
DVDR 3300H
DVDR 3330H
DVDR 5330H

HDD/DVD-recorder

Användarhandbok

HDD/DVD-recorder

RF-kabel, koaxial SCART-kabelSnabbstartguide

Fjärrkontroll och
2 batterier

2005 © Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.
12 NC 3139 246 17071
www.philips.com

Njuta

10 : 12

09: 24 15: 24

09 : 55

09: 24 15: 24

Behöver du hjälp?
Användarhandbok
Läs i användarhandboken som följde med 
hårddisken/DVD-recordern

Online
Besök www.philips.com/support

Inspelning på hårddisk

1	Tryck på INFO        så visas ett fält som 
representerar vad som tillfälligt är sparat.

2	Tryck på PREVIOUS      eller NEXT      om 
du vill söka efter den plats där du vill börja 
spela in.

Tips Du kan även använda JUMP BACK     , 
JUMP FWD       eller trycka på och hålla 
ned PREVIOUS      , NEXT      .

3	Tryck på REC         .

4	Knappa in hur länge du vill spela in eller tryck 
på REC       igen för en 30-minuters 
inspelning.

Tips Varje gång som du trycker på REC         
läggs ytterligare 30 minuter till. 

Spela upp inspelningen 
samtidigt som du spelar in

1	Tryck på PREVIOUS      så visas ett fält som 
representerar vad som tillfälligt är sparat. 
Inspelningen är markerad i rött. Fortsätt att 
trycka på PREVIOUS       för att gå tillbaka 
till den del av inspelningen som du vill titta på 
så spelas materialet upp därifrån.

2	Tryck på TUNER       om du vill växla tillbaka 
till det direktsända TV-programmet.

Tips Du kan pausa och hoppa framåt eller 
bakåt i det inspelade materialet utan att det 
påverkar inspelningen.

Snabbstartguide

Ansluta

Njuta



AUDIO / VIDEO OUT DIGITAL AUDIO OUT

SCART IN

Sätta in batterier

Om du har en video följer du instruktionerna för anslutning till video eller liknande enhet.
Om du inte har någon video följer du instruktionerna för anslutning utan video.

TV (bakpanel)

DVD-recorder 
(bakpanel)

Till antenn eller 
digitaldekoder

Fjärrkontroll 
(bakpanel)

DVD-recorder (frontpanel)
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 playbackvideo eller liknande 
enhet (bakpanel)

AUDIO / VIDEO OUT DIGITAL AUDIO OUT

SCART IN

TV (bakpanel)

DVD-recorder (bakpanel)

Till antenn eller 
digitaldekoder

• Tänk på att placera plus- och minuspolerna på 
rätt sätt.
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Funktionen Pause Live TV
Ibland kan du bli avbruten medan du tittar på ett 
favoritprogram. Nu kan du göra en paus i 
programmet, som om det var du som 
kontrollerade sändningen.

1 Om du vill göra en paus trycker du på PAUSE        
     när du tittar på valfritt TV-program.

2 Tryck på PLAY           för att fortsätta.

Tips När recordern är påslagen spelas det 
program som du tittar på tillfälligt in. Med 
funktionen Pause Live TV spelas det inspelade 
materialet upp. Det tas sedan bort när 
recordern placeras i vänteläge.

3 Tryck på TUNER       när du vill fortsätta titta 
på det direktsända TV-programmet.

Uppspelning från hårddisk

1 Tryck på HDD        så visas titlar på hårddisken.
2 Tryck på UP          eller DOWN           för att 

välja titel.
3 Placera markören på den titel som du vill spela 

upp och tryck på PLAY           .

Skiva

1 Tryck på REC        när du vill spela in. 
2 Knappa in hur länge du vill spela in eller tryck 

på REC        igen för en 30-minutersinspelning.
Tips Varje gång som du trycker på REC         
läggs ytterligare 30 minuter till på 
inspelningstiden.

3 Tryck på STOP         om du vill stoppa 
inspelningen.

Hitta visningskanal

1 Sätt på recordern genom att trycka på 
STANDBY-ON.

2 Sätt på TV-apparaten.

Tips Om videobandspelaren är ansluten, ska 
den vara avstängd eller i vänteläge innan du 
fortsätter.

3 Tryck på “0” på TV-apparatens fjärrkontroll, 
tryck sedan upprepade gånger på knappen för 
kanalval nedåt tills sidan för allmän konfiguration 
visas. Det är rätt visningskanal för recordern.

Tips På en del TV-apparater 
ska du fortsätta trycka på 
knappen AV eller SELECT för 
att hitta rätt kanal. Om du 
fortfarande inte hittar rätt 
kanal kontrollerar du 
anslutningarna och läser 
TV-apparatens 
användarhandbok.

Anslut till video eller 
liknande enhet

Innan du gör några anslutningar

 Din nya DVD-recorder med hårddisk kan 
ersätta videon för alla dina inspelningsbehov. 
Koppla ur alla anslutningar till videon.

Ansluta

1 Följ steg 1 till 4 under "Anslutning" under 
"Anslutning utan video" för att ansluta 
DVD-recordern och fortsätt sedan till steg 2 
nedan.

2 Anslut en annan SCART-kabel (medföljer ej) i 
SCART-kontakten EXT2 AUX I/O på 
recorderns bakpanel.

3 Anslut den andra änden till SCART 
OUT-kontakten på videons bakpanel.

4 Sätt i videons nätkabel i ett nätuttag.

Obs Med den här konfigurationen kan du 
inte spela in TV-program på videon.

Anslutning utan video

Innan du gör anslutningen ska

 TV:n måste vara ansluten till 
kabel-TV-mottagaren/digitaldekodern, 
satellitmottagaren eller antennen. Koppla ur 
antennkabeln från TV:n.

Ansluta

1 Anslut antennkabeln (som du kopplade ur från 
videon eller TV:n) till ANTENNA      -ingången 
på recordern baksida.

2 Anslut den medföljande antennkabeln till TV    
-uttaget på recordern baksida och till TV:ns 
antenningång.

3 Anslut SCART-kabeln till SCART IN-ingången 
på TV:n och till EXT1-uttaget på recordern 
baksida.

4 Sätt i recorderns nätkabel i ett nätuttag.

Genomföra konfigureringen
1 Välj ljudspråk, textningsspråk, menyspråk, land 

och TV-typ.
Tips Använd recorderns fjärrkontroll när du 
väljer.

2 Spara genom att trycka på SETUP         så  
visas en uppmaning om att ansluta antennen.

3 Aktivera automatisk kanalsökning.
Tips Om du inte hittar några kanaler 
kontrollerar du antennanslutningen och läser i 
användarhandboken för att söka igen när 
konfigureringen är klar.

4 Kontrollera Datum och tid
5 Tryck på SETUP          när du är klar med 

konfigureringen.


