
Hard Disk/DVD rekordér DVDR3360H

Co je součástí balení?

1 Zapojte

2 Nastavte

3 Užívejte

Hard Disk/DVD rekordér

Dálkový ovladač 
a 2 baterie

Koaxiální vf kabel Kabel SCART

Návod
k použití

3  Užívejte 3  Užívejte
C Nahrávání na disk DVD
a Stiskem TUNER  přepněte do režimu 

tuneru.
b Pomocí CH  nebo  nastavte TV 

předvolbu, z níž chcete nahrávat.
c Vložte nahratelný disk DVD.

Stiskem DVD REC  přepnete do 
režimu přímého nahrávání a zobrazíte 
informační lištu.

Poznámka
Pro nahrávání z vnějších zařízení tiskněte 
SOURCE 
NEBO
stiskněte DV  pro záznam z DV kamery, 
připojené přes zásuvku DV IN.

d Tisknutím SELECT  vyberte požadovaný 
režim kvality záznamu.

e Stiskem REC  spusťte nahrávání.
f Nahrávání zastavíte stiskem STOP .

Spuštění přehrávání

A Přehrávání z pevného disku

a Stiskem HDD  zobrazíte tituly na pevném 
disku.

b Pomocí Nahoru  / Dolů  vyberte titul.
c Zvýrazněte požadovaný titul a stiskem PLAY  

spusťte jeho přehrávání.

Poznámka
Pro vstup do nabídky úprav zvýrazněte titul 
a stiskněte Doprava .

d Stiskem HDD  se kdykoli vrátíte do nabídky 
disku.

B Přehrávání z disku
a Vložte disk CD nebo DVD. 

Pokud se nezobrazí nabídka disku, stiskem 
DVD  zobrazíte seznam titulů na disku.

b Pomocí Nahoru  / Dolů  listujete 
seznamem možností a/nebo titulů.

c Zvýrazněte požadovaný titul a stiskem PLAY  
spusťte jeho přehrávání.

d Přehrávání zastavíte stiskem STOP .
e Stiskem DVD  se kdykoli vrátíte do nabídky 

disku.

Další možnosti nahrávání a přehrávání 
naleznete v přiloženém Návodu k použití.

Kvalita záznamu Délka záznamu 
(hodiny)

4,7 GB DVD±R/±RW

Typy disků pro nahrávání
Kopírování na nahratelné 
DVD
Nahrané tituly z HDD můžete kopírovat na 
nahratelný disk DVD.

a Vložte nahratelný disk DVD.
b Stiskem HDD  zobrazíte tituly na pevném 

disku.
c Pomocí Nahoru  / Dolů  vyberte 

titul.
d Stiskem SELECT  označte tituly, které 

chcete kopírovat.
e Po skončení výběru stiskem HDD  

spustíte kopírování na nahratelný disk DVD.

Poznámka
Během kopírování se zobrazuje ikona .

f Během kopírování můžete pokračovat ve 
sledování TV programu v režimu tuneru 
nebo sledovat jiný titul z HDD.

g Po skončení kopírování ikona  zmizí.

Typy disků pro použití 
v tomto rekordéru

Potřebujete pomoci?
Pomocný text na obrazovce
Při použití rekordéru Philips můžete kdykoli zobrazit text nápovědy na obrazovce stiskem INFO .

Návod k použití
Nahlédněte do návodu, který je přiložen u rekordéru Philips.

Online
Navštivte www.philips.com/support.

Typ Nahrávání Přehrávání Úpravy
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1  Zapojte
Začněte obrázkem „Základní zapojení“.
Pokud používáte videorekordér, pokračujte návodem pro „Připojení videorekordéru nebo podobného přístroje“.

2  Nastavte 3  Užívejte
Základní zapojení

a Před zapojováním odpojte stávající přívod 
antény z televizoru.

b Připojte přívod antény do zásuvky ANTENNA  
na rekordéru.

c Přiloženým vf koaxiálním kabelem propojte 
zásuvku TV  na rekordéru s anténním 
vstupem televizoru.

d Kabelem SCART propojte zásuvku EXT1 TO 
TV-I/O rekordéru se vstupní zásuvkou SCART 
na TV.

e Síťový přívod rekordéru zapojte do zásuvky.

Připojení videorekordéru 
nebo podobného přístroje
Tento rekordér Philips plně nahrazuje starý 
kazetový videorekordér pro nahrávání. Nejprve 
odpojte všechny přívody videorekordéru.

a Než budete pokračovat krokem b, proveďte 
zapojení podle obrázku „Základní zapojení“.

b Dalším kabelem SCART propojte zásuvku EXT2 
AUX-I/O rekordéru s odpovídajícím výstupem 
SCART OUT na videorekordéru.

c Síťový přívod rekordéru zapojte do zásuvky.

Poznámka
V tomto zapojení nemůže videorekordér nahrávat 
TV programy.

Pro další zapojení použijte příslušná 
schémata z Návodu k použití.

 

Televizor (zezadu)

K anténě nebo 
set-top boxu

Do síťové 
zásuvky

Rekordér 
Philips 
(zezadu)

Televizor (zezadu)

K anténě nebo 
set-top boxu

Do síťové 
zásuvky

Rekordér Philips 
(zezadu)

Videorekordér 
nebo podobné 
zařízení (zezadu)
A Nalezení správného kanálu pro 
sledování

a Stiskněte STANDBY-ON na rekordéru.
b Zapněte TV.

Poznámka
Je-li připojen videorekordér, vypněte jej zcela 
nebo do pohotovostního stavu.

c Stiskněte SETUP .
d Pokud se TV nepřepne na správný vstup, 

stiskněte „0“ na ovladači TV a pak tiskněte 
tlačítko „Předvolby dolů“, až se na obrazovce 
objeví stránka { SETUP MENU - SETUP }. 
Nalezli jste správný vstup pro sledování 
rekordéru.

Poznámka
Možná bude nutné stisknout tlačítka AV nebo 
SELECT na ovladači TV. Postupujte podle návodu 
k televizoru.

 

B Úvodní instalace
a Stiskněte SETUP  na ovladači rekordéru.

Poznámka
Mezi položkami nabídky se přesouváte tlačítky 
Nahoru  a Dolů . Položku zvolíte 
tlačítkem Doprava . Volbu potvrďte stiskem 
OK .

bVyberte jazyk nabídky OSD
• Zvýrazněte  a stiskněte Doprava .

Vyberte { Menu Language } a otevřete ji stiskem 
Doprava .

Vyberte požadovaný jazyk a stiskem OK  
jej potvrďte.

cVyberte zemi, v níž přístroj provozujete
• Stiskem Dolů  vyberte { Country 

Selection } a otevřete stiskem Doprava .
Vyberte požadovanou zemi a stiskem 
OK  ji potvrďte.

dNalaďte TV předvolby
• Pomocí Nahoru  / Dolů  vyberte

{ Auto Program } a stiskněte OK .
Zobrazí se varování. Vyberte  
a stiskem OK  spusťte automatické ladění 
TV kanálů.

Poznámka
Pokud se nenaladí žádné TV vysílače, zkontrolujte 
anténu a spusťte ladění znovu.

eNastavte datum a čas
• Zvýrazněte  a stiskněte Doprava .

Vyberte { Date-Time Programme } a otevřete ji 
stiskem Doprava .

Vyberte požadovanou předvolbu pro 
automatické nastavení data/času a stiskem 
OK  ji potvrďte.

f Stiskem SETUP  ukončete instalaci.

Rekordér Philips je připraven k použití!

Rekordér Philips (přední panel)
O dočasné Paměti 
časového posunu (TSB)
Rekordér od zapnutí automaticky zaznamenává 
právě zvolený TV program do dočasné oblasti disku 
HDD, nazývané „TSB“ (Time Shift Buffer). TSB 
může dočasně uložit až 6 hodin záznamu.

Jedním stiskem  na ovladači zobrazíte Lištu 
časového posunu videa.

Obsah paměti časového posunu TSB se vymaže 
jedním stiskem CH  nebo  nebo přepnutím 
do jiného režimu: SOURCE , DV , 
DVD REC .

TV přestávka (Pause „live“ TV)
Občas může dojít k tomu, že jste vyrušeni ze 
sledování svého oblíbeného pořadu. Nyní jej 
můžete pozastavit, jako byste řídili TV vysílání.

a Stiskem PAUSE  zastavíte TV vysílání 
kdykoli během sledování.

b Stiskem PLAY  pokračujte ve sledování.
c K živému vysílání se vrátíte přidržením tlačítka 

Doprava .

Stisky Doprava  skáčete vpřed po 
30 sekundách záznamu.

Okamžité přehrání
Při sledování živého TV vysílání se můžete každým 
stiskem vlevo  vrátit zpět o 10 sekund a znovu 
sledovat uplynulé okamžiky programu.

Chcete-li se vrátit ke sledování živého TV programu, 
stiskněte a držte Doprava .

Spuštění nahrávání

A Před nahráváním na pevný disk
Kvalitu záznamu v paměti časového posunu můžete 
předem zvolit.

a Stiskněte SETUP  na ovladači.
b Zvýrazněte  a stiskněte Doprava .

Tisknutím Dolů  zvýrazněte { Record 
Quality } a stiskněte Doprava .

c Pomocí Nahoru  /Dolů  vyberte 
požadovaný režim kvality záznamu a stiskem 
OK  potvrďte.

Hodnoty jsou pouze přibližné. Část kapacity HDD je 
vyhrazena pro činnost rekordéru a pro dočasnou paměť.

B Nahrávání na pevný disk
a Stiskem TUNER  přepněte do režimu tuneru.
b Pomocí CH  nebo  nastavte TV 

předvolbu, z níž chcete nahrávat.
c Stiskem INFO  zobrazíte Lištu časového 

posunu videa.

Poznámka
Pro nahrávání z vnějších zařízení tiskněte 
SOURCE , jednotlivé vstupy se cyklicky 
přepínají takto:
{ CAM 1 } : zásuvka VIDEO na předním panelu
{ CAM 2 } : zásuvka S-VIDEO na předním panelu
{ EXT 1 } : scart EXT 1 na zadním panelu
nebo stiskněte DV  pro záznam z DV kamery, 
připojené přes zásuvku DV IN.

d Stiskem REC  spusťte nahrávání.

Poznámka
Tisknutím REC  prodloužíte délku záznamu po 
30 minutách s každým stiskem.

e Nahrávání zastavíte stiskem STOP .

(TSB při přehrávání)
Čas začátku 
programu

Zobrazuje TV kanál 
nebo zvolený vstup

Program uložený 
v TSB

Stavová ikona TSB 
při přehrávání

Skutečný 
čas

Čas přehrávání 
na obrazovce

Kvalita záznamu Délka záznamu  (hodiny)
Pevný disk 160 GB


