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Σύνδεση

Σύνδεση με VCR ή
παρόμοια συσκευή

Βασική σύνδεση
A Πριν τη σύνδεση
Αποσυνδέστε την κεραία που είναι συνδεδεμένη στην
τηλεόρασή σας.

B

2

Ξεκινήστε με τη ‘Βασική σύνδεση’.
Εάν έχετε VCR, ακολουθήστε τις οδηγίες της ενότητας ‘Σύνδεση με VCR ή παρόμοια συσκευή’.

A

A

Εύρεση του καναλιού προβολής

A Πατήστε STANDBY-ON στη συσκευή εγγραφής.
Στη συσκευή εγγραφής θα εμφανιστεί το
μήνυμα ‘IS TV ON?’.

Πριν τη σύνδεση

Η νέα συσκευή εγγραφής της Philips αντικαθιστά το VCR
για όλες τις ανάγκες εγγραφής. Αρχικά, αποσυνδέστε όλες
τις συνδέσεις από το VCR.

Σύνδεση

Ρύθμιση

B Ανοίξτε την τηλεόραση. Θα πρέπει να βλέπετε
το μενού ρυθμίσεων.

Please Choose Settings

B
Από κεραία offair ή κουτί
σύνδεσης
καλωδιακής

Σύνδεση

Off
English
United Kingdom
4:3 PanScan

Press SETUP to continue

Τηλεόραση (πίσω μέρος)

Σημείωση: Εάν η συσκευή είναι συνδεδεμένη
στο VCR, βεβαιωθείτε πως είναι απενεργοποιημένη
πριν συνεχίσετε.

SCART IN

καναλιών στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης (ή το
κουμπί AV, SELECT) μέχρι να εμφανιστεί το μενού.
Αυτό είναι το σωστό κανάλι προβολής για τη συσκευή
εγγραφής.

SCART IN

B
Συσκευή εγγραφής
Philips (πίσω μέρος)
AUDIO / VIDEO OUT

DIGITAL AUDIO OUT

Συσκευή εγγραφής
Philips (πίσω
μέρος)

A Επιλέξτε την επιθυμητή ομιλούμενη γλώσσα, τη
γλώσσα υποτίτλων, τη γλώσσα μενού, τη χώρα
διαμονής σας και το σχήμα της τηλεόρασης.
Σημείωση Πατήστε
επιλογές του μενού.

για να ενεργοποιήσετε τις

B Πατήστε SETUP

(ΡΥΘΜΙΣΗ) για να
πραγματοποιήσετε έξοδο από το μενού ρυθμίσεων.

VCR ή παρόμοια
συσκευή (πίσω
μέρος)

C Πατήστε

για να ενεργοποιήσετε την αυτόματη
αναζήτηση τηλεοπτικών καναλιών.
Αυτή η διαδικασία ολοκληρώνεται σε λίγα λεπτά.

παρέχεται για να συνδέσετε την υποδοχή TV
της
συσκευής εγγραφής με την υποδοχή Antenna In της
τηλεόρασης.

C Χρησιμοποιήστε το καλώδιο scart που παρέχεται για
να συνδέσετε την υποδοχή scart EXT1 TO TV-I/O της
συσκευής εγγραφής στην υποδοχή SCART IN της
τηλεόρασης.

D Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από τη συσκευή
εγγραφής σε πρίζα AC.
Σημείωση: Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης που
συνοδεύει το προϊόν για άλλες πιθανές συνδέσεις
(π.χ. S-VIDEO, Component Video).
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για να εμφανιστεί η γραμμή
Πατήστε μία φορά το
προγραμματισμένων εγγραφών.
Τηλεοπτικά προγράμματα που έχουν
αποθηκευτεί στη μονάδα σκληρού δίσκου
προσωρινής αποθήκευσης

Ώρα λήξης της
προσωρινής
αποθήκευσης.

Ώρα έναρξης του
τηλεοπτικού προγράμματος

Κλιπ επιλεγμένα για
εγγραφή

Τρέχουσα ώρα αναπαραγωγής ή πεδίο
καταχώρησης της διάρκειας εγγραφής

Τα περιεχόμενα της γραμμής προγραμματισμένων
εγγραφών θα διαγραφούν μόλις πιέσετε STANDBY ON
(2) (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ).
Σημείωση Μόλις διαγράψετε τα περιεχόμενα της
γραμμής προγραμματισμένων εγγραφών θα εμφανιστεί
ένα μήνυμα επιβεβαίωσης, εάν πατήσετε το κουμπί REC
MODE ή το κουμπί DV από το τηλεχειριστήριο ή
μεταβείτε στην επιλογή { Setup } (Ρύθμιση) του μενού
ρύθμισης.

Auto Install Channels

τηλεόραση και συνδέστε το στην υποδοχή
ANTENNA
της συσκευής εγγραφής.

B Χρησιμοποιήστε το ομοαξονικό καλώδιο RF που

Μόλις ενεργοποιήσετε τη συσκευή εγγραφής, πατήστε το
κουμπί TUNER στο τηλεχειριστήριο. Θα ανάψει η μπλε
λυχνία HDD ACTIVE
(ΕΝΕΡΓΟ HDD) στον μπροστινό
πίνακα. Το επιλεγμένο τηλεοπτικό πρόγραμμα θα
αποθηκευτεί στη μονάδα σκληρού δίσκου προσωρινής
αποθήκευσης που ονομάζεται “TSB” (Προσωρινή μνήμη
εγγραφών με μετατόπιση χρόνου).
Στο TSB μπορούν να αποθηκευτούν προσωρινά μέχρι και
6 ώρες τηλεοπτικού προγράμματος.

Έναρξη της διαδικασίας βασικής
ρύθμισης

Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο της συσκευής
εγγραφής και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να
ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.

DIGITAL AUDIO OUT

A Αποσυνδέστε το καλώδιο της κεραίας από την

Σχετικά με την προσωρινή
μνήμη εγγραφών με
μετατόπιση χρόνου (TSB)

C Εάν όχι, πατήστε επανειλημμένα το κουμπί αλλαγής

Από κεραία off-air ή
κουτί σύνδεσης
καλωδιακής

AUDIO / VIDEO OUT

English

Audio
Subtitle
Menu
Country
TV Shape

Τηλεόραση (πίσω μέρος)
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Απόλαυση

Please wait.... Searching for channels
This operation may take about 20 minutes

00 Channels found

A Ακολουθήστε τα βήματα 1 έως 4 της ενότητας ‘Βασική
σύνδεση’ για να συνδέσετε τη συσκευή εγγραφής
πριν προχωρήσετε στο βήμα 2 που περιγράφεται στη
συνέχεια. Στην παραπάνω εικόνα εμφανίζεται η
σύνδεση χωρίς την ψηφιακή επίγεια κεραία.

B Χρησιμοποιήστε ακόμη ένα καλώδιο scart (δεν
παρέχεται) για να συνδέσετε την υποδοχή scart EXT2
AUX-I/O της συσκευής εγγραφής στην υποδοχή
SCART OUT του VCR.

C Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από το VCR σε
πρίζα AC.
Σημείωση: Στην παρούσα ρύθμιση το VCR δεν έχει τη
δυνατότητα εγγραφής τηλεοπτικών προγραμμάτων.

Press STOP to save.

D Αλλάξτε ή επιβεβαιώστε την
ημερομηνία και την ώρα.

E Πατήστε SETUP

(ΡΥΘΜΙΣΗ)
για να ολοκληρώσετε τη
διαδικασία της βασικής εγκατάστασης.
Σημείωση Για να αλλάξετε ή να
ενημερώσετε τις ρυθμίσεις δέκτη και
την ημερομηνία/ώρα:
1) Πατήστε DVD και στη συνέχεια
STOP .
.
2) Πατήστε SETUP
3) Πατήστε T κάτω για να ενεργοποιήσετε την επιλογή
{ Setup } (Ρύθμιση) στο μενού και πατήστε X δεξιά.

Παρακολούθηση τηλεόρασης
– Λειτουργία ‘Pause live TV’
Η συσκευή εγγραφής Philips σας δίνει τη δυνατότητα να
ελέγξετε το τηλεοπτικό πρόγραμμα. Τώρα μπορείτε να τη
διακόψετε προσωρινά (PAUSE), σαν να είχατε εσείς τον
έλεγχο της εκπομπής.

A Ενεργοποιήστε τη συσκευή εγγραφής και πατήστε
CH +/- για να επιλέξετε ένα τηλεοπτικό
πρόγραμμα.

B Πατήστε PAUSE

(ΠΑΥΣΗ) για να διακόψετε
προσωρινά τη μετάδοσή του.

C Πατήστε PLAY
(ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ) για να συνεχίσετε.
D Πατήστε TUNER (ΔΕΚΤΗΣ) για να επιστρέψετε στη
ζωντανή μετάδοση.
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Μονάδα σκληρού δίσκου και Συσκευή αναπαραγωγής/εγγραφής DVD

Απόλαυση

Εγγραφή σε σκληρό δίσκο
A Επιλέξτε την ποιότητα εγγραφής

Έναρξη αναπαραγωγής
A Από τη μονάδα σκληρού δίσκου

Η λειτουργία εγγραφής καθορίζει την ποιότητα
της εικόνας και τον πραγματικό χρόνο που θα
απαιτηθεί για την εγγραφή στη μονάδα σκληρού
δίσκου. Η ίδια λειτουργία εγγραφής θα
χρησιμοποιηθεί όταν αντιγράψετε τους τίτλους
που έχετε εγγράψει στη μονάδα σκληρού
δίσκου σε ένα εγγράψιμο DVD.

HDD space: 2% used

00:29:30 SPP PAL
03-10-2005 19:30:10
Channel 5

Πατήστε επανειλημμένα REC MODE
(ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ) μέχρι να εμφανιστεί
η επιθυμητή λειτουργία εγγραφής στην οθόνη.
Λειτουργία
εγγραφής

DVDR3300H

DVDR3330H

DVDR5330H

HDD

HDD

HDD

DVD±R/
DVD±RW

HQ (high quality)

16

30

50

1

SP (standard play)

32

60

100

2

40

80

120

2.5

48

90

150

3

EP (extended play)

64

120

200

4

SLP (super long play)

96

180

300

6

SEP (super extended
play)

130

250

400

8

LP (long play)

22:00:00

04-10-2005

17:10:30

12-10-2005

09:20:00

Recovered Title
HDD page: 1/1

(Σκληρός δίσκος) για να
εμφανίσετε τους τίτλους που έχετε εγγράψει στη
μονάδα σκληρού δίσκου.

1
2
3

B Πατήστε S πάνω ή T κάτω για επιλογή τίτλου.
C Πατήστε PLAY
για έναρξη της αναπαραγωγής.
Σημείωση Για να μεταβείτε στο μενού επεξεργασίας,
επισημάνετε τον τίτλο και πατήστε X δεξιά. Πατήστε W
αριστερά για να πραγματοποιήσετε έξοδο από το μενού
επεξεργασίας.

Σημείωση Η αλλαγή της λειτουργίας εγγραφής δεν
επηρεάζει το μέγεθος (6 ώρες εγγραφής) της προσωρινής
μνήμης εγγραφών με μετατόπιση χρόνου.

B

19:30:10

03-10-2005

Οδηγός γρήγορης
εκκίνησης

A Πατήστε HDD

Οι ώρες εγγραφής μπορούν να αποθηκευτούν
στο σκληρό δίσκο ή σε έναν κενό εγγράψιμο
δίσκο DVD χωρητικότητας 4,7 GB.

SPP (standard play plus)

03-10-2005

Περιεχόμενα στη μονάδα HDD
προσωρινής αποθήκευσης

A Πατήστε

για να δείτε τι έχει αποθηκευτεί
προσωρινά στη μονάδα σκληρού δίσκου.

DVDR 3300H
DVDR 3330H
DVDR 5330H

B

Από δίσκο

A Κρατήστε πατημένο το κουμπί STOP

μέχρι να
ανοίξει η θήκη του δίσκου και, στη συνέχεια,
τοποθετήστε ένα δίσκο και κλείστε τη θήκη.

Σύνδεση
Ρύθμιση
Απόλαυση

Τι περιέχεται στη συσκευασία;

B Η αναπαραγωγή θα ξεκινήσει αυτόματα.

B Πατήστε

για να αναζητήσετε τη σκηνή από την
οποία θέλετε να ξεκινήσει η διαδικασία εγγραφής και,
(ΠΑΥΣΗ).
στη συνέχεια, πατήστε PAUSE
Σημείωση Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα
κουμπιά για την πραγματοποίηση αναζήτησης
.

Εάν εμφανιστεί το μενού δίσκου, πατήστε PLAY
(ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ) για να ξεκινήσει η διαδικασία
αναπαραγωγής.

C Πατήστε T/C κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής για
να αποκτήσετε πρόσβαση στις διάφορες επιλογές
αναπαραγωγής.

D Πατήστε STOP
C Πατήστε REC

και πληκτρολογήστε τη συνολική
διάρκεια εγγραφής που απαιτείται.

(ΔΙΑΚΟΠΗ) για να σταματήσετε

την αναπαραγωγή.
Τύπος

Μονάδα σκληρού δίσκου και Συσκευή
αναπαραγωγής/εγγραφής DVD

Εγγραφή Αναπαραγωγή Επεξεργασία

Τηλεχειριστήριο και
2 μπαταρίες

Σημείωση Μπορείτε να πατήσετε επανειλημμένα το
κουμπί REC για να αυξήσετε τη διάρκεια της εγγραφής ανά
διαστήματα 30 λεπτών, με μέγιστη διάρκεια τις 6 ώρες.

D Εάν θέλετε να διακόψετε την εγγραφή πριν την
προγραμματισμένη ώρα, πατήστε STOP

.

Σημείωση Για να ακυρώσετε την εγγραφή, πατήστε
CLEAR (ΑΠΑΛΟΙΦΗ).

Χρειάζεστε βοήθεια;
Εγχειρίδιο χρήσης
Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης που συνοδεύει τη συσκευή
εγγραφής της Philips

Οδηγός γρήγορης
εκκίνησης

Online
Μεταβείτε στην τοποθεσία www.philips.com/support
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Ομοαξονικό
καλώδιο RF

Καλώδιο Scart

Εγχειρίδιο
χρήσης

2005 C Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
12 NC 3139 246 17082
www.philips.cocm

2005-11-02 2:20:36 PM

