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DVD-RECORDER
Deel 1/2

VASTGESTELD PROBLEEM WAT KUNT U DOEN?MOGELIJKE OORZAAK

Het toestel start niet. De stroomvoorziening 
is niet in orde.

Het snoer is niet aangesloten.

Controleer de werking van het 
stopcontact met een lamp.

Controleer de zekeringen.

Het toestel werkt 
maar reageert niet op 
de afstandsbediening.

De batterijen van de 
afstandsbediening zijn leeg 
of zijn slecht geplaatst.

Controleer de aansluiting van de 
antenne aan de kant van het 
toestel en aan de kant van de 

De antenne is niet 

Het toestel bewaart de 
kanalen niet.

De kanalen zijn niet ingesteld. Controleer de instellingen van de 
kanalen (zie rubriek « installatie 
» in de handleiding).

Controleer de plaatsing van de 
batterijen of vervang de batteri-
jen.

De opnamefunctie 
werkt niet. De klok is niet ingesteld.

Controleer of de klok juist 
ingesteld staat. Zet het toestel 
op TF1 of FR2 voor het automa-
tisch instellen via teletekst of  
doe het manueel met behulp 
van de afstandsbediening.

Het toestel neemt niet op 
op een blanco schijf.

Het type van de blanco DVD 
komt niet overeen met de 
standaard van uw toestel.

Controleer welk type DVD, +R/RW 
of –R/RW of RAM uw toestel 
gebruikt om op te nemen. 
(zie handleiding).

Een schijf met opnames 
speelt goed af op het 
toestel maar niet op 
andere toestellen.

De schijf werd niet gefinaliseerd.

De speler is niet compatibel.

Deze actie is nodig 
voor DVD : +R, -R, -RW.

Bepaalde oudere spelers lezen 
niet goed meer of spelen geen 
herschrijfbare DVD's af.
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DVD-RECORDER
Deel 2/2

VASTGESTELD PROBLEEM WAT KUNT U DOEN?MOGELIJKE OORZAAK

De opnamekwaliteit 
is niet goed.

De instelling « opnamekwaliteit » 
staat op laag of op lang opnemen.

Kies met behulp van de 
afstandsbediening de juiste 
instelling voor opname. 
Hoe meer u op een DVD wilt 
opnemen, hoe lager de kwaliteit, 
en omgekeerd.

Het beeld van uw 
DVD-recorder verschi-
jnt niet op uw televisie.

De SCART-kabel is niet aangesloten.

Controleer de aansluiting van 
de SCART-kabel aan de kant 
van de DVD-recorder en aan de 
kant van de televisie. Deze 
fiche moet goed vast zitten.

De televisie is niet afgestemd 
op de juiste ingang.

Controleer of de SCART-kabel 
van de DVD-recorder op de 
gekozen ingang AC of Ext. 
aangesloten is.

Zet de DVD-speler uit, zet hem 
opnieuw aan en start het 
afspelen terwijl u de televisie op 
een televisiekanaal zet.

De televisie maakt 
automatisch de verbinding 
met de DVD-recorder.
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