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Αντιγραφή σε εγγράψιμο 
δίσκο DVD

Τύποι δίσκων που 
χρησιμοποιούνται με αυτή τη 
συσκευή εγγραφής

Εγχειρίδιο 
χρήσης

    Έναρξη αναπαραγωγής
A  Αναπαραγωγή από τον σκληρό 

δίσκο

HDD 10 Titles

For other options, press [DVD], [DV],  
[TUNER] keys. Press [RIGHT] to go to edit 
menu.

1. Press [SELECT] to  
mark or unmark 
recordings.
2. Press [HDD] to
copy selected  
recordings to DVD.

Press [SHUFFLE] to
sort by title.

00:20:20
SP PAL

001 CH001
CH003
CH009
CH008
CH002
CH008

002
003
004
005
006

Date TimeNo Ch. Title

14/02/06
10/02/06

25/02/06
28/02/06
28/03/06
12/04/06

14.00
14.00

Travel

Nature
News

News

Drama

Title 3

03.30
16.30

08.30
11.00

CH002007 07/05/06 News09.30
CH011008 23/05/06 Discover22.30

A Πατήστε HDD  για να εμφανίσετε τους τίτλους 
που περιέχονται στη μονάδα σκληρού δίσκου.

B Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πάνω  / κάτω  
για να επιλέξετε έναν τίτλο.

C Επισημάνετε τον τίτλο που θέλετε και πατήστε PLAY 
 για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή.

Σημείωση Για να μεταβείτε στο μενού επεξεργασίας, 
επισημάνετε τον τίτλο και πατήστε το δεξί .

D Πατήστε HDD  για να επιστρέψετε στο μενού 
δίσκου ανά πάσα στιγμή.

B  Αναπαραγωγή από δίσκο
A Τοποθετήστε ένα δίσκο CD ή DVD. 

Εάν δεν εμφανίζεται το μενού δίσκου, πατήστε DVD 
 για να εμφανίσετε τη λίστα με τους τίτλους που 

περιέχονται στο δίσκο.

3. My movie
15 / 03 / 2006
09 : 31 : 53 AM
SP 00 : 06 : 45

2. Nature
09 / 03 / 2006
15 : 30 : 45 PM
SPP 00 : 05 : 59

1. Sports
11 / 02 / 2006
12 : 31 : 53 PM
SP 00 : 03 : 00

Empty

B Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πάνω  / κάτω  
για να πραγματοποιήσετε κύλιση στη λίστα επιλογών 
ή/και τίτλων.

C Επισημάνετε τον τίτλο που θέλετε και πατήστε PLAY 
 για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή.

D Για να διακόψετε την αναπαραγωγή, πατήστε STOP 
.

E Πατήστε DVD  για να επιστρέψετε στο μενού 
δίσκου ανά πάσα στιγμή.

Για περισσότερες επιλογές αναπαραγωγής και 
εγγραφής, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της 
συσκευής.

C Εγγραφή σε εγγράψιμο DVD

A Πατήστε TUNER  για να μεταβείτε στη λειτουργία 
δέκτη.

B Πατήστε CH  ή  για να μεταβείτε στο 
τηλεοπτικό πρόγραμμα του οποίου θέλετε να 
πραγματοποιήσετε εγγραφή.

C Τοποθετήστε εγγράψιμο δίσκο DVD. 
Πατήστε DVD REC  για να μεταβείτε στη 
λειτουργία άμεσης εγγραφής και να εμφανίσετε τη 
γραμμή πληροφοριών.

System State: Stop
Record to Optical Disc As Standard Play Plus
Elapsed Time:  00:00:00 Remaining Time: 00:00:00

Σημείωση Για να πραγματοποιήσετε εγγραφή από μια 
εξωτερική συσκευή που έχετε συνδέσει, πατήστε 
επανειλημμένα SOURCE  Διαφορετικά, πατήστε 
DV  για να πραγματοποιήσετε εγγραφή από 
βιντεοκάμερα DV, συνδεδεμένη μέσω της υποδοχής 
DV IN της συσκευής εγγραφής.

D Πατήστε επανειλημμένα SELECT  για να επιλέξετε 
τη λειτουργία ποιότητας εγγραφής που προτιμάτε.

Ώρες εγγραφής 
που μπορούν 

να αποθηκευτούν

Τύποι δίσκων που 

χρησιμοποιούνται για εγγραφή

Record Quality 

(Ποιότητα εγγραφής)

1

2

2.5

3

4

6

8

High Quality HQ

Standard Play SP

Standard Play Plus SPP 

Long Play LP 

Extended Play EP

Super Long Play SLP

Super Extended Play SEP 

σε δίσκο DVD±R/±RW 
των 4,7GB

E Πατήστε REC  για να ξεκινήσετε την  
εγγραφή.

F Για να διακόψετε την εγγραφή, πατήστε  
STOP .

Μπορείτε να αντιγράψετε τα περιεχόμενα της μονάδας 
σκληρού δίσκου σε εγγράψιμο δίσκο DVD.

A Τοποθετήστε έναν εγγράψιμο δίσκο DVD στη 
συσκευή. 

B Πατήστε HDD  για να εμφανίσετε τους 
τίτλους που περιέχονται στη μονάδα σκληρού 
δίσκου.

C Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πάνω  / κάτω 
 για να επιλέξετε τον τίτλο που επιθυμείτε.

D Πατήστε SELECT  για να επιλέξετε τους 
τίτλους που επιθυμείτε να αντιγράψετε.

E Όταν ολοκληρώσετε την επιλογή, πατήστε 
HDD  για να ξεκινήσετε την αντιγραφή στον 
εγγράψιμο δίσκο DVD. 

Σημείωση Κατά τη διάρκεια της αντιγραφής, θα 
εμφανίζεται στην οθόνη το εικονίδιο  .

F Κατά τη διάρκεια της αντιγραφής, μπορείτε να 
συνεχίσετε να παρακολουθείτε τηλεοπτικά 
προγράμματα στη λειτουργία δέκτη ή να επιλέξετε 
ακόμη έναν τίτλο από τη μονάδα σκληρού δίσκου 
για αναπαραγωγή.

G Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία αντιγραφής, δεν 
θα εμφανίζεται πλέον το εικονίδιο  .

Τύπος Εγγραφή ΕπεξεργασίαΑναπαραγωγή

SELECT



1 Σύνδεση 2 Εγκατάσταση
Ξεκινήστε με τη ‘Βασική σύνδεση’.
Εάν έχετε VCR, ακολουθήστε τις οδηγίες της ενότητας ‘Σύνδεση με VCR ή παρόμοια συσκευή’. 

3 Απόλαυση

   Λειτουργία άμεσης 
 επανάληψης

Ενώ παρακολουθείτε ένα ζωντανό τηλεοπτικό πρόγραμμα, 
μπορείτε να πατήσετε  στο τηλεχειριστήριο για 
μεταπήδηση προς τα πίσω κατά 10 δευτερόλεπτα με κάθε 
πάτημα για άμεση επανάληψη.
Αν θέλετε να επιστρέψετε στο ζωντανό τηλεοπτικό 
πρόγραμμα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το .

  Λειτουργία Pause live TV
Μερικές φορές ενδέχεται να σας ενοχλήσουν ενώ 
παρακολουθείτε το αγαπημένο σας πρόγραμμα. 
Τώρα μπορείτε να το διακόψετε προσωρινά, όπως 
αν είχατε εσείς τον έλεγχο της εκπομπής.

A Πατήστε PAUSE  κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε 
ζωντανού τηλεοπτικού προγράμματος για να διακόψετε 
προσωρινά τη μετάδοσή του.

B Πατήστε PLAY  για να συνεχίσετε.

C Για να επιστρέψετε στη ζωντανή μετάδοση, πατήστε και 
κρατήστε πατημένο το δεξί .

Για να μετακινηθείτε γρήγορα προς τα εμπρός κατά 
τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε μία φορά 
το δεξί  για κάθε 30 δευτερόλεπτα μετακίνησης.

   Έναρξη εγγραφής 
A Πριν την εγγραφή σε μονάδα   

σκληρού δίσκου
Μπορείτε να προκαθορίσετε την ποιότητα εγγραφής για 
περιεχόμενο που έχετε τοποθετήσει στην προσωρινή 
μνήμη εγγραφών με μετατόπιση χρόνου.

A Πατήστε SETUP  στο τηλεχειριστήριο.
B Επισημάνετε  και πατήστε το δεξί  . 

Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο κάτω  μέχρι να 
επισημανθεί η επιλογή { Record Quality } (Ποιότητα 
εγγραφής) και, στη συνέχεια, πατήστε το δεξί .

C Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πάνω  / κάτω  για 
να επιλέξετε τη λειτουργία ποιότητας εγγραφής που 
προτιμάτε και πατήστε OK  για να επιβεβαιώσετε την 
επιλογή σας.

Ώρες εγγραφής που μπορούν να αποθηκευτούνRecord Quality 
(Ποιότητα εγγραφής)

Record Quality 
(Ποιότητα εγγραφής)

34

68

85

102

134

200

270

HQ High Quality

SP Standard Play

SPP Standard Play Plus

LP Long Play

EP Extended Play

SLP Super Long Play

SEP Super Extended Play

σε μονάδα σκληρού δίσκου με χωρητικότητα 160GB

Οι τιμές αυτές αποτελούν απλώς εκτιμήσεις. Μέρος του χώρου αποθήκευσης της 

μονάδας σκληρού δίσκου θα δεσμευτεί για τις λειτουργίες αυτής της συσκευής 

εγγραφής και τον προγραμματισμό εγγραφών.

B  Εγγραφή σε μονάδα σκληρού  
 δίσκου

A Πατήστε TUNER  για να μεταβείτε στη λειτουργία 
δέκτη.

B Πατήστε CH ή  για να μεταβείτε στο τηλεοπτικό 
πρόγραμμα του οποίου θέλετε να πραγματοποιήσετε 
εγγραφή.

C Πατήστε INFO  για να εμφανιστεί η γραμμή 
προγραμματισμένων εγγραφών.

09:15:36

L I V E

03:15:36

Σημείωση Για να πραγματοποιήσετε εγγραφή από μια 
συνδεδεμένη εξωτερική συσκευή, πατήστε επανειλημμένα 
SOURCE  για να μεταβείτε κυκλικά στις πηγές εισόδου 
βίντεο, ξεκινώντας από: 
  { CAM 1 } : υποδοχή VIDEO στην πρόσοψη
  { CAM 2 } : υποδοχή S-VIDEO στην πρόσοψη
  { EXT 1 }  : υποδοχή EXT 1 στην πίσω πλευρά ή πατήστε 
DV  για εγγραφή από βιντεοκάμερα DV, συνδεδεμένη 
μέσω της υποδοχής DV IN της συσκευής εγγραφής.

D Πατήστε REC  για να ξεκινήσει η εγγραφή.
Σημείωση Πατήστε επανειλημμένα REC  για να αυξήσετε 
τη διάρκεια εγγραφής κατά προσαυξήσεις των 30 λεπτών 
ανά πάτημα.

E Για να διακόψετε την εγγραφή, πατήστε STOP .

AUDIO / VIDEO OUT DIGITAL AUDIO OUT

SCART IN

5

Τηλεόραση (πίσω μέρος)

Με την κεραία ή τον 
αποκωδικοποιητή

Συσκευή 
εγγραφής 
Philips (πίσω 
μέρος)

Σε εναλλασσόμενο 
ρεύμα

Βασική σύνδεση

A Πριν τη σύνδεση, αποσυνδέστε το καλώδιο της 
κεραίας που είναι συνδεδεμένο στην τηλεόρασή σας.

B Συνδέστε το καλώδιο της κεραίας στην υποδοχή 
ANTENNA της συσκευής εγγραφής.

C Χρησιμοποιήστε το ομοαξονικό καλώδιο RF που 
παρέχεται για να συνδέσετε την υποδοχή 
TV  της συσκευής εγγραφής με την υποδοχή 
Antenna In της τηλεόρασης.

D Χρησιμοποιήστε το καλώδιο SCART για να συνδέσετε 
την υποδοχή EXT1 TO TV-I/O της συσκευής 
εγγραφής στην αντίστοιχη υποδοχή εισόδου SCART 
της τηλεόρασης.

E Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από τη συσκευή 
εγγραφής σε πρίζα AC.

Σύνδεση με VCR ή παρόμοια 
συσκευή
Η νέα συσκευή εγγραφής Philips αντικαθιστά τη συσκευή 
VCR για όλες τις ανάγκες εγγραφής. Αρχικά, αποσυνδέστε 
όλες τις συνδέσεις από το VCR.

AUDIO / VIDEO OUT DIGITAL AUDIO OUT

SCART IN

Τηλεόραση (πίσω μέρος)

Με την κεραία ή τον 
αποκωδικοποιητή

Συσκευή εγγραφής Philips 
(πίσω μέρος)

Σε εναλλασσόμενο 
ρεύμα

VCR ή παρόμοια 
συσκευή (πίσω μέρος)

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

Μόλις ενεργοποιήσετε τη συσκευή εγγραφής, το τρέχον 
επιλεγμένο τηλεοπτικό πρόγραμμα θα αποθηκευτεί στον 
χώρο προσωρινής αποθήκευσης του σκληρού δίσκου 
που λέγεται ‘TSB’ (Time Shift Buffer-Προσωρινή μνήμη 
εγγραφών με μετατόπιση χρόνου). Στο TSB μπορούν να 
αποθηκευτούν προσωρινά μέχρι και 6 ώρες τηλεοπτικού 
προγράμματος. 

Πατήστε  μία φορά για να εμφανιστεί η γραμμή 
προγραμματισμένων εγγραφών.

09:15:36

08:30:45 

03:15:36

CH003/P3

Τα περιεχόμενα της προσωρινής μνήμης εγγραφών με 
μετατόπιση χρόνου θα διαγραφούν μόλις πατήσετε CH 

ή  εάν μεταβείτε σε άλλη λειτουργία: SOURCE 
, DV , DVD REC .

A   Εύρεση του καναλιού 
 προβολής

STANDBY-ON

A Πατήστε STANDBY-ON στη συσκευή 
εγγραφής.

B Ανοίξτε την τηλεόραση.

Σημείωση Εάν είναι συνδεδεμένη στη συσκευή VCR, 
βεβαιωθείτε ότι η συσκευή VCR είναι 
απενεργοποιημένη ή σε λειτουργία αναμονής πριν 
συνεχίσετε.

C Πατήστε SETUP .

D Εάν η τηλεόρασή σας δεν μεταβαίνει στο σωστό 
κανάλι προβολής, πατήστε ‘0’ στο τηλεχειριστήριο 
της τηλεόρασης και, στη συνέχεια, πατήστε 
επανειλημμένα το κουμπί αλλαγής καναλιών μέχρι 
να δείτε τη σελίδα { SETUP MENU - SETUP } 
(Μενού ρύθμισης-Ρύθμιση). Αυτό είναι το σωστό 
κανάλι προβολής για τη συσκευή εγγραφής.

To exit, press [SETUP].

TV Shape

Auto Program

Manual Program

4:3 LB

Search

Edit

Sort OK

Menu Language English

SETUP MENU - SETUP

Country Selection Austria

Σημείωση Μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο AV ή 
SELECT στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης (αν 
διατίθεται) για να επιλέξετε 
το σωστό κανάλι προβολής. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο 
χρήσης της τηλεόρασης.

B   Αρχική εγκατάσταση
A Πατήστε SETUP  στο τηλεχειριστήριο.

TV Shape

Auto Program

Manual Program

4:3 LB

Search

Edit

Sort OK

Menu Language English

SETUP MENU - SETUP

Country Selection Austria

Σημείωση Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πάνω  και 
κάτω  για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ των 
επιλογών. Επιλέξτε ένα στοιχείο πατώντας δεξί  .  
Για να επιβεβαιώσετε μια ρύθμιση, πατήστε OK .

B Επιλέξτε τη γλώσσα εμφάνισης στην οθόνη.
 Επισημάνετε  και πατήστε δεξί  Επιλέξτε 

{ Menu Language } (Γλώσσα μενού) και πατήστε δεξί 
 για να αποκτήσετε πρόσβαση στις επιλογές.

 Επιλέξτε τη γλώσσα που επιθυμείτε και πατήστε OK 
 για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

C Επιλέξτε τη χώρα διαμονής σας
 Πατήστε το πλήκτρο κάτω  για να επιλέξετε 

{ Country Selection } (Επιλογή χώρας) και πατήστε 
δεξί  για να αποκτήσετε πρόσβαση στις 
επιλογές.

  Επιλέξτε τη χώρα διαμονής σας και, στη 
συνέχεια, πατήστε OK  για να επιβεβαιώσετε 
την επιλογή σας.

D Ρύθμιση και εγκατάσταση 
τηλεοπτικών καναλιών. 

 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πάνω  / κάτω  για 
να επιλέξετε { Auto Program } (Αυτόματος 
προγραμματισμός) και, στη συνέχεια, πατήστε OK .

  Θα εμφανιστεί ένα προειδοποιητικό μήνυμα. 
Επιλέξτε OKCONTINUE  και πατήστε OK  για να ξεκινήσει 
η αυτόματη αναζήτηση τηλεοπτικών καναλιών.

Σημείωση Εάν δεν βρεθεί κανένα κανάλι, ελέγξτε τη 
σύνδεση της κεραίας και ξεκινήστε την αναζήτηση καναλιού 
από την αρχή.

E Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας
 Επισημάνετε  και πατήστε δεξί  . Επιλέξτε 

{ Date-Time Programme } (Προγραμματισμός 
ημερομηνίας-ώρας) και πατήστε δεξί  για να 
αποκτήσετε πρόσβαση στις επιλογές. 

 Επιλέξτε το κανάλι που επιθυμείτε ώστε να οριστεί 
αυτόματα η ημερομηνία/ώρα και, στη συνέχεια, 
πατήστε OK  για επιβεβαίωση.

F Πατήστε SETUP  για να ολοκληρώσετε την 
εγκατάσταση.

Μπορείτε πλέον να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή 
εγγραφής Philips!

Συσκευή εγγραφής Philips (πρόσοψη)

A Ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται στην 
ενότητα ‘Βασικές συνδέσεις’ πριν μεταβείτε στο βήμα 

B που αναγράφεται στη συνέχεια.

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 της συσκευής VCR.

C Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από τη συσκευή 
VCR σε πρίζα AC.

Σημείωση Στην παρούσα ρύθμιση, η συσκευή VCR 
δεν έχει δυνατότητα εγγραφής τηλεοπτικών 
προγραμμάτων.

 Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης που 
συνοδεύει το προϊόν για επιπλέον 
διαγράμματα σύνδεσης.

(Το TSB στη λειτουργία αναπαραγωγής)
Ώρα έναρξης 
τηλεοπτικού 
προγράμματος

Πρόγραμμα 
αποθηκευμένο 
στο TSB

Εμφανίζει την πηγή 
εισόδου τηλεοπτικού 
καναλιού ή βίντεο

Το εικονίδιο 
κατάστασης TSB 
κατά τη διάρκεια 
της αναπαραγωγής

Ώρα αναπαραγωγής 
τρέχουσας οθόνης

Τρέχουσα ώρα 
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