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Hoe op te nemen van een ingebouwde DVB-T TV tuner met de Conceptronic CM3PVRD 

 

Dit document beschrijft hoe u uw CM3PVRD kunt gebruiken om op te nemen van een in een TV ingebouwde 

digitale DVB-T tuner (vanaf nu TVDVB-T genoemd). 

 

LET OP: Deze optie kan alleen gebruikt worden bij bepaalde modellen TV’s. Niet alle TV’s laten 

het toe om van een ingebouwde DVB-T tuner op te nemen. Sla de handleiding van uw TV 

erop na om dit te controleren. 

 

 

Belangrijk 

Zoals al aangegeven hebben niet alle TV’s met ingebouwde DVB-T tuner de benodigde aansluiting om met 

behulp van de CM3PVRD van digitale kanalen op te nemen. 

 

Het is noodzakelijk dat uw TV een video output heeft die het toe laat om digitale kanalen ervan op te nemen. 

Het kan voorkomen dat de video output van uw TV slechts analoog is in plaats DVB-T. Als dat het geval is, 

dient u contact op te nemen met de fabrikant van uw TV voor een correcte configuratie. 

 

Controleer in de handleiding van uw TV of een video output beschikbaar is. 

 

Volg de onderstaande stappen om van de ingebouwde DVB-T tuner van uw TV op te nemen met de CM3PVRD. 

 

 

Stap 1: TVDVB-T aansluiten op CM3PVRD 

 

Hiervoor hebben we een composiet kabel (geel, wit, rood) en RCA naar SCART adapter nodig. Beide zitten 

inbegrepen bij uw CM3PVRD. 
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In dit voorbeeld gebruiken we aansluiting EXT1(RGB) als video output van TVDVB-T. 

 

 

Verbind de SCART adapter met de video output van uw TV. Verbind één zijde van de composiet kabel met de 

SCART adapter en de andere zijde met de AV Input “IN” van uw CM3PVRD. 

 

Let op: Zorg ervoor dat de RCA naar SCART adapter op “OUTPUT” staat. 

 

 

 

Stap 3: CM3PVRD met uw TV verbinden 

 

Raadpleeg hoofdstuk 6 (“Uw CM3PVRD aansluiten”) in de handleiding van de CM3PVRD voor het aansluiten van 

de CM3PVRD naar uw TV. 
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Stap 4: Opnemen van TVDVB-T 

 

Als alle kabelaansluitingen gemaakt zijn, zet u uw CM3PVRD en TVDVB-T aan. Het menu van de CM3PVRD zal 

op uw TV getoond worden. Als dit niet het geval is, dient u hoofdstuk 7 (“Initiële configurate”) van de 

CM3PVRD handleiding te raadplegen. 

 

 

 

Er zijn twee mogelijkheden om op te nemen van en digitale TV tuner. De eerste is door direct op te nemen en 

de tweede is door een opname te programmeren. 

 

Direct opnemen (One Touch Record) 

 

1. Druk knop ‘4’ van de afstandsbediening van de CM3PVRD in of selecteer het ‘AV input’ icoon 

vanuit het CM3PVRD menu. Als de TVDVB-T tuner aan staat, zult u de video van de ingebouwde 

DVB-T tuner zien. 

2. Gebruik de afstandsbediening van uw TVDVB-T om het (digitale) kanaal te selecteren waarvan u 

wilt opnemen. 

3. Druk op de rode ‘RECORD’ knop op de afstandsbediening van uw CM3PVRD om direct op te 

nemen. 

4. Om het opnemen te stoppen, drukt u de ‘STOP’ knop op de afstandsbediening van de CM3PVRD. 

 

Let op: Schakel de CM3PVRD of TVDVB-T niet uit tijdens de opname. Druk tevens geen enkele knop in op 

een van beide afstandsbedieningen of de apparaten zelf. Doet u dit wel, dan kan dit resulteren 

in een incomplete opname. 
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Opname programmeren 

 

1. Druk op knop ‘6’ op de afstandsbediening van de CM3PVRD of selecteer het ‘Rec. Schedule’ icoon 

vanuit het CM3PVRD menu. De CM3PVRD zal de opname programmeren pagina openen en 

automatisch een leeg opnameslot selecteren. 

2. Druk op de ‘ENTER’ knop op de afstandsbediening van de CM3PVRD en gebruik de ‘UP’ en ‘DOWN’ 

knoppen om ‘AV’ als input te selecteren. Druk nogmaals op de ‘ENTER’ knop om naar de volgende 

optie te gaan. 

3. Selecteer de opname datum met de ‘UP’ en ‘DOWN’ knoppen en gebruik de ‘ENTER’ knop om te 

bevestigen. 

4. Selecteer de start tijd en gebruik de ‘ENTER’ knop om te bevestigen. 

5. Selecteer de eind tijd en gebruik de ‘ENTER’ knop om te bevestigen. 

6. Selecteer het doel en de kwaliteit voor de opname en gebruik de ‘ENTER’ knop om te bevestigen. 

 

Let op: Wanneer u een USB-stick of geheugenkaart gebruikt, dient u er voor te zorgen dat er genoeg 

ruimte beschikbaar is voor de opname. Als er niet genoeg ruimte beschikbaar is, kunt u de 

kwaliteit van de opname verlagen om de benodigde schijfruimte te verminderen. Sla de laatste 

pagina’s van de CM3PVRD handleiding (“Product Specifications”) erop na voor een lijst met 

benodigde schijfruimte bij elke kwaliteitsinstelling. 

 

7. Als alle instellingen goed zijn, zal het ‘STATUS’ veld aan de linkerkant de tekst ‘READY’ tonen. 

8. Druk vervolgens op de ‘MENU’ knop om terug te gaan naar het hoofdmenu en druk op de power 

knop op de afstandsbediening van de CM3PVRD om het apparaat in stand-by mode te zetten. 

 

Let op: Gebruik de schakelaar op de achterkant van de CM3PVRD niet om het apparaat uit te schakelen, 

aangezien het zichzelf dan niet in kan schakelen wanneer een opname gestart moet worden. Het 

apparaat dient altijd in stand-by mode te staan wanneer een opname is geprogrammeerd. 

 

9. Zorg ervoor dat de TVDVB-T op het juiste kanaal en laat het aan staan voor de opname. 

 

 


