4,9 
RESET 5 ,Videob�die1,1ing. 5 
Resterende bandtijd (REMÄIN) 5,6,7 Voiurlle , . . . . _ . .. . . _ . · . .. 4 
RETURN 5 Voorwaarts zàel<èrt, áthtèruitzoeken 5)4 
RF Coaxkl'ibel 3 VPS · · ' ,. ·· 6,21 
RGB 12,18 Waarsctiüwih'g ., 2 
Satellietontvanger ' '·1h "WilleKe\:lrig:�pelen 15 
Scart I Scartkabel 3,11,12,18 . Wist5evéil1ghig 8 
SEARCH (ZOEKEN) 5,8, 14 Wissen 10 
SET UP , 18 ZOO,M .18 
ShowVIew 7,21 ·.· '' 

muliifypctionele afstandsbediening (Video, DVD·en TV) 
. Yideo,:l· Q:V[Jrechtstreekse bedieningstoeten (belangrijkste functies) ' ·_ . 
DVD..Vioeo; DVD·R (R4.7), CD-Audio (CD-DA), Videu�èo; co:R/CD�RifV . 

. . (CD�E>A, Vidèo"CD geformatteerde cd's), MP3 
· 

Video- en audiOkt)ppen . 4 koppen videp 12 koppen Hifi 
Vidè·o-ópnamèsysteém 2 röterende koppen, spiraalvormig aftastsysteem 
EJ,andsnelheid SP: �3.39 mmls, 240 min I LP: 11.7 mmls 
9pna me- en spe�@"uur 48Ö�in (E240cassette). .. 
�ijti �nel v�orwaarts of-achterwaarts spoelen videorecorder circa 60 s (E 180 cassette) 
Vidèo tv kleurs.y�teèm VCR: PAL 625150 I DVD: PAL 625150, PAL 525160, NTSC 
Video input- ei'h>utputniveau �incbntactbusiAV: 1.0 Vp-p(75 Ohm) _ 
PVD S-videq o.qtput Y qutputniveau: 1 Vp-p (75 Ohm) IC output niveau: PAL: 0.300 Vp,p (75 Ohm} st>ITSB� Ol286.Vp�p .. (750M'I) .. · :. / ·· 'output c6nnector: s termim:jl · 
DVD RGB video•output 1RGB output niveau: 0. 7Vp-p (75 Ohm} I Output connector: AV1 
VCR RF modulated. , lliiJHI?•kanaal (21-69), 75 Ohm 
Hori%6ntale resolutie. videorecorder �'fiiêer dari 240 lijnen (SP) 

l Signaal-ruisverhouding videorecordert\nèer dan 43 dB .(SP) 
Audio inputnhi'a" q.5vrms,meerdan1Ö:könm; .· . _ . . . .  _ _ . . _ . -. .. . . . . 
Audio outputnjv,au VC,R: o.5Vrms, minder dan 1 kOhm ÎDVD: 2Vfms. (1 kHz, ó dB)Outpot Connector: Pin jack/A V, 2 dfi'(t:iR), Si.ibwoofêr 
DynamiSch bereik aUdio videorecorder ilfieèr darr90 dB (Hifi. soundtracks) 
äynamisch bèreik'audlb DVD ·lll\?ö (lineaire audio): 96 dB I GD audio: 96 dB, Tofàle harmonische'stódng <::liXàudi6: 0!0025 %;S/N�tÎö�115dB �" 
VCR Audio frequentiebereik 20Hz tot'20 kHz (Hifi geluidssporen) ··. i 
Fr,�quentieweerg�v� D,VD,,, , . � _'lin�i�audió: 4Hz tot22_kHz (48 ,kHz geluidssporen)/4 Hzt()t44 kHz. (96.kH!:'9�11f!idsSpoten);CD,audiç>:4 Hz to 20kHZ 
Optische digitale outjnJfD�P ,,Qptis�elerminak i - • , , .• • , -.· • • • •· : • 
DVO·Lasei!• •;;c. ··' 

. 
.Golflengte: 658 nm/790 nml Laservermogen: Class 2) Class 1 

.. 

Bedrijfstemperatuur I -vochtigheid soc to 35'�'e 135•80% rélatiéve vochtigheid . . . .. . . 
çt�icht en afmetingen Gemiddelde waarde: 5.2 kg 1430 (breedte) x 89 (heogte).J{:a4smm (dif)pte) 
Deze specificaties kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. 

·· .· · · [NL] 
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