
Direct opnemen: Het programma waar u naar kijkt kunt u direct opnemen door op de RODE
opname toets op de afstandsbediening te drukken. U ziet een PVR bediening onder in beeld
verschijnen en linksboven in beeld een RODE opname icoon. Het programma waar u naar kijkt
wordt opgenomen. 

Opname Stoppen: Druk op de VIERKANT toets 
om de opname te stoppen.

Een programma opnemen en ander 
programma kijken: 
Als u bijvoorbeeld NPO 2 
HD opneemt, kunt u tegelijkertijd SBS-6 HD kijken. 
U kunt een ander programma tegelijkertijd opnemen of kijken indien dat programma Opname
stoppen op DEZELFDE TRANSPONDER (TP) FREQUENTIE van de satelliet zit. (U kunt bijv. naar
NPO-1HD kijken en tegelijkertijd NPO-3HD opnemen etc..) 

Een opname inplannen: Een opname van een programma kan ingepland worden in de EPG.
Druk op de EPG toets van de afstandsbediening. Selecteer met de ▲▼ toetsen een kanaal uit
de kanalenlijst welke opgenomen moet worden. Druk op de RODE (linksonder) toets op de
afstandsbediening (Niet de opname toets!).

U ziet een PVR Tijdplanner verschijnen. Hierin kunt u een opname inplannen qua starttijd en –
dag en stoptijd en -dag. Selecteer het kanaal dat u wilt opnemen. Selecteer met de ◄►
toetsen de opname MODE, nml. AUTO, ÉÉN KEER, DAGELIJKS, WEKELIJKS. Selecteer met de
▲▼ toetsen achtereenvolgens de Start Tijd, - Uur, - Minuten en – Datum. Met de ◄► toetsen
kunt u in elke selectie de waarden ingeven. Druk op de RODE toets om uit deze tijdplanning te
gaan. U heeft uw PVR tijdplanning opgeslagen. 
Tien seconden voor de opname begint verschijnt er een pop-up in beeld, de laatste 10 seconden
worden hier afgeteld, zodat u weet dat de geplande opname zo begint.

WEERGEVEN VAN PROGRAMMA’S: 
1. U kunt DIRECT het laatst opgenomen programma weergeven door op de PLAY toets te
drukken.

2. Wilt u eerder opgenomen programma’s terug kijken dat drukt u op de SOURCE toets op de
afstandsbediening en selecteer MEDIA PLAYER en druk OK. Selecteer FILM en druk OK. U ziet
de eerder opgenomen programma’s waaruit u kunt selecteren.

Volledige meer handleidingen, tips & tricks kijk op: www.satenne.com
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Voor het opnemen en weergeven van programma’s kunt u een (lege) USB stick gebruiken. 


