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Tilslutning

2

Start med ‘Enkel tilslutning’.
Hvis du har en VCR, skal du følge vejledningen til “Tilslutning med VCR eller lignende”.

Tilslutning med VCR eller
lignende

Enkel tilslutning
A Inden tilslutning

A

Sådan finder du TV-kanalen

A Tryk på STANDBY-ON på optageren.
Optageren viser ‘IS TV ON?’ (ER TV’ET TÆNDT?).

Tag antennekablet ud af dit TV.

A

B Tænd TV’et.

Inden tilslutning

Din nye Philips-optager kan erstatte videobåndoptagerens
optagefunktioner. Afbryd først alle tilslutninger til din video.

B

Opsætning

Se menuen med indstillinger.
Please Choose Settings

Tilslutning
Fjernsyn (bagside)

B

Audio
Subtitle
Menu
Country
TV Shape

Tilslutning

English
Off

3

Om Time Shift Buffer (TSB)
Når du tænder for optageren, skal du trykke på TUNERknappen på fjernbetjeningen. Det blå HDD ACTIVE
-lys på
frontpanelet tænder. Den valgte TV-udsendelse vil blive gemt
midlertidigt på harddisken i et område, der kaldes ‘TSB’ (Time
Shift Buffer). Den midlertidige harddisk kan gemme op til 6
timers tv.
Tryk en gang på

for at vise Time Shift-videolinjen.

English
United Kingdom
4:3 PanScan

Press SETUP to continue

Fra en
antenne eller
kabelboks

Nyd det

Programmer i det
midlertidige lager

Bufferens
sluttidspunkt

Bemærk: Hvis TV’et er tilsluttet til videoen, skal du
kontrollere, at VCR’en er slukket, før du fortsætter.

Fjernsyn (bagside)
SCART IN

C Hvis du ikke ser menuen, så tryk flere gange på
fjernbetjeningsknappen Channel Down (Kanal ned) eller
knappen AV,SELECT, indtil du får vist menuen. Dette er
optagerens korrekte optagekanal.

Fra en antenne
eller kabelboks
SCART IN

B

Start basisopsætning

Brug optagerens fjernbetjening, og følg vejledningen på
skærmen for at fuldføre installationen.
AUDIO / VIDEO OUT

DIGITAL AUDIO OUT

A Vælg det ønskede sprog for lyd, undertekster, menu, dit

Philips-optager (bagside)

land og billedformat.
AUDIO / VIDEO OUT

Bemærk Tryk på

for at foretage valg i menuen.

B Tryk på SETUP

for at aktivere automatisk kanalsøgning.
Det tager et par minutter.
Auto Install Channels

Video eller
lignende (bagside)

Please wait.... Searching for channels
This operation may take about 20 minutes

C Brug det medfølgende scartkabel til at forbinde EXT1 TO
TV-I/O-stikket på optageren med scartstikket på TV’et.

D Sæt strømkablet fra optageren i en stikkontakt.
Bemærk: Se den medfølgende brugervejledning for
andre tilslutningsmuligheder (f.eks. S-VIDEO eller
Component Video).

Se TV – Stands direkte TVudsendelser midlertidigt
Din Philips-optager giver mulighed for at styre TV-programmet.
Du kan sætte den på PAUSE, som om du selv styrede udsendelsen.

A Tænd optageren og tryk på CH +/- for at vælge et TVPress STOP to save.

stikket på optageren.
stikket på optageren med TV’ets antenneindgang.

Bemærk Der vises en bekræftelsesmeddelelse om den
ryddede Time Shift-videolinje, hvis du trykker på REC
MODE eller DV på fjernbetjeningen eller vælger
{ Setup } på opsætningsmenuen.

00 Channels found

-

Hele indholdet af Time Shift-videolinjen ryddes, når du trykker
på STANDBY ON (2).

for at afslutte menuen med

indstillinger.

C Tryk på

B Brug det medfølgende RF-koaksialkabel til at forbinde TV

Indtastningsfelt for aktuelt
tidspunkt for afspilning eller
optagelsestidspunkt.

DIGITAL AUDIO OUT

Philips-optager
(bagside)

A Tag antennekablet ud af dit TV, og sæt det i ANTENNA

Valgte klip til
optagelse

Bufferens
starttidspunkt.

A Følg trin 1 til 4 under ‘Enkel tilslutning’ for at tilslutte
optageren, inden du fortsætter til trin 2 nedenfor.
Illustration ovenfor viser tilslutningen uden den digitale
jordbaserede antenne.

B Brug et andet scartkabel (følger ikke med) til at forbinde
optagerens EXT2 AUX-I/O-scartstik med stikket SCART
OUT på din video.

C Sæt strømkablet fra videoen i en stikkontakt.

D Skift eller bekræft dato og klokkeslæt.
E Tryk på SETUP

for at afslutte den grundlæggende

installation.

program.

B Tryk på PAUSE

for at udskyde det.

C Tryk på PLAY
for at fortsætte.
D Tryk på TUNER for at vende tilbage til den direkte TVudsendelse.

Bemærk Sådan ændrer eller opdaterer du tuner og
indstillinger for dato/klokkeslæt:
1) DVD og derefter på STOP .
.
2) Tryk på SETUP
3) Tryk ned på T for at vælge { Setup } i menuen,
og tryk X højre.

Bemærk: Med denne installation kan videoen ikke
optage TV-programmer.
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Harddisk og DVD-afspiller/-optager

Nyd det
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Optag på harddisk
A Vælg optagekvalitet

HDD space: 2% used

Tryk på REC MODE gentagne gange, indtil den ønskede
optagetilstand vises på skærmen.

00:29:30 SPP PAL
03-10-2005 19:30:10
Channel 5

Antal timers optagelse, der kan lagres på harddisken eller
en tom skrivbar DVD med en kapacitet på 4,7 GB.

Optagekvalitet

HQ (high quality)
SP (standard play)
SPP (standard play plus)
LP (long play)
EP (extended play)
SLP (super long play)
SEP (super extended play)

DVDR3300H
HDD

DVDR3330H
HDD

DVDR5330H
HDD

DVD±R/
DVD±RW

16
32
40
48
64
96
130

30
60
80
90
120
180
250

50
100
120
150
200
300
400

1
2
2.5
3
4
6
8

A Tryk på

for at se, hvad der er gemt i det midlertidige
harddisklager.

B Tryk på

for at søge efter den scene, hvor du vil
starte optagelsen. Tryk derefter på PAUSE .
Bemærk Du kan også bruge knapperne til at søge med
.

19:30:10

03-10-2005

22:00:00

04-10-2005

17:10:30

12-10-2005

09:20:00

Recovered Title

1
2
3

A Tryk på HDD

for at få vist de optagne titler på
harddisken. to view the recorded titles in the hard disk.

B Tryk på S op eller T ned for at vælge den titel, du vil
optage.

Bemærk Hvis du skifter optagetilstand, ændrer det ikke
på længden (6 timer) af Time Shift-buffer.

Indhold i det midlertidige lager på
optagerens harddiske

03-10-2005

HDD page: 1/1

C Tryk på PLAY

B

Lynstartguide

Start afspilningen
A Fra harddisken

Optagelsestilstanden afgør billedkvalitet og den faktiske
optagetid på harddisken. Samme optagetilstand bruges ved
kopiering af de optagede titler fra harddisken til en DVD.

DVDR 3300H
DVDR 3330H
DVDR 5330H

for at starte afspilning.

Bemærk Du kan få adgang til redigeringsmenuen ved at
fremhæve titlen og trykke på X-højre.
Tryk på W-venstre for at afslutte redigeringsmenuen.

B

Tilslutning
Opsætning
Nyd det

Fra en disk

A Hold STOP

-knappen nede, indtil diskskuffen åbner,
sæt en disk i og luk skuffen.

Hvad følger med?

B Afspilning starter automatisk.
Hvis diskmenuen vises, skal du trykke på PLAY
at starte afspilningen.

for

C Tryk på T/C under afspilningen for at få adgang til
forskellige afspilningstilstande.

C Tryk på REC

og indtast den samlede ønskede

optagetid.
Bemærk Du kan trykke på REC-knappen gentagne gange
for at forlænge optagetiden i intervaller af 30 minutter, i op
til 6 timer.

D Tryk på STOP

for at stoppe afspilningen.
Type

Optagelse

Afspilning Redigering

Harddisk og DVD-afspiller/-optager.

Fjernbetjening og
2 batterier

D Hvis du vil stoppe optagelsen før planlagt, så tryk på
STOP

.

Bemærk Hvis du vil slette optagelsen, skal du trykke på
CLEAR.

Behøver du hjælp?
Brugervejledning

Lynstartguide

Se brugervejledningen, som du fik sammen med din Philips-optager

RF-koalksialkabel

Scartkabel

Brugervejledning

Online
Besøg www.philips.com/support
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