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Heeft u hulp nodig?
Meer informatie over het aansluiten, installeren en gebruik van 

uw HD Harddisk Recorder leest u in de uitgebreide handleiding. 

Deze kunt u downloaden op www.solcon.nl/handleidingen.

Heeft u vragen?
Onze medewerkers helpen u graag. U kunt ons bereiken op 

werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 

17.30 uur via 088 - 003 22 22. U kunt ook een e-mail sturen naar  

service@solcon.nl

Download de uitgebreide handleiding op www.solcon.nl/handleidingen

solcon.nlsolcon.nlsolcon.nl

Verkorte Handleiding
Type: Amino

Bedienen van het TV Menu

Controle LED Kiezen signaalbron voor TV

Aan/Uitzetten
HD Harddisk Recorder

Schakelt tussen het 
actuele kanaal en het 
laatst bekeken kanaal

Inschakelen van kanaal

Terug naar TV

Navigatie toetsen

Opvragen Mozaik

Naar Kiezen en Kijken

Start opname

Opvragen informatie

Zoeken

Naam Recorder

Doorspelen, afspelen 
en pauzeren

Toetsen voor ingeven 
kanaalnummer of tekst

Aan/Uitzetten TV

Volume 
omhoog/omlaag

Geluid uit

Terug

Opvragen TV Menu

Teletekst

Naar TV-gids

Functie toetsen

Naar instellingen

Stop, afspelen en 
opnemen

Naam interactief
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Eenvoudig aansluiten en installeren 
van uw HD Harddisk Recorder

Achterzijde van uw 
HD Harddisk Recorder 

Uw glasvezelmodemUw glasvezelmodem

Analoge  
Audio Output

Voeding Analoge
AV Output

ETH 2

Netwerkaansluiting Scart Output

HDMI poort

E2

Hoe neem ik een programma op?

Hoe speel ik een opgenomen programma af?

Hoe kan ik live televisie pauzeren?

1.  Druk op  om naar de TV gids te gaan.

2.  Zoek in de TV Gids het programma op dat u wilt opnemen. Gebruik hiervoor de  

navigatietoetsen van uw afstandsbediening. U kunt vervolgens op twee manieren de  

opname van het programma activeren:

 a.  Druk op OK . De programmaopties worden getoond. Ga naar PLAN opname en 

druk op OK .

 b.  Plan de opname door op de REC toets van uw afstandsbediening te drukken. 

>  De geplande opname herkent u in de TV Gids door het REC logo dat 

vervolgens achter het programma wordt geplaatst. Het programma verschijnt 

ook in het menu met geplande programma’s van het Recorder Menu

  >  Zodra de opname plaatsvindt brandt in het midden op de voorzijde van uw  

HD Harddisk Recorder een rood lampje.

Wanneer u de geplande opname weer wilt verwijderen handelt u als volgt:

3. Zoek in de TV Gids het programma op dat zal worden opgenomen en druk op OK .

4. De programmaopties verschijnen. Druk vervolgens op Wis opname.

 >  Voor het direct verwijderen van de geplande opname drukt u op de  knop van 

uw afstandsbediening.

1.  Druk op de  toets van uw afstandsbediening om een live uizending te pauzeren.

 >  Het beeld op uw TV bevriest en onder in het beeld verschijnt de voortgangsbalk. 

Deze balk kunt u laten verdwijnen en terugroepen met de OK  knop van uw 

afstandsbediening.

2.  De gepauzeerde opname kan verder bekeken worden door op de knop  te 

drukken.               

 >   Ook de ,  en  toetsen werken wanneer u de gepauzeerde opname weer 

laat afspelen.

3.  Een gepauzeerde uitzending kan gestopt worden door op de  knop van uw  

afstandsbediening te drukken. Hierna verschijnt een keuzemenu met de keuze om 

terug te gaan naar het huidige TV beeld.

 >  Het indrukken van een knop op de afstandsbediening die geen functie heeft bij 

het tonen van de gepauzeerde uitzending, doet een keuzemenu verschijnen. 

Hiermee kan worden teruggeschakeld naar het huidige TV beeld.

 >  LET OP! Nadat u ben teruggekeerd naar het huidige TV beeld, kan de 

gepauzeerde uitzending niet meer worden opgeroepen.

1.  Druk op de REC  knop van uw afstandsbediening.

2.  Het menu Opgenomen programma’s verschijnt. Hierin ziet u een lijst met alle 

geplande opnames.

3.  Gebruik de navigatietoetsen van uw afstandsbediening om de geplande opname 

te  selecteren.

4.  Druk op OK  voor het afspelen van de geselecteerde opname.                              

>  De afspeelbalk verschijnt. U kunt desgewenst de opname pauzeren en vooruit 

of terugspoelen. Met de OK  knop van uw afstandsbediening verwijdert u de 

afspeelbalk of roept u deze weer op.

1.  Sluit de UTP-kabel aan op de E2ETH2 van het glasvezelmodem in uw 

woonkamer/meterkast.Verbind de UTP-kabel vervolgens met de netwerk 

aansluiting van uw HD Harddisk Recorder.

2.  Sluit de HDMI-of scartkabel aan op uw HD Harddisk Recorder en verbind 

deze met de HDMI-of scartaansluiting van uw TV. De scartkabel wordt niet 

meegeleverd.

3.  Plaats de stroomadapter in het stopcontact en verbind deze met de 

aansluiting voor de stroom op uw HD Harddisk Recorder.

4.  Er gaat nu een blauw lampje branden op uw HD Harddisk Recorder. 

Selekteer met de afstandsbediening van uw TV de HDMI-of scartingang.

5.  LET OP! Vaak haalt de HD Harddisk Recorder eerst een update op, zodat 

u beschikt over de nieuwste software. Dit kan een aantal minuten duren. 

SCHAKEL UW HD HARDDISK RECORDER NIET UIT!

6.  Wanneer u beeld krijgt, drukt u dan op het aan/uit knopje van de afstands-

bediening van uw HD Harddisk Recorder. Hierna is uw HD Harddisk 

Recorder klaar voor gebruik.
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