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Τι περιέχεται στη συσκευασία;Αντιμετώπιση προβλημάτων
Για περισσότερες συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων, δείτε το εγχειρίδιο χρήσης.

Πρόβλημα Συμβουλή
Τηλεχειριστήριο  • Στρέψτε το τηλεχειριστήριο στη συσκευή εγγραφής (όχι στην τηλεόραση) ή αφαιρέστε τυχόν  
  εμπόδια που παρεμβάλλονται.
 • Εάν η ισχύς των μπαταριών είναι εξασθενημένη, αντικαταστήστε τις μπαταρίες.
Δεν είναι δυνατή η  • Το κλείδωμα για παιδιά είναι ενεργοποιημένο. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης για να 
αναπαραγωγή του δίσκου  αναιρέσετε το κλείδωμα.        
 • Λάθος κωδικός περιοχής. Το DVD πρέπει να είναι κωδικοποιημένο για ΟΛΕΣ (ALL) τις  
  περιοχές ή για την Περιοχή 2 (Region 2).
 • Ελέγξτε εάν ο δίσκος είναι ελαττωματικός, γρατσουνισμένος ή στραβός. Καθαρίστε το δίσκο  
  ή δοκιμάστε άλλο δίσκο.
Η εικόνα εμφανίζεται   • Ο δίσκος δεν είναι συμβατός με το πρότυπο έγχρωμου συστήματος τηλεόρασης 
παραμορφωμένη  (PAL/NTSC).         
 • Κατά την αναπαραγωγή DVD, ρυθμίστε τη λειτουργία εγγραφής (Record Mode) σε ταχύτητα  
  υψηλής ποιότητας για βελτίωση της ποιότητας εικόνας.
Οι εγγραφές δεν  • Το κανάλι που χρησιμοποιείτε για την εγγραφή δεν είναι αποθηκευμένο ή έχει επιλεγεί   
πραγματοποιούνται όπως   λάθος αριθμός προγράμματος.        
είχαν προγραμματιστεί. • Εάν ρυθμίσετε το ρολόι αφού ορίσετε εγγραφή με χρονοδιακόπτη, ρυθμίστε ξανά την  
  εγγραφή με χρονοδιακόπτη.
Δεν είναι δυνατή η   • Η συσκευή εγγραφής δεν έχει τη δυνατότητα αντιγραφής σε εγγράψιμο DVD υλικού που  
πραγματοποίηση νέων  προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα.       
εγγραφών. • Έχει εισαχθεί δίσκος DVD+R που έχει "κλείσει". Αλλάξτε δίσκο.

Εγχειρίδιο χρήσης

Συσκευή εγγραφής DVD με σκληρό δίσκο

Συσκευή εγγραφής DVD με σκληρό δίσκο
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Απολαύστε
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Χρειάζεστε βοήθεια;
Εγχειρίδιο χρήσης
Δείτε το εγχειρίδιο χρήσης που συνόδευε τη συσκευή 
εγγραφής DVD με σκληρό δίσκο

Online
Μεταβείτε στην τοποθεσία www.philips.com/support

Εγγραφή στον σκληρό δίσκο

1 Πατήστε INFO        και θα εμφανιστεί μια   
γραμμή, η οποία απεικονίζει ό,τι έχει  
προσωρινά αποθηκευτεί.

2 Πατήστε PREVIOUS       (Προηγούμενο) ή  
NEXT      (Επόμενο) για αναζήτηση του σημείου 
όπου θέλετε να ξεκινήσετε την εγγραφή.  

Συμβουλή Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε 
τα JUMP BACK      (Μεταπήδηση προς τα πίσω)  
JUMP FWD      (Μεταπήδηση προς τα εμπρός)        
ή πατήστε και κρατήστε πατημένα τα PREVIOUS       
      (Προηγούμενο), NEXT      (Επόμενο).

3 Πατήστε REC        .
4 Πληκτρολογήστε τη χρονική περίοδο εγγραφής ή 

πατήστε ξανά REC        για μια εγγραφή διάρκειας 
30 λεπτών.

Συμβουλή Κάθε φορά που πατάτε το REC        
προστίθενται 30 ακόμη λεπτά.

Αναπαραγωγή της εγγραφής 
καθώς κάνετε εγγραφή

1 Πατήστε PREVIOUS       - θα εμφανιστεί μια 
γραμμή, η οποία απεικονίζει ό,τι έχει προσωρινά 
αποθηκευτεί με την εγγραφή σημειωμένη με 
κόκκινο. Συνεχίστε να πατάτε PREVIOUS       για 
επιστροφή στο τμήμα της εγγραφής που θέλετε 
να παρακολουθήσετε και η συσκευή εγγραφής θα 
ξεκινήσει την αναπαραγωγή από εκείνο το σημείο.

2 Πατήστε TUNER      για επιστροφή στη ζωντανή 
τηλεοπτική εκπομπή.

Συμβουλή Μπορείτε να διακόψετε προσωρινά 
και να μεταπηδήσετε προς τα εμπρός ή προς τα 
πίσω στις εγγραφές που έχετε ήδη 
πραγματοποιήσει χωρίς να επηρεαστεί η 
εγγραφή.

Οδηγός γρήγορης 
εκκίνησης

Σύνδεση

Εγκατάσταση

Απολαύστε



AUDIO / VIDEO OUT DIGITAL AUDIO OUT

SCART IN

Εισαγωγή μπαταριών

Εάν έχετε VCR, ακολουθήστε τις οδηγίες της ενότητας ‘Σύνδεση με VCR ή παρόμοια συσκευή’.
Εάν δεν έχετε VCR, ακολουθήστε τις οδηγίες της ενότητας ‘Σύνδεση χωρίς VCR’.

Τηλεόραση (πίσω πλευρά)

Συσκευή 
εγγραφής DVD 
(πίσω πλευρά)

Προς την κεραία ή 
το κουτί σύνδεσης 
καλωδιακής

Τηλεχειριστήριο 
(πίσω πλευρά)

Συσκευή εγγραφής DVD (μπροστινή πλευρά)
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

VCR ή παρόμοια συσκευή (πίσω πλευρά)

AUDIO / VIDEO OUT DIGITAL AUDIO OUT

SCART IN

Τηλεόραση (πίσω πλευρά)

Συσκευή εγγραφής DVD 
(πίσω πλευρά)

Προς την 
κεραία ή το κουτί 
σύνδεσης καλωδιακής

Σύνδεση Εγκατάσταση Απολαύστε

10 : 37

09: 24 15: 24

09: 24 15: 24

2 : 0 0

Παύση ζωντανής τηλεόρασης
Μερικές φορές ενδέχεται κάποιος να σας διακόψει 
ενώ παρακολουθείτε το αγαπημένο σας πρόγραμμα. 
Τώρα μπορείτε να το διακόψετε προσωρινά (PAUSE), 
σαν να είχατε εσείς τον έλεγχο της εκπομπής.

1 Πατήστε PAUSE       ενώ παρακολουθείτε 
οποιοδήποτε ζωντανό τηλεοπτικό πρόγραμμα για 
να το διακόψετε προσωρινά.

2 Πατήστε PLAY           για να συνεχίσετε.
Συμβουλή Όταν η συσκευή εγγραφής είναι 
ενεργοποιημένη, το πρόγραμμα που 
παρακολουθείτε εγγράφεται προσωρινά. Στη 
λειτουργία "Παύση ζωντανής τηλεόρασης", η 
συσκευή εγγραφής επαναλαμβάνει την 
εγγεγραμμένη ακολουθία βίντεο, η οποία θα 
διαγραφεί όταν η συσκευή τεθεί σε κατάσταση 
αναμονής.

3 Πατήστε TUNER       για επιστροφή στη ζωντανή 
τηλεοπτική εκπομπή.

Αναπαραγωγή από τον 
σκληρό δίσκο

1 Πατήστε HDD          για να δείτε τίτλους στο σκληρό δίσκο.
2 Πατήστε UP          ή DOWN          για να επιλέξετε έναν 

τίτλο.
3 Πατήστε PLAY           στον τίτλο που θέλετε.

Εγγραφή

1 Πατήστε REC         για εγγραφή. 
2 Πληκτρολογήστε το χρόνο που θέλετε να διαρκέσει 

η εγγραφή ή πατήστε ξανά REC        για εγγραφή 
30 λεπτών.

Συμβουλή Κάθε φορά που πατάτε το REC        
θα προστίθενται 30 επιπλέον λεπτά στο χρόνο 
εγγραφής.

3 Πατήστε STOP        για διακοπή της εγγραφής.

Εύρεση του καναλιού προβολής

1 Πατήστε STANDBY-ON στη συσκευή εγγραφής.

2 Ανοίξτε την τηλεόραση.

Συμβουλή  Εάν είναι συνδεδεμένη στο VCR σας, 
βεβαιωθείτε ότι το VCR είναι απενεργοποιημένο ή 
σε λειτουργία αναμονής πριν συνεχίσετε.

3 Πατήστε ‘0’ στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης και 
στη συνέχεια πατήστε επανειλημμένα το κουμπί 
αλλαγής καναλιών μέχρι να δείτε το "General Setup 
Page" (Σελίδα γενικής ρύθμισης). Αυτό είναι το 
σωστό κανάλι προβολής για τη συσκευή εγγραφής.

Συμβουλή  Σε ορισμένες 
τηλεοράσεις, για να βρείτε το 
σωστό κανάλι προβολής, 
πατήστε επανειλημμένα το 
κουμπί AV ή SELECT. Εάν 
ακόμα δεν μπορείτε να βρείτε 
το σωστό κανάλι προβολής, 
ελέγξτε τις συνδέσεις ή 
ανατρέξτε στο εγχειρίδιο 
χρήσης της τηλεόρασής σας

Πραγματοποίηση της 
εγκατάστασης

1 Επιλέξτε τιμές για Audio Language (Ομιλούμενη 
γλώσσα), Subtitle Language (Γλώσσα υποτίτλων), 
Menu Language (Γλώσσα μενού), Country (Χώρα) 
και TV Shape (Σχήμα τηλεόρασης).

Συμβουλή Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο της 
συσκευής εγγραφής για να κάνετε την επιλογή σας.

2 Πατήστε SETUP         για αποθήκευση και θα σας 
ζητηθεί να συνδέσετε την κεραία.

3 Ενεργοποιήστε την αυτόματη αναζήτηση 
τηλεοπτικών καναλιών.

Συμβουλή Εάν δεν εντοπιστούν κανάλια, ελέγξτε 
τη σύνδεση της κεραίας και ανατρέξτε στο 
εγχειρίδιο χρήσης για επανάληψη της αναζήτησης 
μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.

4 Ελέγξτε την ημερομηνία και την ώρα.
5 Πατήστε SETUP         για να ολοκληρώσετε την 

εγκατάσταση.

• Σημειώστε πού πρέπει να τοποθετηθεί ο θετικός 
και αρνητικός πόλος.

Σύνδεση με VCR ή 
παρόμοια συσκευή

Πριν από τη σύνδεση

 Η νέα σας συσκευή εγγραφής DVD με σκληρό 
δίσκο μπορεί να αντικαταστήσει το VCR για όλες 
τις ανάγκες εγγραφής. Απλώς αποσυνδέστε όλα 
τα καλώδια σύνδεσης με το VCR.

Σύνδεση

1 Ακολουθήστε τα βήματα 1 έως 4 της 
παραγράφου ‘Σύνδεση’ που βρίσκεται στην 
ενότητα ‘Σύνδεση χωρίς VCR’ για να συνδέσετε 
τη συσκευή εγγραφής DVD και, στη συνέχεια, 
προχωρήστε στο βήμα 2 που ακολουθεί.

2 Συνδέστε ένα δεύτερο καλώδιο SCART (δεν 
παρέχεται) στην υποδοχή SCART EXT2 AUX I/O 
που βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής 
εγγραφής.

3 Συνδέστε το άλλο άκρο στην υποδοχή SCART 
OUT που βρίσκεται στο πίσω μέρος του VCR.

4 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από το VCR 
σε πρίζα AC.

Σημείωση Στην παρούσα ρύθμιση το VCR δεν 
έχει τη δυνατότητα εγγραφής τηλεοπτικών 
προγραμμάτων.

Σύνδεση χωρίς VCR

Πριν από τη σύνδεση

 Η τηλεόραση πρέπει να είναι συνδεδεμένη με το 
κουτί σύνδεσης καλωδιακής, τον δορυφορικό 
δέκτη ή την κεραία. Αποσυνδέστε το καλώδιο της 
κεραίας από την τηλεόραση.

Σύνδεση

1 Συνδέστε το καλώδιο της κεραίας (που έχετε 
αποσυνδέσει από το VCR ή την τηλεόραση) στην 
υποδοχή ANTENNA          στο πίσω μέρος της 
συσκευής εγγραφής.

2 Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο κεραίας στην 
υποδοχή TV          στο πίσω μέρος της συσκευής 
εγγραφής και στην υποδοχή Antenna In της 
τηλεόρασης.

3 Συνδέστε το καλώδιο SCART στην υποδοχή 
SCART IN της τηλεόρασης και στην υποδοχή 
EXT1 στο πίσω μέρος της συσκευής εγγραφής.

4 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από τη 
συσκευή εγγραφής σε πρίζα  AC.
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