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Hulp nodig?
Gebruikershandleiding
Raadpleeg de gebruikershandleiding die u bij uw 
DVD-recorder met vaste schijf hebt ontvangen.

On line
Ga naar www.philips.com/support

Dvd-recorder met vaste schijf

Opnemen op de vaste schijf

1	Druk op INFO       . Er verschijnt een balk die 
meldt wat er tijdelijk wordt opgeslagen.

2	Druk op PREVIOUS       of NEXT       om 
naar de plaats te gaan waar u de opname wilt 
starten.

Tip Verder kunt u JUMP BACK       of JUMP 
FWD       gebruiken of PREVIOUS       en 	
NEXT       ingedrukt houden.

3	Druk op REC        .
4	Toets de tijd in die u wilt opnemen of druk 

nogmaals op REC        om 30 minuten op te 
nemen.

Tip Telkens als u op REC        drukt worden 
een extra 30 minuten opgenomen. 

Opname afspelen terwijl u 
deze opneemt

1	Druk op PREVIOUS      . Er verschijnt een balk 
die meldt wat er tijdelijk wordt opgeslagen. De 
opname is rood gemarkeerd. Druk op 
PREVIOUS       om terug te keren naar het 
deel van de opname dat u wilt bekijken. De 
recorder begint vanaf dat punt af te spelen.

2	Druk op TUNER      om het programma weer 
live te bekijken.

Tip U kunt zonder het opnemen te verstoren 
reeds opgenomen beelden onderbreken of  
vooruit- of achteruitspoelen.

Snelstartgids

Aansluiten

Veel plezier



AUDIO / VIDEO OUT DIGITAL AUDIO OUT

SCART IN

Batterijen plaatsen

Als u een videorecorder hebt, volg dan de instructies in het gedeelte 'Aansluiten op een videorecorder of soortgelijk apparaat'.
Als u geen videorecorder hebt, volg dan de instructies in het gedeelte 'Aansluiten zonder videorecorder'.

Televisie (achterkant)

DVD-recorder 
(achterkant)

Naar antenne 
of set-top box

Afstandsbediening 
(achterkant)

DVD-recorder (voorkant)
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

Videorecorder of soortgelijk apparaat (achterkant)

AUDIO / VIDEO OUT DIGITAL AUDIO OUT

SCART IN

Televisie (achterkant)

DVD-recorder (achterkant)

Naar antenne 
of set-top box

• Let bij het plaatsen van de batterijen op de  
positie van de polen.

Aansluiten Configuratie Veel plezier

10 : 37

09: 24 15: 24

09: 24 15: 24

2 : 0 0

Een rechtstreeks 
TV-programma onderbreken
Soms gebeurt het wel eens dat u wordt gestoord 
wanneer u naar uw favoriete programma zit te kijken. 
Met PAUSE kunt u het programma onderbreken, alsof 
u de volledige controle hebt over het programma.

1 Druk op PAUSE      wanneer u naar een 
programma aan het kijken bent om het tijdelijk te 
pauzeren.

2 Druk op PLAY          om het kijken te hervatten.
Tip Wanneer de recorder ingeschakeld is, wordt 
het programma dat u aan het bekijken bent, 
opgenomen. Met Rechtstreekse programma's 
pauzeren speelt de recorder het opgenomen 
beeldmateriaal af. De beelden worden gewist 
wanneer de recorder in stand-by wordt gezet.

3 Druk op TUNER       om het programma weer 
live te bekijken.

Afspelen vanaf vaste schijf

1 Druk op HDD         om de titels op de vaste 
schijf te zien.

2 Druk op UP         of DOWN         om een titel 
te selecteren.

3 Druk op PLAY         op de titel die u wilt bekijken.

Opnemen

1 Druk op REC          om op te nemen.
2 Toets de tijd in die u wilt opnemen of druk nogmaals 

op REC         om 30 minuten op te nemen.

Tip Telkens als u op REC         drukt worden 
een extra 30 minuten opgenomen.

3 Druk op STOP         om te stoppen met 
opnemen.

Het weergavekanaal zoeken

1 Druk op STANDBY-ON op de recorder.

2 Zet de televisie aan.

Tip  Als de TV is aangesloten op uw 
videorecorder, zorg er dan voor dat de 
videorecorder op stand-by staat.

3 Druk op ‘0’ op de afstandsbediening van de TV en 
druk vervolgens herhaaldelijk op de 'omlaag'-knop 
tot de pagina General Setup (Algemene 
instellingen) wordt weergegeven. Dit is het 
weergavekanaal voor de recorder.

Tip  Op sommige TV's vindt u 
het correcte weergavekanaal 
door de AV-knop of de 
SELECT-knoppen te blijven 
indrukken. Als u het 
weergavekanaal nog steeds 
niet vindt, controleert u de 
aansluitingen of raadpleegt u 
de gebruikershandleiding van 
uw TV.

Installatie uitvoeren

1 Selecteer uw audiotaal, ondertitelingstaal, 
menutaal, land en beeldformaat.

Tip Gebruik de afstandsbediening om uw keuze 
te maken.

2 Druk op SETUP        om op te slaan. U wordt 
gevraagd de antenne aan te sluiten.

3 Activeer de optie voor het automatisch opzoeken 
van TV-kanalen.

Tip Als er geen kanalen worden gevonden, 
controleer dan de aansluiting van de antenne en 
raadpleeg de gebruikershandleiding om nogmaals 
te zoeken zodra de installatie is voltooid.

4 Controleer de datum en de tijd.

5 Druk op SETUP         om de installatie te 
voltooien.

Aansluiten op een 
videorecorder of soortgelijk 
apparaat

Vóór het aansluiten
 Uw nieuwe DVD-recorder met vaste schijf is de 

perfecte vervanger voor uw videorecorder. 
Koppel hiervoor gewoon alle aansluitingen met 
de videorecorder los.

Aansluiten

1 Volg de stappen 1 tot 4 van ‘Aansluiten’ in het 
gedeelte ‘Aansluiten zonder videorecorder’ om 
de DVD-recorder aan te sluiten en ga vervolgens 
naar stap 2 hieronder.

2 Sluit een andere scartkabel (niet meegeleverd) 
aan op de EXT2 AUX-I/O SCART-aansluiting op 
de achterkant van de recorder.

3 Sluit het andere eind aan op de SCART OUT- 
aansluiting op de achterkant van uw 
videorecorder.

4 Steek de stroomkabel van uw videorecorder in 
een stopcontact. 

Opmerking In deze opstelling kan de 
videorecorder geen TV-programma's opnemen.

Aansluiten zonder 
videorecorder

Vóór het aansluiten

 Uw TV moet zijn aangesloten op de 
kabelbox/set-top box, satellietontvanger of 
antenne. Haal de antennekabel uit de TV.

Aansluiten

1 Sluit de antennekabel (mag niet zijn aangesloten 
op de videorecorder of de TV) aan op de 
ANTENNA        -aansluiting op de achterkant 
van de recorder.

2 Sluit de meegeleverde antennekabel aan op de  
TV        -aansluiting op de achterkant van de 
recorder en de ANTENNA IN-aansluiting van de 
TV.

3 Sluit de scartkabel aan op de SCART IN- 
aansluiting van de TV en de EXT1-aansluiting aan 
de achterkant van de recorder.

4 Stop het stroomsnoer van de recorder in een 
stopcontact.


