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Sabit Disk/DVD Kaydedici

Yardım mı Gerekiyor?
Kullanıcı El Kitabı
Sabit disk/DVD kaydedicinizle birlikte gelen kullanım 
kılavuzuna başvurun

Online
www.philips.com/support sitesini ziyaret edin.

Sabit Diske Kaydetme

1 INFO        düğmesine bastığınızda, geçici   
olarak kaydedilen görüntüleri gösteren bir  
çubuk grafik görüntülenir.

2 Kayda başlamak istediğiniz yeri bulmak için 
PREVIOUS      veya NEXT      düğmelerini 
kullanın.

İpucu Ayrıca JUMP BACK      , JUMP FWD       
    düğmelerini kullanabilir veya PREVIOUS     , 
NEXT      düğmelerini basılı tutabilirsiniz.

3 REC          düğmesine basın.

4 Kayıt süresini girin ya da 30 dakikalık kayıt için  
REC          düğmesine basın.

İpucu REC          düğmeye her başınızda, kayıt 
süresine 30 dakika eklenir.

Kayıt Ederken İzleme

1 PREVIOUS      düğmesine bastığınızda, geçici 
olarak yapılan kayıtları gösteren bir çubuk grafik 
görüntülenir ve kayıt kırmızı olarak işaretlenir; 
kaydın izlemek istediğiniz bölümüne gitmek için 
PREVIOUS      düğmesine bastığınızda, 
kaydedici gösterime bu noktadan başlayacaktır.

2 Canlı TV yayınına geri dönmek için TUNER       
düğmesine basın.

İpucu Kaydı kesmeden daha önce yapılan 
kayıtları dondurabilir ya da ileri veya geri atlama 
yapabilirsiniz.

Sorun Giderme
Sorun giderme hakkında daha fazla ipucu için kullanıcı el kitabına başvurun.

Sorun İpucu
Uzaktan kumanda • Uzaktan kumandayı kaydediciye yöneltin (TV'ye değil) veya önünüzdeki engelleri kaldırın.
 • Piller bitmek üzere, pilleri değiştirin.
Disk çalmıyor • Çocuk kilidi devrededir. Kilidi devre dışı bırakmak için kullanıcı el kitabına başvurun.
 • Bölge kodu yanlış. DVD, TÜM bölgeler veya Bölge 2 için kodlanmış olmalıdır.
 • Diskin arızalı, çizik ya da katlanmış olup olmadığını kontrol edin. Diski temizleyin ya da  
  başka bir disk deneyin.
Görüntü bozuk  • Disk, TV renk sistemi standardına uygun değil (PAL/NTSC).
 • DVD oynatırken, görüntü kalitesini artırmak için Kayıt Modu ayarını yüksek kalite hızı  
  olarak değiştirin.
Kayıtlar programlanmış  • Kaydettiğiniz kanal ayarlı değildir ya da yanlış program numarası seçilmiştir.  
şekilde olmuyor  • Zaman ayarlı bir kayıt ayarladıktan sonra saat ayarını değiştirdiyseniz, zaman ayarlı kaydı  
  sıf ırlayın .
Yeni kayıt • Kaydedici, telif hakkı korumalı materyali kaydedilebilir bir DVD'ye kopyalayamıyor. 
yapılamıyor. • Kapatılmış bir DVD+R takılmıştır. Diski değiştirin

HIZLI BAŞLANGIÇ 
KILAVUZU

Bağlantı

Kurulum
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AUDIO / VIDEO OUT DIGITAL AUDIO OUT

SCART IN

Pillerin takılması

Eğer bir VCR cihazınız varsa, 'VCR veya benzeri bir cihaz ile bağlantı’ talimatlarını izleyin. 
Eğer bir VCR cihazınız yoksa, ‘VCR olmadan bağlantı’ talimatlarını izleyin.

Televizyon (arka)

Sabit disk/DVD 
kaydedici (arka)

Antene veya set 
üstü kutusuna

Uzaktan 
Kumanda 

(arka)

Sabit disk/DVD kaydedici (ön)
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
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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 veya benzeri cihaz (arka)

AUDIO / VIDEO OUT DIGITAL AUDIO OUT

SCART IN

Televizyon (arka)

Sabit disk/DVD kaydedici (arka)

Antene veya set 
üstü kutusuna

• Artı ve eksi uçların yerini not edin

Bağlantı Kurulum Keyif
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Canlı TV yayınını dondurma
Bazen, en sevdiğiniz programı izlerken kesinti olabilir. 
Artık, yayın kontrolü sizdeymiş gibi görüntüyü PAUSE 
ile dondurabilirsiniz.

1 Herhangi bir canlı TV programını izlerken, 
beklemeye almak için PAUSE      düğmesine basın.

2 Devam etmek için PLAY          düğmesine basın.

İpucu Kaydedici açıkken, izlediğiniz program 
geçici olarak kaydedilir. Pause Live TV (Canlı TV 
yayınını dondurma) ile kaydedici, kaydedilen kısmı 
tekrar gösterir ve kaydedici bekleme moduna 
getirildiğinde bu kayıt silinir.

3 Canlı TV yayınını izlemeye devam etmek için  
TUNER      düğmesine basın.

Sabit Diskten Oynatma

1 Sabit diskteki başlıkları görmek için HDD      
düğmesine basın.

2 Başlık seçmek için UP         veya DOWN      
düğmelerini kullanın.

3 İstediğiniz başlığın üzerine gelince PLAY          
düğmesine basın.

Kayıt

1 Kayıt yapmak için REC        düğmesine basın.

2 Kaydetmek istediğiniz süreyi girin ya da 30 dakikalık 
kayıt için REC        düğmesine tekrar basın.

İpucu REC        düğmesine her basışınızda, kayıt 
süresine 30 dakika eklenir.

3 Kaydı durdurmak için STOP        düğmesine basın.

İzleme Kanalının Bulunması

1 Kaydecicide STANDBY-ON düğmesine basın.

2 TV'yi açın.

İpucu Eğer VCR'ı bağladıysanız, devam etmeden 
önce VCR'ın kapalı ya da bekleme modunda 
olduğundan emin olun.

3 TV uzaktan kumandasında ‘0’ düğmesine basın ve 
arkasından, Genel Ayar Sayfası'nı görene kadar 
Channel Down düğmesine arka arkaya basın. Bu, 
kaydediciniz için kullanacağınız izleme kanalıdır

İpucu Bazı TV'lerde, doğru 
izleme kanalını bulmak için 
AV ya da SELECT tuşlarına 
basmaya devam edin. Eğer 
doğru izleme kanalını hala 
bulamadıysanız, bağlantıları 
kontrol edin ya da TV 
kullanım kılavuzuna 
başvurun.

Kurulumun Yapılması

1 Konuşma Dili, Altyazı Dili, Menü Dili, Ülke ve TV 
Biçimi seçimlerinizi yapın.

İpucu Seçim yapmak için kaydedicinin uzaktan 
kumandasını kullanın.

2 Kaydetmek için SETUP          düğmesine 
bastıktan sonra, anteni bağlamanız istenecektir.

3 Otomatik Kanal Aramayı Başlatın.

İpucu Hiç kanal bulunamazsa, anten bağlantısını 
kontrol edin ve kurulumu tamamladıktan sonra 
bir kez daha arama yapmak için kullanıcı el 
kitabına başvurun.

4 Tarih ve Saat ayarını kontrol edin.

5 Kurulumu tamamlamak için SETUP          
düğmesine basın.

VCR veya benzeri cihaz ile 
bağlantı

Bağlantı yapmadan önce

 Tüm kayıt ihtiyaçlarınız için yeni Philips sabit 
disk/DVD kaydedicinizi kullanabilirsiniz. 
VCR’nizdeki tüm bağlantıları sökün.

Bağlantı yapılması

1 Kaydedicinin bağlantısını yapmak için 2’nci adıma 
geçmeden önce “VCR olmadan bağlantı” 
kısmındaki “Bağlantı yapılması” altındaki 1-4 
adımlarını takip ediniz.

2 Başka bir SCART kablosunu (birlikte verilmemiş) 
kaydedicinin arkasındaki EXT2 AUX I/O SCART 
soketine takın.

3 Diğer ucunu, VCR cihazınızın arkasındaki SCART 
OUT soketine takın.

4 VCR'ın güç kablosunu bir AC prizine takın.

Not Bu kurulumda VCR, TV programlarını 
kaydedemez.

VCR olmadan bağlantı
Bağlantı yapmadan önce

 Televizyonunuzun kablo kutusuna/set üstü 
kutusuna, uydu alıcısına ya da antene bağlı olması 
gerekir. Anten kablosunu TV'den çıkarın.

Bağlantı yapılması

1 Anten kablosunu (VCR veya TV'den çıkış alır) 
kaydedicinin arkasında bulunan ANTENNA        
soketine takın.

2 Verilen anten kablosunu, kaydedicinin arkasındaki  
TV        soketine ve TV'deki Antenna In soketine 
takın.

3 SCART kablosunu, TV'nin SCART IN soketine ve 
kaydedicinin arkasındaki EXT1 soketine takın.

4 Kaydedicinin güç kablosunu bir AC prizine takın.


