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Zawartość opakowania

2006 © Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

12 NC 3139 245 24351

Potrzebujesz pomocy?
Tekst pomocy ekranowej
Naciśnij przycisk DISPLAY  na pilocie zdalnego sterowania, aby w trakcie korzystania z nagrywarki Philips 
wyświetlić tekst pomocy ekranowej.  

Instrukcja obsługi
Patrz instrukcja obsługi dołączona do nagrywarki Philips.

Internet
Odwiedź stronę internetową www.philips.com/support.

3 Używaj 3 Używaj

Kopiowanie na płytę DVD do 
nagrywania

Rodzaje płyt używanych 
w tej nagrywarce

C Nagrywanie płyt DVD

A Naciśnij przycisk TUNER , aby przejść do trybu 
tunera.

B Naciśnij przycisk P + / -, aby przejść do programu 
telewizyjnego, z którego chcesz nagrywać.

C Włóż płytę DVD przeznaczoną do nagrywania. 
Naciśnij przycisk DVD REC , aby włączyć tryb 
nagrywania bezpośredniego i wyświetlić pasek informacyjny.

System State: Stop
Record to Optical Disc As Standard Play
Elapsed Time:  00:00:00 Remaining Time: 02:00:00

Uwaga: Aby nagrywać z urządzenia zewnętrznego 
podłączonego do nagrywarki, naciśnij kilkakrotnie przycisk 
SOURCE  Można także nacisnąć przycisk 
USB/DV , aby nagrywać z kamery cyfrowej podłączonej 
do gniazda DV IN nagrywarki.

D Naciśnij kilkakrotnie przycisk SELECT , aby wybrać 
żądany tryb jakości nagrywania.

Rodzaje plyt do nagrywania

E Naciśnij przycisk REC , aby rozpocząć nagrywanie.

F Aby zakończyć nagrywanie, naciśnij przycisk STOP .

Rozpoczęcie odtwarzania

A  Odtwarzanie z dysku twardego

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 marked  
recordings to DVD.

Press [SHUFFLE] to
sort by title or time.

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 Naciśnij przycisk HDD , aby przejrzeć tytuły na 
dysku twardym.

B Za pomocą przycisków górę  / dół  wybierz tytuł.

C Podświetl żądany tytuł i naciśnij przycisk , aby 
rozpocząć odtwarzanie.

Uwaga: Aby przejść do menu edycji, podświetl tytuł i 
naciśnij przycisk prawo .

D Naciśnij przycisk HDD , aby w dowolnym momencie 
wrócić do menu płyty.

B  Odtwarzanie z płyty

A Włóż płytę CD lub DVD. 
Jeśli nie można wyświetlić menu dysku, naciśnij przycisk 
DVD , aby przejrzeć listę tytułów na płycie.

3. My movie
05 / 08 / 2006
09 : 31 : 53 PM
SP 00 : 06 : 45

2. Nature
09 / 07 / 2006
03 : 30 : 45 PM
SPP 00 : 05 : 59

1. Sports
11 / 05 / 2006
12 : 31 : 53 PM
SP 00 : 03 : 00

Empty

B Użyj przycisków górę  / dół , aby przewinąć listę 
opcji lub tytułów.

C Podświetl żądany tytuł i naciśnij przycisk , aby 
rozpocząć odtwarzanie.

D Aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij przycisk 
STOP .

E Naciśnij przycisk DVD , aby w dowolnym momencie 
wrócić do menu płyty.

 

 Więcej informacji o opcjach nagrywania i 
odtwarzania można znaleźć w dołączonej instrukcji 
obsługi.

Materiał nagrany na dysku twardym można skopiować na 
płytę DVD przeznaczoną do nagrywania.

A Włóż płytę DVD przeznaczoną do 
nagrywania. 

B Naciśnij przycisk HDD , aby 
przejrzeć tytuły na dysku twardym.

C Za pomocą przycisków górę  / 
dół  wybierz tytuł.

D Naciśnij przycisk SELECT , 
aby zaznaczyć tytuły przeznaczone 
do kopiowania.

E Po dokonaniu wyboru naciśnij 
przycisk HDD , aby rozpocząć 
kopiowanie na płytę DVD. 

Uwaga: W trakcie kopiowania na ekranie 
jest widoczna ikona .

F Podczas kopiowania można kontynuować 
oglądanie programów telewizyjnych w trybie 
tunera lub wybrać inny tytuł zapisany na dysku twardym 
i odtworzyć go.

G Po zakończeniu nagrywania ikona  zniknie z ekranu.

 
Typ Nagrywanie Odtwarzanie Edytowanie

Odtwarzacz/nagrywarka DVD z dyskiem twardym

Przewód 
koncentryczny RF

Pilot zdalnego 
sterowania i 2 

baterie

Przewód SCART Instrukcja obsługi

PAUSE LIVE TV



A Wyszukiwanie kanału do odbioru 
sygnału z nagrywarki

A Naciśnij przycisk STANDBY-ON na nagrywarce.

B Włącz telewizor.

Uwaga: Jeśli magnetowid jest podłączony, przed 
przystąpieniem do kolejnych czynności upewnij się, że 
jest on wyłączony lub działa w trybie gotowości.

C Naciśnij przycisk SETUP .

D Jeśli nie można przełączyć telewizora na właściwy kanał 
do odbioru sygnału z nagrywarki, naciśnij przycisk “0” 
na pilocie telewizora, a następnie naciskaj przycisk 
zmiany kanałów w dół do momentu wyświetlenia 
ekranu { SETUP MENU - GENERAL }. Będzie to 
właściwy kanał do odbioru sygnału z nagrywarki.

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

Uwaga Naciskając przycisk AV lub SELECT na pilocie 
zdalnego sterowania telewizora (jeśli są dostępne), 
można wybrać odpowiedni kanał do odbioru sygnału z 
nagrywarki. Patrz podręcznik użytkownika telewizora.

1 Podłącz 2 Instalacja urządzenia
Rozpocznij od części “Podstawowe połączenia”.
W przypadku posiadania magnetowidu należy postępować zgodnie z instrukcjami znajdującymi się w części 
“Podłączanie do magnetowidu lub podobnego urządzenia”. 

3 Używaj

  Funkcja Instant Replay 
Podczas oglądania programu telewizyjnego na żywo można 
nacisnąć przycisk lewo  na pilocie zdalnego sterowania, aby 
cofnąć program o 10 sekund i obejrzeć powtórkę. 

Aby powrócić do programu telewizyjnego wystarczy nacisnąć 
przycisk prawo .

Wstrzymanie telewizji  
na żywo
Podczas oglądania ulubionego programu 
telewizyjnego może zajść konieczność odejścia 
od telewizora. Teraz można taki program zatrzymać, tak 
jakby użytkownik sterował transmisją.

A Naciśnij przycisk PAUSE LIVE TV  w 
trakcie oglądania dowolnego programu telewizyjnego, 
aby go zatrzymać.

B Naciśnij przycisk PAUSE LIVE TV , aby 
kontynuować.

C Aby powrócić do oglądania programu telewizyjnego na 
żywo, wystarczy nacisnąć i przytrzymać przycisk 
prawo .

Aby przewinąć odtwarzane nagranie do przodu, naciśnij 
przycisk prawo  — każde naciśnięcie to skok o 30 
sekund.

Rozpoczęcie nagrywania 

A Przed rozpoczęciem nagrywania na  
dysku twardym

Użytkownik ma możliwość ustawienia jakości, z jaką materiał 
będzie zapisywany w buforze czasowym.

A Naciśnij przycisk SETUP  na pilocie zdalnego 
sterowania.

B Podświetl  i naciśnij przycisk prawo . Naciśnij 
kilkakrotnie przycisk dół , aby zaznaczyć opcję { Record 
Quality } (Jakość nagrywania) i naciśnij przycisk prawo .

C Za pomocą przycisków górę  / dół  zaznacz żądany 
tryb jakości nagrywania i naciśnij przycisk OK , aby 
zatwierdzić.

B Nagrywanie na dysku twardym
A Naciśnij przycisk TUNER , aby przejść do trybu 

tunera.
B Naciśnij przycisk P + / -, aby przejść do programu 

telewizyjnego, z którego chcesz nagrywać.
C Naciśnij przycisk DISPLAY , aby wyświetlić pasek 

buforu czasowego.

09:15:36 AM 

LIVE

03:15:36 AM 

Uwaga: Aby nagrywać z urządzenia zewnętrznego 
podłączonego do nagrywarki, naciśnij kilkakrotnie przycisk 
SOURCE , aby przełączać między poniższymi źródłami 
sygnału wideo: 
 { CAM 1 } : gniazdo VIDEO umieszczone na przednim panelu;
 { CAM 2 } : gniazdo S-VIDEO umieszczone na przednim panelu;
 { EXT 1 }  : VIDEO (CVBS) gniazdo EXT 1 umieszczone na      
 tylnym panelu.
 { EXT 2 }  : S-VIDEO (Y/C)gniazdo EXT 2 umieszczone na  
 tylnym panelu.
Można także nacisnąć przycisk USB/DV , aby nagrywać z 
kamery cyfrowej podłączonej do gniazda DV IN nagrywarki.

D Naciśnij przycisk REC , aby rozpocząć nagrywanie.

Uwaga: Aby wydłużyć czas nagrywania, naciskaj przycisk 
REC   — każde naciśnięcie zwiększa czas o 30 minut.

E Aby zakończyć nagrywanie, naciśnij przycisk STOP .

Nagrywarka 
firmy Philips 

(tył)

Podstawowe połączenia

A Odłącz przewód antenowy od telewizora.

B Podłącz przewód antenowy do gniazda 
ANTENNA-IN nagrywarki.

C Za pomocą dołączonego do zestawu przewodu 
koncentrycznego RF połącz gniazdo TV-OUT  
nagrywarki z wejściowym gniazdem antenowym 
telewizora.

D Za pomocą przewodu SCART połącz gniazdo 
EXT1 TO TV-I/O nagrywarki z odpowiednim gniazdem 
wejściowym SCART telewizora.

E Podłącz przewód zasilający nagrywarki do gniazda sieci 
elektrycznej.

Podłączanie magnetowidu lub 
podobnego urządzenia
Ta nagrywarka firmy Philips w pełni zastępuje wszystkie funkcje 
magnetowidu. Najpierw należy odłączyć wszystkie przewody 
od magnetowidu.

   Informacje o buforze    
 czasowym (TSB – Time Shift  
 Buffer)

Po włączeniu nagrywarki aktualnie wybrany program 
telewizyjny będzie zapisywany w pamięci tymczasowej, 
noszącej nazwę “TSB” (Time Shift Buffer — bufor 
czasowy). Bufor czasowy umożliwia tymczasowe zapisanie 
maksymalnie 6 godzin nagrań. 

Naciśnij przycisk DISPLAY , aby wyświetlić 
pasek buforu czasowego.

     

09:15:36 AM 

08:30:45 AM

03:15:36 AM 

CH003

Zawartość buforu czasowego zostanie usunięta po 
naciśnięciu przycisku P + / - lub w przypadku 
przełączenia urządzenia w inny tryb: SOURCE , 

 USB/DV , DVD REC .

B  Wstępna instalacja
A Naciśnij przycisk SETUP  na pilocie zdalnego 

sterowania.

Record Quality

Auto Program

Manual Program

SP

Search

Edit

Sort OK

Auto Chapter Marker 5min.

SETUP MENU - GENERAL

B Wybierz język menu ekranowego.
 Podświetl  i naciśnij przycisk prawo . 

Zaznacz opcję { Menu Language } (Język menu) i 
naciśnij przycisk prawo , aby przejść do opcji 
podrzędnych.

 Wybierz żądane ustawienia języka i naciśnij przycisk 
OK , aby zatwierdzić wybór.

C Wybierz kraj, w którym się znajdujesz
 Naciśnij przycisk dół , aby wybrać opcję 

{ Country Selection } (Wybór kraju) i naciśnij 
przycisk prawo , aby przejść do opcji podrzędnych.

 Wybierz odpowiedni kraj i naciśnij przycisk OK , 
aby zatwierdzić wybór.

D Ustaw i zainstaluj kanały telewizyjne. 
 Za pomocą przycisków górę  / dół  zaznacz 

opcję { Auto Program } (Program 
automatyczny) i naciśnij przycisk OK .

 Zostanie wyświetlony komunikat 
ostrzegawczy. Zaznacz opcję OKCONTINUE  i 
naciśnij przycisk OK , aby rozpocząć 
automatyczne wyszukiwanie kanałów 
telewizyjnych.

Uwaga: Jeśli nie zostaną znalezione żadne kanały, 
sprawdź połączenie antenowe i rozpocznij 
wyszukiwanie kanałów ponownie.

E Ustaw datę i czas
 Podświetl  i naciśnij przycisk prawo . 

Zaznacz opcję { Date-Time Programme } (Program 
wg daty-czasu) i naciśnij przycisk prawo , aby przejść 
do opcji podrzędnych. 

 Wybierz żądany program, według którego będzie 
automatycznie ustawiana data i czas, a następnie naciśnij 
przycisk OK , aby zatwierdzić.

F Naciśnij przycisk SETUP , aby zakończyć 
instalację.

Nagrywarka Philips jest już gotowa do użytku!

(Bufor czasowy w trybie odtwarzania)
Godzina rozpoczęcia 
programu

Program zapisany w 
buforze czasowym

Pokazuje numer kanału TV lub 
źródło sygnału wideo

Ikona stanu 
buforu 
czasowego w 
trybie 
odtwarzania

Czas obrazu 
wyświetlanego 
aktualnie na 
ekranie

Aktualny czas 

A Wykonaj czynności opisane w części “Podstawowe 
połączenia”, nim przejdziesz do punktu B poniżej.

B Za pomocą drugiego przewodu SCART (niedołączony do 
zestawu) połącz gniazdo EXT2 AUX-I/O nagrywarki z 
gniazdem SCART OUT magnetowidu.

C Podłącz przewód zasilający magnetowidu do gniazda sieci 
elektrycznej.

Uwaga: W takiej konfiguracji nie można nagrywać 
programów telewizyjnych za pomocą magnetowidu.

Więcej schematów połączeniowych można 
znaleźć w dołączonej instrukcji obsługi.

Nagrywarka firmy Philips (panel przedni)

Telewizor (tył)

Do anteny 
lub dekodera

(DIGITAL AUDIO)

VIDEO (CVBS)

S-VIDEO (Y/C) AUDIO

~
MAINS

OUTPUT

ANTENNA-INTV-OUT TO TV - I/OEXT1AUX - I/OEXT2

COAXIAL

R

L

SCART IN

Do gniazdka 
elektrycznego

PAUSE LIVE TV

(DIGITAL AUDIO)

VIDEO (CVBS)

S-VIDEO (Y/C) AUDIO

~
MAINS

OUTPUT

ANTENNA-INTV-OUT TO TV - I/OEXT1AUX - I/OEXT2

COAXIAL

R

L

SCART IN

Do anteny 
lub 
dekodera

Telewizor (tył)

Nagrywarka firmy 
Philips (tył)

Do gniazdka 
elektrycznego

Magnetowid 
lub podobne 
urządzenie (tył)
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