
1 Anslut
Börja med den “Grundläggande anslutning”.

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

Grundläggande anslutning

A Innan du ansluter
Dra ur TV:ns nuvarande antennkabel.

B Anslut

A Dra ur antennkabeln som nu sitter i TV:n och anslut den 

till uttaget märkt ANTENNA  på recordern.

B Anslut uttaget märkt TV  på recordern till 

antenningången (Antenna In) på TV:n med den medföljande 

RF-koaxialkabeln.

C Anslut SCART-uttaget märkt EXT1 TO TV-I/O på 

recordern till uttaget SCART IN på TV:n med den 

medföljande SCART-kabeln.

D Sätt i recorderns nätkabel i ett nätuttag.

Obs!  Se även den medföljande Användarhandboken för 

andra möjliga anslutningar (t.ex. S-VIDEO, 

Komponentvideo).

2 Inställningar

A Hitta visningskanal

A Sätt på recordern genom att trycka på 

STANDBY-ON Meddelandet “IS TV ON?” 

(ÄR TV:N PÅ?) visas.

B Sätt på TV-apparaten.   

Du bör kunna se inställningsmenyn.

Please Choose Settings

English
Off
English
United Kingdom
4:3 PanScan

Press SETUP to continue

Audio
Subtitle
Menu
Country
TV Shape

Obs!   Om du har en videobandspelare inkopplad, 

se till att den är avstängd innan du fortsätter.

C Om du inte har det trycker du på knappen för kanalval på 

TV:ns fjärrkontroll flera gånger (eller knappen för AV, 

SELECT) tills du ser menyn. Det här är rätt visningskanal 

för recordern.

B Börja med grundinställningarna
Följ instruktionerna på skärmen och använd recorderns 

fjärrkontroll till att slutföra inställningarna.

A Välj önskat ljudspråk, textningsspråk, menyspråk, land och 

bildformat.

Obs!  Tryck på  när du vill välja alternativ i menyn. 

B Tryck på SETUP  när du vill stänga inställningsmenyn.

C Tryck på  när du vill aktivera automatisk kanalsökning. 

Det kan ta några minuter innan det är klart.

Auto Install Channels

Press STOP to save.

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

00 Channels found

D Ändra eller bekräfta datum och tid. 

E Tryck på SETUP  när du vill slutföra 

grundinstallationen.

Obs! Så här gör du om du vill ändra eller 

uppdatera inställningarna för mottagaren och 

datum/tid:

1) Tryck på DVD och sedan på STOP .  

2) Tryck på SETUP .

3) Tryck på  nedåt så att { Setup } 

(Inställningar) markeras på menyn, och tryck 

sedan på  höger.

3  

A Anslut först inspelaren genom att följa steg 1 till 4 under 

“Grundläggande anslutning” innan du fortsätter med steg 2 

nedan. I bilden ovan visas anslutningen utan den 

markbundna digitalantennen.

B Använd en annan SCART-kabel (medföljer inte) till att 

ansluta SCART-uttaget märkt EXT2 AUX-I/O på 

recordern till uttaget märkt SCART OUT på 

videobandspelaren.

C Sätt i videobandspelarens nätkabel i ett nätuttag.

Obs!  Med den här konfi gurationen kan du inte spela in 

TV-program på videon.

Anslut till video eller liknande 
enhet

A Innan du ansluter
Din nya Philips Recorder kommer att helt ersätta 

videobandspelaren för alla inspelningar. Dra först ur alla 

anslutningar till videobandspelaren.

B Anslut

AUDIO / VIDEO OUT DIGITAL AUDIO OUT

SCART IN

AUDIO / VIDEO OUT DIGITAL AUDIO OUT

SCART IN

Om TSB (Time Shift-bufferten) 

När du har slagit på inspelaren trycker du på knappen TUNER 
på fjärrkontrollen. Den blå indikatorn för hårddiskaktivitet på 

frontpanelen  tänds. Det valda tv-programmet lagras på en 

tillfällig hårddiskbuffert som kallas TSB (Time Shift-buffert). I 

Time Shift-bufferten kan du tillfälligt lagra upp till sex timmar 

med program.

Tryck på  en gång när du vill visa Time Shift-videofältet.

Innehållet i Time Shift-videofältet töms när du trycker på 

STANDBY ON (2). 

Obs!   Ett meddelande med en bekräftelse om att du har 

tömt Time Shift-videofältet visas om du trycker på REC 

MODE- eller DV-knappen på fjärrkontrollen eller väljer 

alternativet { Setup } (Inställningar) på inställningsmenyn.
 

Titta på TV – Pause Live TV 

Med Philips DVD-inspelare kan du även styra tv-programmet. 

Du kan göra en paus i programmet, som om det var du som 

styrde sändningen.

A Slå på inspelaren och välj tv-program genom att trycka på 

CH +/-.

B Tryck på PAUSE  för att pausa det.

C Tryck på PLAY  för att fortsätta.

D Tryck på TUNER för att återgå till den riktiga sändningen.

Inmatningsfält för aktuell 

uppspelningstid eller 

inspelningstid

Buffertens 

sluttid

Klipp som är 

markerade för 

inspelning

Program som lagras i den 

tillfälliga hårddiskbufferten

Programmets 

starttid

Från en 

luftantenn eller 

kabel-TV-

mottagare

TV (baksida)

Philips Recorder (baksida)

Från en 

luftantenn eller 

kabel-TV-

mottagare

TV (baksida)

Video eller 

liknande enhet 

(baksida)

Philips Recorder 

(baksida)
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3 Njut
DVDR 3300H

DVDR 3330H

DVDR 5330H

1
2
3

Behöver du hjälp?
Användarhandbok
Läs i användarhandboken som medföljde din Philips Recorder

Online
Besök www.philips.com/support

2005 C Koninklijke Philips N.V.

All rights reserved.

12 NC 3139 246 17072

www.philips.cocm

Starta uppspelning 

A Från hårddisk

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

03-10-2005     19:30:10

03-10-2005     22:00:00

04-10-2005     17:10:30

12-10-2005     09:20:00

Recovered Title

HDD space: 2% used

HDD page: 1/1

A Tryck på HDD  när du vill visa de inspelade titlarna på 

hårddisken.

B Välj titel genom att trycka på  upp eller  ned.

C Starta uppspelningen genom att trycka på PLAY .

Obs!   Om du vill gå till redigeringsmenyn markerar du 

titeln och trycker på  höger. Stäng redigeringsmenyn 

genom att trycka på  vänster.

B Från skiva 

A Håll knappen STOP  nedtryckt tills skivsläden öppnas. 

Lägg i en skiva och stäng släden.

B Uppspelningen startar automatiskt.

Om skivmenyn visas trycker du på PLAY  så att 

uppspelningen startar.

C Tryck på T/C under uppspelningen och gå till de olika upp

spelningsalternativen.

D Avsluta uppspelningen genom att trycka på STOP .

Spela in på hårddisk 

A Välj inspelningskvalitet

Inspelningsläget avgör bildkvaliteten och den verkliga 

inspelningstiden till hårddisken. Samma inspelningsläge används 

när du kopierar de inspelade titlarna på hårddisken till en 

inspelningsbar DVD-skiva.

Tryck på REC MODE fl era gånger tills önskat 

inspelningsläge visas på skärmen.

Inspelningsläge 

HQ (hög kvalitet)

SP (standarduppspelning)

SPP (standarduppspelning plus)

LP (lång speltid)

EP (utökad uppspelning)

SLP (super lång uppspelning)

SEP (super utökad uppspelning)

Flera timmars inspelningar kan lagras på hårddisken eller  
en tom inspelningsbar 4,7 GB DVD-skiva.

DVDR3300H
HDD

DVD±R/
DVD±RW

DVDR3330H
HDD

DVDR5330H
HDD

1 
2

2.5
3
4
6
8

16
32
40
48
64
96
130

30
60
80
90
120
180
250

50
100
120
150
200
300
400

Obs! Om du ändrar inspelningsläget ändras inte längden 

(6 timmar) på Time Shift-bufferten.

B Innehållet i den tillfälliga 

hårddiskbufferten

A Se innehållet i den tillfälliga hårddiskbufferten genom att 

trycka på .

B Tryck på  för att söka efter den scen där 

inspelningen ska börja och tryck därefter på PAUSE .

Obs!  Du kan även söka med knapparna .

C Tryck på REC  och ange den totala inspelningstiden.

Obs!  Du kan trycka på REC fl era gånger när du vill utöka 

inspelningstiden med 30-minutersintervaller, upp till 6 

timmar. 

D Om du vill avsluta inspelningen före den schemalagda 

tiden trycker du på STOP .

Obs!  Om du vill avbryta inspelningen trycker du på  

CLEAR. 

 
Typ    Skiva  Uppspelning   Redigering

HDD & DVD-spelare/-recorder

Anslut

Inställningar

Njut

Snabbstartguide

HDD & DVD-spelare/-recorder Fjärrkontroll och 

2 batterier

Vad fi nns i förpackningen?

RF-kabel, koaxial AnvändarhandbokScart-kabelSnabbstartguide
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