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Tilslut

Fejlfinding
Du finder flere tip til fejlfinding i brugervejledningen.

Problem Tip

Fjernbetjening  • Ret fjernbetjeningen mod optageren (ikke TV'et) eller fjern eventuelle forhindringer.
 • Batterierne er svage. Udskift dem.

Disk'en afspilles ikke • Børnesikringen er aktiveret. Se i brugervejledningen, hvordan du deaktiverer den.
 • Forkert områdekode. DVD'en skal kodes til ALLE regioner eller region 2.
 • Kontroller, om disk'en er defekt, ridset eller skæv. Rengør disk'en eller prøv med en anden.

Billedet er forvrænget   • Disk'en stemmer ikke overens med TV'ets farvesystemsstandard (PAL/NTSC).
 • Når du afspiller en DVD, kan du sætte optagetilstanden til hastighed med høj kvalitet  
  for at forbedre billedkvaliteten.

Optagelserne optræder    • Den kanal, du optager er ikke gemt, eller det forkerte programnummer er valgt.
ikke som planlagt. • Hvis du indstiller uret, efter at du har angivet en timeroptagelse, skal du genindstille  
  timeroptagelsen.

Der kan ikke udføres  • Optageren kan ikke kopiere ophavsretligt beskyttet materiale til en skrivbar DVD.   
nye optagelser. • Der er indsat en færdig DVD+R. Udskift disken.

Harddisk/DVD-optager
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Optagelse til harddisk

1 Hvis du trykker på INFO       , vises et panel, 
hvor du kan se det, der er midlertidigt gemt.

2 Tryk på PREVIOUS       eller NEXT       
for at søge efter det sted, hvor du vil begynde 
at optage.

Tip Du kan også bruge JUMP BACK (Hop 
tilbage)     ,JUMP FWD (Hop frem)     eller 
trykke på PREVIOUS      , NEXT      og 
holde den nede.

3 Tryk på REC        .
4 Indtast det tidsrum, du gerne vil optage i, eller 

tryk på REC        igen for at optage i 30 
minutter.

Tip Hver gang du trykker på REC        , 
lægges der 30 minutter til optagetiden. 

Afspil det optagne, mens det 
optages

1 Hvis du trykker på PREVIOUS      , vises et 
panel, hvor du kan se det, der er midlertidigt 
gemt, som er markeret med rødt. For at 
komme tilbage til den del, du gerne vil se, skal 
du fortsætte med at trykke på PREVIOUS     , 
og optageren starter afspilningen fra det valgte 
sted.

2 Tryk på TUNER      for at komme tilbage til 
den live TV-udsendelse.

Tip Du kan sagtens sætte den del, du allerede 
har optaget, på pause, eller springe frem eller 
tilbage i den, uden at det forstyrrer 
optagelsen.



AUDIO / VIDEO OUT DIGITAL AUDIO OUT

SCART IN

• Tryk på STANDBY-ON på optageren

• Tænd for TV'et.

Tip  Hvis TV'et er sluttet til din video, skal du 
kontrollere, at videoen er slukket eller i 
standby-tilstand, inden du fortsætter.

• Tryk på 0 på fjernbetjeningen til TV'et, og tryk 
derefter gentagne gange på knappen Channel 
Down (Kanal ned), indtil du får vist siden 
General Setup (Grundlæggende opsætning). 
Dette er den korrekte optagekanal.

Tip  På nogle TV skal du 
blive ved at trykke på 
knapperne AV eller SELECT 
(Vælg) for at finde den 
korrekte optagekanal. Hvis 
du stadig ikke kan finde den 
korrekte optagekanel, skal du 
kontrollere  tilslutningerne 
eller læse brugervejledningen

Ilægning af batterier

STANDBY-ON

Please Choose Settings

Audio
Subtitle

Menu
Country

TV Shape

English
English
English
Austria
4:3 PanScan

Press SETUP to continue

00:29:30   SP+
2005-03-26  19:30:10
PAL

Recorded title list

TELET  2005-03-26 19:30:10

P04      2005-03-28 09:00:00

TELET  2005-03-28 17:20:30

P16      2005-03-30 17:00:00

TELET  2005-03-30 11:10:10

Press     to edit title or PLAY/OK keys for playback

AUDIO / VIDEO OUT DIGITAL AUDIO OUT

SCART IN

• Se, hvilken vej plus- og minus-polerne skal 
vende
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Tilslutning uden VCR

Inden tilslutning

Dit TV bør være tilsluttet en kabelboks/set-top 
boks, satellitmodtager eller antenne. Tag 
antennekablet ud af TV'et.

Tilslutning
TV (bagside)

TV (bagside)

Til antenne eller 
set-top boks

Til antenne eller 
set-top boks

Harddisk/DVD-
optager (bagside)

Harddisk/DVD-optager 
(bagside)

1 Slut antennekablet (taget ud af  VCR eller tv'et)  
 til ANTENNA       -stikket bag på optageren.

2 Slut det medfølgende antennekabel til   
TV       -stikket bag på optageren og til 
Antenna In-stikket på tv'et.

3 Slut SCART-kablet til SCART IN-stikket på 
tv'et og til EXT1-stikket bag på optageren.

4 Sæt strømkablet fra optageren i en 
stikkontakt.

Tilslutning med VCR eller 
lignende

Inden tilslutning

Din nye Philips harddisk/DVD-optager kan 
nemt erstatte din video og optage på lige fod 
med den. 
Du skal blot afbryde alle tilslutninger til din 
video.

Tilslutning

VCR eller lignende (bagside)

1 Følg trin 1 til 4 i "Tilslutning" under "Tilslutning 
uden VCR" for at tilslutte dvd-optageren. 
Fortsæt derefter til trin 2 nedenfor.

2  Slut endnu et SCART-kabel (følger ikke med) 
til EXT2 AUX I/O SCART-stikket bag på 
optageren.

3  Slut den anden ende til SCART OUT-stikket 
bag på din VCR.

4 Slut strømkablet fra din VCR til en stikkontakt.

Bemærk: Med denne installation kan 
videoen ikke optage TV-programmer.

OpsætningTilslut
Hvis du har en VCR, skal du følge vejledningen til "Tilslutning med VCR eller lignende". 
Hvis du ikke har en VCR, skal du følge vejledningen til "Tilslutning uden VCR".

Fjernbetjening 
(bagside)

Sådan finder du tv-kanalen
Harddisk/DVD-optager (forside)

Installation

1 Vælg sprog for lyd, undertekster og menu. Vælg 
også land og TV-format.

Tip Brug optagerens fjernbetjening, når du 
vælger. 

2 Tryk på SETUP        for at gemme. Du bliver 
nu bedt om at tilslutte antennen.

3 Aktivér automatisk kanalsøgning 

Tip Hvis der ikke kan findes nogen kanaler,  
skal du kontrollere antenneforbindelsen og se 
brugervejledningen for at søge igen, når 
installationen er foretaget.

4 Kontroller dato og klokkeslæt

5 Tryk på SETUP        at afslutte installationen.

Afspil dvd

Sådan sættes Live-TV på pause
Nogle gange bliver du måske forstyrret, mens du 
ser dit yndlingsprogram. Nu kan du sætte det på 
PAUSE, som om du selv styrede udsendelsen.

1 Tryk på PAUSE      for at afbryde det 
TV-program, du er i gang med at se.

2 Tryk på PLAY          for at fortsætte. 

Tip Når optageren er tændt, optages det 
program, du er i gang med at se, midlertidigt. 
Med Pause Live TV afspiller optageren den 
optagne sekvens, som bliver slettet, når 
optageren sættes på standby.

3 Tryk på TUNER     for at se resten af 
TV-udsendelsen live.

Afspilning fra harddisk

1 Tryk på HDD        for at få vist de titler, der er 
gemt på harddisken.

2 Tryk på UP (op)         eller DOWN (Ned)       
for at vælge en titel.

3 Tryk på PLAY          på den ønskede titel.

Optagelse

1 Tryk på REC        for at optage. 

2 Indtast det tidsrum, du gerne vil optage i, eller tryk 
på REC         igen for at optage i 30 minutter.

Tip Hver gang du trykker på REC,         lægges 
der yderligere 30 minutter til optagetiden.

3 Tryk på STOP        for at standse optagelsen.


