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Als de M540 Personal Video Recorder voor de eerste maal in gebruik genomen wordt zal 
de benodigde software op de M540 geïnstalleerd worden.

De Harde schijf wordt na het laden van de software automatisch geformatteerd.

Na het formatteren wordt de M540 opnieuw opgestart

Deze processen duren circa 10 minuten en mogen NIET onderbroken worden.
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Inleiding

De afstandsbediening van de AmiNet wordt gebruikt om de
Personal Video Recorder te bedienen

Ga via het TV Menu                of via                    naar het Recorder Menu
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Recorder menu

Het Recorder menu Opgenomen programma’s verschijnt
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Menu Opgenomen Programma’s

Aantal opnames           

Schijfgebruik

Menu Opgenomen programma’s

Met navigatie toets naar geplande opnames

Gekozen opname

Druk op de rode knop om het 
recorder menu te verlaten                            

Druk op de gele knop om met 
de hand een opname te plannen                                                        

Druk op            voor afspelen of 
verwijderen van de 
geselecteerde opname
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Het afspelen van de gekozen opname begint en in het beeld verschijnt de afspeelbalk

Met de        knop kan de afspeelbalk verwijderd of opgeroepen worden
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Menu Geplande Opnames

Met navigatieknop                       naar de geplande opnames

Plannen van Opnames handmatig vanuit het Recorder Menu

Druk op de gele knop voor het handmatig invoeren van een opname
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Stel het gewenste kanaal in met de navigatietoetsen            of toets het 

kanaalnummer in waarna de naam van het kanaal verschijnt

Stel de gewenste dag in met de navigatietoetsen           en toets de start- en stoptijd 
in met de numerieke toetsen

Sla de geplande opname op of annuleer de instellingen

Er verschijnt een keuze menu indien er op de geplande tijd reeds een opname gepland 
staat
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Opname plannen vanuit de TV Gids

Druk op                  en ga naar de TV Gids

Zoek in de TV Gids het op te nemen programma op

Druk op           voor het menu met opties

de opname staat gepland

	  

	  



solcon.nl

pagina 11

 
Of zoek in de TV Gids het op te nemen programma op en plan de opname direct 
door op de Record toets [   ] van de afstandsbediening te drukken

De geplande opname is herkenbaar in de TV Gids door  het                                  logo

Voor het wissen van een geplande opname druk op             voor het menu met opties
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Of gebruik voor het direct wissen van een geplande opname de Stop knop [  ] 
van de afstandsbediening 

Een geplande opname verschijnt in het menu met geplande programma’s van het 
Recorder Menu

In de Mini Gids verschijnt het                 logo bij het geplande programma

	  

	  



solcon.nl

pagina 13

 
Opname plannen vanuit de Mini Gids

Zoek de gewenste zender en het gewenste programma in de Mini Gids

Druk op           voor het menu met opties

Of zoek in de Mini Gids het op te nemen programma op en plan de opname direct 
door op de Record toets [   ] van de afstandsbediening te drukken

In de Mini Gids verschijnt het                 logo bij het geplande programma

In de TV-Gids en in het Recorder Menu verschijnt het            logo bij het programma

 en de geplande opname verschijnt in het menu met geplande opnames 
van het Recorder Menu zoals hierboven omschreven
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Voor het wissen van een geplande opname druk op             voor het menu met opties

Of gebruik voor het direct wissen van een geplande opname de Stop knop [  ] van de 
afstandsbediening 
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Opname starten of plannen van programma’s waar geen EPG informatie van beschikbaar is

Hierdoor kan het programma niet automatisch gepland worden

Om een opname te starten of te plannen als er geen EPG infromatie aanwezig is 
moet,  nadat het programma in de TV-Gids of Mini-Gids is aangekozen of bij het 
bekijken van de zender, op de Record toets [   ] van de afstandsbediening gedrukt 
worden waarna het menu voor het handmatig plannen de opname verschijnt

Bij het Handmatig instellen vanuit de uitzending of Mini-Gids staat de actuele 
datum en tijd ingevuld, bij het instellen vanuit de TV-Gids is de datum en tijd
ingevuld waar naartoe gescrolld was in de TV-Gids.

Default opnameduur staat op één uur

Bij programma’s waarvan geen EPG informatie beschikbaar is de start- en 
stoptijd van de uitzending niet bekend

In de diverse menu’s is daardoor ook de knop Opties – Plan opname niet
beschikbaar en kan met          alleen op het programma afgestemd worden	  
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Opnemen van programma’s die geblokkeerd zijn met een PIN-code

Opnames van programma’s die alleen te bekijken zijn na intoetsen van een PIN-code 
 kunnen op dezelfde wijze gepland worden als normale programma’s

In de Recorder Menu’s worden zij vermeld als Geblokkeerde Opname

Na het intoetsen van de PIN-code kan een Geblokkeerde Opname bekeken worden
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Opname Conflict

Er verschijnt een keuze menu indien er bij het plannen van een opname op 
de geplande tijd reeds een opname gepland staat

 

Na drukken op        wordt het menu Geplande Opnames van het Recorder menu getoond 

Bij Opname Overschrijven wordt de geplande opname die het conflict veroorzaakt 
verwijderd uit de lijst met geplande opnames

Het plannen van opnames van programma’s waarvan de uitzendtijden elkaar 
overlappen zal een Opname Conflict veroorzaken

Het plannen van opnames van programma’s van verschillende zenders waarvan de 
uitzendtijden, inclusief de extra minuten voor Eerder Starten en/of Later Stoppen, 
elkaar overlappen zal een Opname Conflict veroorzaken. 

Opheffen van een Opname Conflict bij het plannen van opnames van programma’s 
van verschillende zenders waarvan de stop- en starttijden dicht bij elkaar liggen is 
mogelijk door het aanpassen van de instellingen voor 
Eerder Starten en/of Later Stoppen (zie blz. 25)
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Opname Voortgang

Zodra er een opname plaatsvindt brandt in het midden op de voorzijde van de Personal 
Video Recorder een rode LED

In de TV Gids, MiniGids, en in het Recorder menu Geplande programma’s
 
wordt het                        logo vervangen door

ter aanduiding van dat het programma opgenomen wordt

In het Recorder menu Opgenomen programma’s verschijnt het programma
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Tijdens een opname kan de opname gestopt worden in het Recorder menu Geplande 
opnames

Na drukken op          verschijnt een keuze menu

of gebruik de Stop knop [  ] van de afstandsbediening
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Ook vanuit het Recorder menu Opgenomen programma’s 
kan de opname gestopt worden

Na drukken op             verschijnt een keuze menu

of gebruik de Stop knop [  ] van de afstandsbediening 
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Een geplande opname die opgenomen wordt kan tijdens het opnemen afgespeeld 
worden
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Live uitzendingen

Live uitzending pauzeren

Druk op de Pauze toets van de afstandsbediening om een Live uitzending te pauzeren
Het beeld op de TV bevriest en onder in het beeld verschijnt de voortgangsbalk

Bij een gepauzeerde uitzending brandt de rode “Opname” LED op 
de voorzijde van de Set-Top box niet.

Met de        knop kan de voortgangsbalk verwijderd of opgeroepen worden

Indrukken van een knop op de afstandsbediening die geen functie heeft bij
het tonen van de gepauzeerde uitzending doet een Pop-up menu verschijnen 
waarmee naar het Live TV beeld terug geschakeld kan worden

Na terugkeer naar het Live TV beeld kan de gepauzeerde uitzending niet meer 
opgeroepen worden.

	  

Tijdstip begin uitzending of  tijdstip waarop, tijdens de uitzending
naar kanaal geschakeld is

Tijdstip tot waarop gepauzeerd kan worden, daarna wordt de gebufferde 
opname vanaf het begin overschreven. Maximale buffergrootte 1,5 uur 
afhankelijk van ruimte op de Harde Schijf
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Live uitzending direct opnemen

Druk op de Record toets om direct de actuele Live uitzending op te nemen

Zodra de opname plaatsvindt brandt in het midden op de voorzijde van 
de Personal Video Recorder een rode LED

 

In de TV Gids, Mini Gids en het Recorder menu verschijnt bij het programma 

het rode                      logo zoals beschreven op pagina 13 om aan te geven dat het 
programma opgenomen wordt.

Alleen het programma dat bij het opstarten van de opname Live was wordt opgenomen

Stoppen van het Direct opnemen van een Live uitzending kan met behulp van het 
Recorder menu

Tijdens het Direct opnemen van een Live Uitzending kan de betreffende uitzending 
(of een andere uitzending) gepauzeerd of met vertraging afgespeeld worden 
(zie blz. 21).
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Eerder Starten en later Stoppen met opnemen

Om te voorkomen dat het begin of einde van een uitzending niet opgenomen wordt, 
omdat de uitzending eerder begint, langer duurt en dus later stopt dan in de EPG 
aangegeven, kan in het Instellingen Menu het eerder beginnen en/of later stoppen van 
een opname ingesteld worden
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Stel het eerder starten en/of later stoppen in

5 minuten eerder starten en 10 minuten later stoppen bij opnames ingesteld
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Volle Harde Schijf

Er verschijnt regelmatig een Pop-up menu met een waarschuwing zodra de Harde Schijf 
vol is of vol dreigt te raken.

Met behulp van het Recorder menu kunnen opnames gewist worden om ruimte op de 
Harde Schijf te maken

Om alle opnames op de Harde Schijf geheel te wissen kan de Harde schijf opnieuw 
geformatteerd worden

Formatteren van de Harde Schijf

De Harde schijf wordt automatisch geformatteerd zodra de M540 Personal Video Recorder 
voor de eerste maal in gebruik genomen wordt. 

Het handmatig formatteren van de Harde schijf, waarbij alle opnames verwijderd worden, 
kan vanuit het Instellingen menu.



solcon.nl

pagina 27

 

Na het indrukken van       wordt de M540 opnieuw opgestart

Na het opstarten verschijnt het voortgangsscherm van het formatteren
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Na het formatteren wordt de M540 opnieuw opgestart en is de Harde schijf gewist


