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Nagrywarka DVD z dyskiem twardym

Nagrywanie na dysku twardym

1 Naciśnij przycisk INFO        ; wyświetlony 
zostanie pasek przedstawiający tymczasowo 
zapisane elementy.

2 Za pomocą przycisków PREVIOUS      i NEXT  
     wskaż miejsce rozpoczęcia nagrywania.

Wskazówka Można również użyć przycisków 
JUMP BACK      , JUMP FWD       lub 
nacisnąć i przytrzymać przyciski     
PREVIOUS       i NEXT      .

3 Naciśnij przycisk REC        .
4 Wpisz czas nagrywania lub ponownie naciśnij 

przycisk REC        , aby ustawić czas nagrywania 
na 30 minut.

Wskazówka Każde naciśnięcie przycisku  
REC         powoduje zwiększenie czasu 
nagrywania o 30 minut.

Odtwarzanie nagrywanego 
materiału

1 Naciśnij przycisk PREVIOUS       ; wyświetlony 
zostanie pasek przedstawiający tymczasowo 
zapisane elementy, z aktualnym nagraniem 
oznaczonym kolorem czerwonym. Dalej 
naciskając przycisk PREVIOUS       , przejdź do 
fragmentu nagrania, który chcesz odtworzyć. 
Nagrywarka rozpocznie odtwarzanie wybranego 
fragmentu.

2 Naciśnij przycisk TUNER       , aby powrócić do 
oglądania programu „na żywo”.

Wskazówka Odtwarzając nagrywany materiał, 
można wstrzymać odtwarzanie oraz przewijać 
do przodu i do tyłu, bez wpływu na nagranie.

Rozwiązywanie problemów
Więcej wskazówek dotyczących rozwiązywania problemów można znaleźć w instrukcji obsługi.

Problem Wskazówka
Pilot zdalnego sterowania • Skieruj pilota w stronę nagrywarki (nie telewizora) lub usuń przeszkody znajdujące się po  
  drodze.
 • Baterie są wyczerpane — wymień je.
Płyta nie jest odtwarzana • Włączona jest blokada płyty. Sposób odblokowania opisano w instrukcji obsługi.
 • Nieprawidłowy kod regionu. Płyta DVD musi posiadać kod dla WSZYSTKICH regionów  
  lub dla regionu 2.
 • Sprawdź, czy płyta nie jest uszkodzona, porysowana lub wykrzywiona. Wyczyść płytę lub  
  spróbuj użyć innej.
Obraz jest zniekształcony  • Płyta została nagrana w standardzie systemu kolorów, który nie jest obsługiwany przez  
  telewizor (PAL/NTSC).
 • Przy odtwarzaniu płyty DVD ustaw tryb nagrywania na prędkość nagrywania w wyższej  
  jakości w celu poprawy jakości obrazu.
Zaprogramowane nagrania  • Kanał telewizyjny, z którego chcesz nagrywać nie został zaprogramowany, lub wybrano  
nie uruchamiają się.  nieprawidłowy numer programu.       
 • Jeśli zmieniłeś ustawienie zegara po ustawieniu nagrywania z użyciem zegara   
  programowanego, należy ponownie ustawić zaprogramowane nagrywanie.
Nie można dokonywać  • Nagrywarka nie może skopiować materiałów chronionych prawami autorskimi na płytę  
nowych nagrań.  DVD.
 • Włożono zamkniętą płytę DVD+R. Zmień płytę.

Potrzebujesz pomocy?
Instrukcja obsługi
Zapoznaj się z instrukcją obsługi dołączoną 
do nagrywarki HDD/DVD.

W trybie online
Przejdź do strony www.philips.com/support
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AUDIO / VIDEO OUT DIGITAL AUDIO OUT

SCART IN

Wkładanie baterii

W przypadku posiadania magnetowidu należy postępować zgodnie z instrukcjami znajdującymi się w części 
“Podłączanie do magnetowidu lub podobnego urządzenia”.
W przypadku braku magnetowidu należy postępować zgodnie z instrukcjami znajdującymi się w części 
“Podłączanie bez magnetowidu”.

Telewizor (tył)

Nagrywarka 
DVD (tył)

Do anteny lub 
dekodera

Pilot zdalnego 
sterowania 

(tył)

Nagrywarka DVD (przód)
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 playbackMagnetowid lub podobne urządzenie (tył)

AUDIO / VIDEO OUT DIGITAL AUDIO OUT

SCART IN

Telewizor (tył)

Nagrywarka DVD (tył)

Do anteny lub 
dekodera

• Należy zwrócić uwagę na prawidłowe ułożenie 
biegunów baterii.
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Funkcja Pause live TV 
(Wstrzymanie telewizji na żywo)
Podczas oglądania ulubionych programów 
telewizyjnych często zachodzi konieczność oderwania 
się od telewizora. Teraz można taki program 
zatrzymać, tak jakby użytkownik sterował transmisją.

1 Naciśnij przycisk PAUSE       w trakcie oglądania 
dowolnego programu telewizyjnego, aby go 
zatrzymać.

2 Naciśnij przycisk PLAY          , aby kontynuować.

Wskazówka Gdy nagrywarka jest włączona, 
oglądany program jest tymczasowo nagrywany. W 
trybie Pause Live TV nagrywarka odtwarza 
nagrany fragment programu, który zostaje 
skasowany po jej przełączeniu w tryb gotowości.

3 Naciśnij przycisk TUNER       , aby powrócić do 
oglądania programu “na żywo”.

Odtwarzanie z dysku twardego

1 Naciśnij przycisk HDD,        aby wyświetlić tytuły 
znajdujące się na dysku twardym.

2 Za pomocą przycisków UP         lub DOWN    
wybierz tytuł.

3 Naciśnij przycisk PLAY          na podświetlonym 
tytule, który chcesz odtwarzać.

Nagrywanie

1 Naciśnij przycisk REC        , aby rozpocząć 
nagrywanie.

2 Wpisz czas nagrywania lub ponownie naciśnij przycisk 
REC        , aby ustawić czas nagrywania na 30 minut.

Wskazówka Każde naciśnięcie przycisku  
REC        powoduje zwiększenie czasu 
nagrywania o 30 minut. 

3 Aby zakończyć nagrywanie, naciśnij przycisk 
STOP        .  

Wyszukiwanie kanału do 
wyświetlania

1 Naciśnij przycisk STANDBY-ON na nagrywarce.

2 Włącz telewizor.

Wskazówka  Jeśli jest podłączony magnetowid, 
przed kontynuacją upewnij się, że jest on 
wyłączony lub działa w trybie gotowości.

3 Naciśnij przycisk “0” na pilocie telewizora, a 
następnie naciskaj przycisk przełączający kanały 
wstecz do momentu wyświetlenia strony General 
Setup Page (Strona ustawień ogólnych). Będzie to 
właściwy kanał do odbioru sygnału z nagrywarki.

Wskazówka  W przypadku 
niektórych telewizorów, aby 
znaleźć odpowiedni kanał, 
należy naciskać przycisk AV 
lub SELECT. Jeśli nadal nie 
można znaleźć odpowiedniego 
kanału, sprawdź połączenia lub 
zapoznaj się z instrukcją 
obsługi telewizora.

Przeprowadź instalację

1 Wybierz język ścieżki dźwiękowej (Audio 
Language), język napisów dialogowych (Subtitle 
Language), język menu (Menu Language), kraj 
(Country) i format ekranu (TV Shape).

Wskazówka Wyboru dokonaj za pomocą 
pilota nagrywarki.

2 Naciśnij przycisk SETUP        , aby zapisać 
ustawienia; wyświetlony zostanie monit o 
podłączenie anteny.

3 Włącz automatyczne wyszukiwanie kanałów TV.

Wskazówka Jeśli nie zostaną odnalezione 
żadne kanały, sprawdź połączenie antenowe i 
zajrzyj do instrukcji obsługi w celu ponowienia 
wyszukiwania po zakończeniu instalacji.

4 Ustaw godzinę i datę.

5 Naciśnij przycisk SETUP        , aby zakończyć 
instalację.

Podłączanie magnetowidu lub 
podobnego urządzenia

Przed podłączeniem

 Ta nagrywarka w pełni zastępuje wszystkie 
funkcje magnetowidu. Wystarczy odłączyć 
wszystkie przewody od magnetowidu.

Podłączanie

1 Przed przejściem do punktu 2 poniżej wykonaj 
czynności 1-4 opisane w punkcie „Podłączanie” 
w części „Podłączanie do magnetowidu”.

2 Podłącz kabel SCART (nie dostarczony) do 
gniazda SCART EXT2 AUX I/O z tyłu 
nagrywarki.

3 Podłącz jego drugi koniec do gniazda SCART 
OUT z tyłu magnetowidu.

4 Podłącz przewód zasilający magnetowidu do do 
gniazda sieci elektrycznej.

Uwaga W takiej konfiguracji nie można 
nagrywać programów telewizyjnych za pomocą 
magnetowidu.

Podłączanie bez magnetowidu

Przed podłączeniem

 Telewizor powinien być podłączony do 
odbiornika/dekodera telewizji kablowej, 
odbiornika telewizji satelitarnej lub anteny. 
Odłącz przewód antenowy od telewizora.

Podłączanie

1 Podłącz kabel antenowy (odłączony od 
magnetowidu lub telewizora) do gniazda 
ANTENNA       w tylnej części nagrywarki.

2 Podłącz dostarczony kabel antenowy do gniazda  
TV        z tyłu nagrywarki oraz do gniazda 
Antenna In telewizora.

3 Podłącz przewód SCART do gniazda SCART IN 
telewizora oraz do gniazda EXT1 z tyłu 
nagrywarki.

4 Podłącz przewód sieciowy nagrywarki do gniazda 
sieciowego.


