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Arvoisa asiakas,
Kiitos sinulle, joka päädyit valinnassasi Philipsin tallentavaan DVD-videoon. 
Philips myöntää tuotteelle ‘Premium Home Service’- takuun. 

Mikäli tarvitset apua laitteesi käytössä, Philips tarjoaa sinulle ammattimaista tukea osoitteessa: 

Philips Support Center website 
www.philips.com/support 

tai

Philips Consumer Care Helpline *
Täältä saat ohjeita koulutetuilta edustajiltamme. He opastavat sinua vaihe vaiheelta kaikissa kysymyksissäsi. 

Mikäli emme pysty ratkaisemaan pulmaasi, Philips tarjoutuu noutamaan DVD-tallentimen kotoasi ja toimittamaan tilalle tehtaan 
vaihtokoneen 7 päivän sisällä. Tämä on Philipsin ‘Premium Home Service’ sitoumus sinulle. Tämän palvelun saat täysin veloituksetta. 
(ei sisällä Helpline-asiakaspalvelua) ja se koskee kaikkia Philipsin tallentavia DVD-videoita Philipsin määrittämänä takuuaikana. 

Lisätietoja saat Philipsin asiakaspalvelun edustajalta. 

* Katso oman maasi Philipsin asiakaspalvelunumero tämän käyttöoppaan takasivulta.
Ota selville valmiiksi laitteen mallinumero, sarjanumero ja ostopäivämäärä, ennen kuin otat yhteyttä Philipsin asiakaspalveluun.

Finland

Premium Home Service

Bäste (Kære) Kund,
Tack för att du har köpt en Philips DVD Recorder. 
Din apparat omfattas av (går ind under) ’Philips Premium Home Service garanti’ som gäller för samtliga DVD-recorder med och 
utan hårddisk.

Om (hvis) du behöver (har brug for) hjälp med installation eller handhavande (brug/bruk) får du hjälp via Philips Support Centers hemsida:

www.philips.com/support

Om (hvis) du inte lyckas lösa ditt problem är du välkommen att kontakta Philips kundtjänst (kundeservice) som kan avgöra om det
är ett handhavande (ved brug/bruker) problem, ett mjukvaruproblem eller ett hårdvarufel.

Vid kontakt med (henvendelse til) oss, se till att du har (bedes du have) apparatens inköpsdatum samt typ- och serienummer tillgängligt.

Norge/Sverige
Om produkten måste (må) repareras ombesörjer Philips kundtjänst utbyte (ombytning/bytte) av produkten direkt hemma hos dig, 
du får en utbytes (bytte) apparat som du sedan behåller.

Danmark
Hvis produktet skal repareres sørger kundeservice for en ombytning af produktet. Du får tilsendt en forudbetalt postseddel og et
ombytningsprodukt som du beholder.

Philips vil arrangere via et autoriseret værksted, transport af produktet hvis det skal repareres. 

* Se bagsiden af denne manual for at finde telefonnummeret til Philips Kundeservice i dit land.
Hav modelnummeret, serienummeret og købsdatoen for produktet ved hånden, når du kontakter Philips Kundeservice.

* På baksidan av den här handboken finns telefonnummer till Philips kundtjänst i ditt land.
Se till att du har modellnummer, serienummer och inköpsdatum för produkten tillgängligt när du kontaktar Philips kundtjänst.

Sweden, Denmark, Norway
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For Customer Use:

Read carefully the information located at 

the bottom or rear of your DVD 

Recorder and enter below the Serial No. 

Retain this information for future 

reference.

Model No.  DVD/HDD RECORDER 

           DVDR3570H, DVDR3590H

Serial No.    _______________

Norge

Typeskilt fi nnes på apparatens underside.

Observer: Nettbryteren er sekundert 
innkoplet. Den innebygde netdelen er 
derfor ikke frakoplet nettet så lenge 
apparatet er tilsluttet nettkontakten.

For å redusere faren for brann eller elektrisk 

støt, skal apparatet ikke utsettes for regn eller 

fuktighet.

Italia
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

Si dichiara che l’apparecchio DVDR3570H, 

DVDR3590H, Philips risponde alle prescrizioni 

dell’art. 2 comma 1 del D.M. 28 Agosto 1995 n. 

548.

Fatto a Eindhoven 

Philips Consumer Electronics

Philips, Glaslaan 2

5616 JB Eindhoven, The Netherlands

LASER
Type       Semiconductor laser   

       InGaAlP (DVD)

       AIGaAs (CD)

Wave length   658 nm (DVD)

       90 nm (CD)

Output Power  30 mW (DVD+RW write)

       1.0 mW (DVD read)

       1.0 mW (CD read)

Beam divergence  84 degrees (DVD)

       61 degrees (CD)

SHOWVIEW® is a registered trademark of 

Gemstar Development Corporation. The 

SHOWVIEW® system is manufactured under 

license from Gemstar Development 

Corporation.

Manufactured under license from Dolby 

Laboratories. “Dolby”, “Pro-Logic” and the 

double-D symbol are trademarks of Dolby 

Laboratories.

  

DivX Ultra Certifi ed products: “DivX, 
DivX Ultra Certifi ed, and associated 
logos are trademarks of DivX, Inc. and 
are used under license.
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CAUTION 

VISIBLE AND INVISIBLE LASER 

RADIATION WHEN OPEN. AVOID 

EXPOSURE TO BEAM

ADVARSEL 

SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING 

VED ÅBNING UNDGÅ UDSÆTTELSE 

FOR STRÅLING

VARNING 

SYNLIG OCH OSYNLIG 

LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR 

ÖPPNAD BETRAKTA EJ STRÅLEN

VARO! 

AVATTAESSA OLET ALTTIINA 

NÄKYVÄLLE JA NÄKYMÄTTÖMÄLLE 

LASER SÄTEILYLLE. ÄLÄ KATSO 

SÄTEESEEN

VORSICHT 

SICHTBARE UND UNSICHTBARE 

LASERSTRAHLUNG WENN 

ABDECKUNG GEÖFFNET NICHT DEM 

STRAHL AUSSETZEN

ATTENTION 

RAYONNEMENT LASER VISIBLE ET 

INVISIBLE EN CAS D’OUVERTURE 

EXPOSITION DANGEREUSE AU 

FAISCEAU

DK
Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning 
når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. 
Undgå utsættelse for stråling.

Bemærk: Netafbryderen er sekundært 
indkoblet og ofbryder ikke strømmen fra 
nettet. Den indbyggede netdel er derfor 
tilsluttet til lysnettet så længe netstikket 
sidder i stikkontakten.

S
Klass 1 laseraparat
Varning! Om apparaten används på annat 
sätt än i denna bruksanvisning specifi cerats, 
kan användaren utsättas för osynlig 
laserstrålning, som överskrider gränsen för 
laserklass 1.

Observera! Stömbrytaren är sekundärt 
kopplad och bryter inte strömmen från 
nätet. Den inbyggda nätdelen är därför 
ansluten till elnätet så länge stickproppen 
sitter i vägguttaget.

SF
Luokan 1 laserlaite
Varoitus! Laitteen käyttäminen muulla kuin 
tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla 
saattaa altistaa käyttäjän 
turvallisuusluokan 1 ylittävälle 
näkymättömälle lasersäteilylle.
Oikeus muutoksiin varataan. Laite ei saa 
olla alttiina tippu-ja roiskevedelle.

Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty 
toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti 
sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkko-osa 
on kytkettynä sähköverkkoon aina silloin, 
kun pistoke on pistorasiassa.

Bortskaffelse af dit gamle produkt (Dansk)
Dit produkt er designet og produceret med materialer af høj kvalitet, som 

kan blive genbrugt.

Når du ser symbolet med en skraldespand, der er kryds over, betyder det, at 

produktet er dækket af EU direktiv nr. 2002/96/EC. 

Venligst sæt dig ind i de danske regler om indsamling af elektriske og 

elektroniske produkter.

Venligst overhold de danske regler og smid ikke dine gamle produkter ud sammen med dit 

normale husholdningsaffald. Den korrekte bortskaffelsesmetode vil forebygge negative 

følger for miljøet og folkesundheden.

Undangörande av din gamla produk (Svenska)
Din produkt är designad och tillverkad med material och komponenter av 

högsta kvalitet, vilka kan återvinnas och återanvändas.

När den här överstrukna sopkorgen på hjul finns tryckt på en produkt, 

betyder det att produkten täcks av Europeiska Direktiv 2002/96/EC

Informera dig själv om lokala återvinnings och sophanteringssystem för 

elektriska och elektroniska produkter.

Agera i enlighet med dina lokala regler och släng inte dina gamla produkter tillsammans 

med ditt normala hushållsavfall. Korrekt sophantering av din gamla produkt kommer att 

hjälpa till att förebygga potentiell negative konsekvens för naturen och människors häls.

Vanhan tuotteen hävittämine (Suomi)
Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu korkealuokkaisista materiaaleista ja 

komponenteista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudell

Kun tuotteessa on tämä ylivedetyn pyörillä olevan roskakorin symboli, tuote 

täyttää Euroopan Direktiivin 2002/96/EC.

Ole hyvä ja etsi tieto lähimmästä erillisestä sähköllä toimivien tuotteiden 

keräysjärjestelmästä.

Toimi paikallisten sääntöjen mukaisesti äläkä hävitä vanhaa tuotetta normaalin 

kotitalousjätteen joukossa. Tuotteen oikeanlainen hävittäminen auttaa estämään 

mahdolliset kielteiset vaikutukset ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

This product complies with the radio 
interference requirements of the 
European Community.

This product complies with 
the requirements of the 
following directives and 
guidelines: 2006/95/EC +
2004/108/EC
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‘CONSUMERS SHOULD NOTE THAT NOT ALL HIGH 

DEFINITION TELEVISION SETS ARE FULLY 

COMPATIBLE WITH THIS PRODUCT AND MAY CAUSE 

ARTIFACTS TO BE DISPLAYED IN THE PICTURE.  IN 

CASE OF 525 OR 625 PROGRESSIVE SCAN PICTURE 

PROBLEMS, IT IS RECOMMENDED THAT THE USER 

SWITCH THE CONNECTION TO THE ‘STANDARD 

DEFINITION’ OUTPUT.  IF THERE ARE QUESTIONS 

REGARDING OUR TV SET COMPATIBILITY WITH THIS 

MODEL 525p AND 625p DVD PLAYER, PLEASE 

CONTACT OUR CUSTOMER SERVICE CENTER.’

This product incorporates copyright protec-

tion technology that is protected by US 

patents. Use of this copyright protection 

technology must be authorised by Macrovi-

sion, and is intended for home and other 

limited viewing uses only unless otherwise 

authorised by Macrovision. Reverse

engineering or disassembly is prohibited.

U.S. Patent Number 4,631,603; 4,819,098; 

4,907,093; 5,315,448; and 6,516,132
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Index

Suomi ------------------------------------- 6

Svenska -------------------------------- 102

Dansk/Norsk -------------------------- 198

VAROITUS!
Laitteen sisällä ei ole käyttäjän 
huollettavissa olevia osia. 
Huoltotoimenpiteet on teetettävä 
koulutetulla huoltohenkilökunnalla.

VARNING!
Användaren får inte utföra 
servicearbeten på delar inne i 
utrustningen. Överlåt allt 
underhållsarbete till kvalifi cerad 
personal.

ADVARSEL!
Denne enhed indeholder ingen dele, 
der kan repareres af brugeren. 
Reparationer bør kun udføres af 
kvalifi cerede teknikere.
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Rengøring af diske

ADVARSEL!
Risiko for skade på disk! Benyt aldrig 

opløsningsmidler som benzen, fortyndere, 

rensevæsker, eller antistatisk spray beregnet til 

diske.

 Rens disken med en renseklud af microfi ber 

fra centrum mod kanten i en lige bevægelse.

Forsigtig ved håndtering af 
harddisken

Sådan forebygges skader på harddisken og tab 

af vigtige data:

– Flyt ikke optageren, og udsæt den ikke for 

vibrationer, når den er i brug.

– Fjern ikke strømkablet fra stikkontakten 

uden at sætte optageren i standbytilstand.

Det anbefales at gemme vigtige optagelser på 

en DVD-disk som backup.

Energibesparelsesmeddelelse

For at mindske strømforbruget i 

standbytilstand anbefaler vi, at du aktiverer 

Øko-modus og slår lysstyrken på frontpanelets 

display fra, når du ikke bruger apparatet. Se 

Afspilningsindstillinger - vælg {Display} og 

Opsætningsindstillinger - vælg {Øko-modus}. 

Oplysninger om vedligeholdelse og sikkerhed

VIGTIGT!
Du må IKKE koble optageren fra strømforsyningen, 

medmindre du har planer om ikke at bruge produktet 

i længere tid. Optageren skal bruge strøm til at 

udføre vigtige opgaver som f.eks. optagelser med 

timer, download af Elektronisk programguide-

information og automatisk opdatering af systemets 

dato/klokkeslæt.

Sikkerhedsforanstaltninger

En egnet placering
– Placer denne enhed på en fl ad, hård og stabil 

overfl ade. Placer ikke enheden på et tæppe.

– Placer ikke enheden oven på andet udstyr, 

der kan opvarme det (f.eks. modtager eller 

forstærker).

– Placer ikke noget under enheden 

(f.eks. CD’er, blade, magasiner).

– Installer enheden nær stikkontakten, og 

hvor det er nemt at komme til strømkablet.

Plads til ventilation
– Anbring enheden et sted med tilstrækkelig 

ventilation for at forhindre intern 

overophedning. Lad der være mindst 10 cm fri 

plads bag ved og oven over enheden og 5 cm 

fri plads på venstre og højre side for at undgå 

overophedning.

10cm ) 10cm 

5cm

5cm 

Undgå høje temperaturer, fugt, vand og 
støv
– Enheden må ikke udsættes for dryp eller 

sprøjt.

– Anbring ikke ting eller elementer, der kan 

beskadige enheden (f.eks. ting, der indeholder 

væske eller tændte stearinlys).
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Introduktion

Med denne DVD/harddisk (HDD) optager 

kommer du til at se TV på en ny måde. Du får 

fuld kontrol over de TV-programmer, du ser, 

for funktionen Time Shift Buffer lagrer alle 

udsendelser, som optageren er indstillet på. 

Du kan holde ‘pause’ i programmerne med 

funktionen Pause Live TV (sæt live-TV på 

pause), eller gentage enhver scene med 

funktionen Instant Replay (Gentag en scene 

med det samme).

Det har aldrig været lettere at optage med den 

indbyggede harddisk, hvor du kan optage op til 

180~300 timers video i SEP (Super Extended 

Play) optagekvalitet.

Model Harddisk 

(HDD)

Maks. antal 

optagetimer

DVDR3570H 160 GB 180

DVDR3590H 250 GB 300

Oveni i det hele kan du gemme DivX-fi lm, 

musikfi ler og fotos fra digitalkameraet i 

harddiskens Media Jukebox.

DVDR3570H DVDR3590H

DivX-fi ler 150 270

Fotos 10,000 10,000

Musikfi ler 4,500 7,000

Når du vil gemme eller dele en optagelse, skal 

du bare kopiere den til en skrivbar DVD. Du 

kan også kopiere optagelser fra dit 

videokamera via forbindelsen i-Link.

Inden du tager optageren i brug, skal du lave 

standardtilslutningen og udføre tre enkle trin 

for at klargøre den. 

Trin 1:  Standardtilslutninger af optageren

Trin 2:  Tilslutning af andre forbindelser

Trin 3:  Installation og klargøring

Læs denne vejledning, før du tager optageren i 

brug. Den indeholder vigtige oplysninger om 

betjeningen af DVD-optageren.

Nyttige tip:
– På identifi kationspladen bag på eller i bunden 
af produktet kan du se oplysninger om type og 
strømtype.

Medfølgende tilbehør

– Brugervejledning

– RF-antennekabel

– Scart-kabel

– Fjernbetjening og batterier

Regionale koder

DVD-fi lm frigives sædvanligvis ikke samtidigt i 

alle regioner i verden, og alle DVD-optagere/

afspillere er derfor tilknyttet en bestemt 

regional kode.

Lande DVD-områdekode 

Europa

ALL
  

2
 

Rusland

ALL
  

5

Produktoplysninger
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Specielle funktioner

Sådan sætter du direkte TV på pause
Du har nu fuld kontrol over alle TV-

programmer, så du kan holde pauser uden at 

gå glip af noget. Du kan holde pause i enhver 

direkte TV-udsendelse ved at trykke på 

knappen PAUSE LIVE TV og genoptage 

visningen ved igen at trykke på knappen 

PAUSE LIVE TV. Nu kan du den resterende 

del af udsendelsen. Hvis du hellere vil gå 

tilbage til den direkte udsendelse, skal du bare 

trykke på knappen LIVE TV.

Instant Replay (Gentag en scene med 
det samme)
Du kan gentage en hvilken som helst scene fra 

direkte TV ved at trykke på REPLAY ( ) 

knappen, lige så tit du vil. Hvis du vil se direkte 

TV igen, skal du bare trykke på knappen LIVE 

TV. 

For at udnytte Instant Replay skal du tænde 

for optageren og se dine favoritudsendelser via 

optageren.

FlexTime (Flextid)
Nu kan du virkelig være fl eksibel med din tid 

med FlexTime. FlexTime giver dig mulighed for 

at se et TV-program samtidig med, at det 

optages. Du behøver altså ikke vente på, at 

optagelsen er færdig, før du kan se det. 

Alternativt kan du også se et program, du 

tidligere har optaget, afspille en DVD- eller 

DivX-fi lm eller lytte til musik, mens TV-

programmet optages.

Produktoplysninger (fortsat)

Time Shift Buffer (TSB)
Så snart du tænder for optageren, lagres den 

aktuelle TV-kanal i Time Shift Buffer. Det er et 

midlertidigt lager for TV-programmer, som 

giver dig stor fl eksibilitet. Der kan lagres op til 

6 (seks) timer med TV-programmer, og de 

ældre optagelser bliver automatisk slettet. Du 

kan markere afsnit i Time Shift Buffer og 

kopiere dem til din liste over optagelser, så du 

senere kan se dem eller kopiere dem til en 

skrivbar DVD. Optageren skal være tændt, for 

at Time Shift Buffer er aktiv. Når optageren er 

slukket, slettes Time Shift Buffer automatisk.

ShowView
Dette er et enkelt programmeringssystem til 

optagere. For at bruge det skal du indtaste 

programmeringsnummeret, der er knyttet til 

fjernsynsudsendelsen. Du kan fi nde dette 

nummer i dit foretrukne TV-blad.
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SAT Record
Med denne funktion kan du optage en 

udsendelse fra en satellitmodtager eller et 

andet apparat. Den anden enhed skal være 

tilsluttet EXT2-TO VCR/SAT-stikket på denne 

optager, og timer-indstillingen er foretaget på 

den tilsluttede enhed.

Follow TV (Følg TV)
Med denne funktion kan du tilpasse 

rækkefølgen af TV-kanaler på dit TV (kun 

analoge) med kanalerne på optageren. Dette 

øger effektiviteten af optagesystemet. Du skal 

sikre dig, at du har sluttet TV’et til  

EXT1 TO TV-stikket på denne optager.

* Funktionen Follow TV (Følg TV) fungerer 

muligvis ikke korrekt på alle TV’er. 

i.LINK
i.LINK, der også går under navnene 

“FireWire” og “IEEE 1394”, er en digital 

forbindelse, der bruges til at tilslutte et 

videokamera, så du kan lave kopier i høj 

kvalitet af de videoer, du optager med 

videokameraet. Stikket er placeret bag 

frontdækslet.

Produktoplysninger (fortsat)
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Fjernbetjening

a  2
– Bruges til at tænde og slukke enheden og til at 

sætte den i normal standby-tilstand.

b CAM
– Skifter det tilsluttede videokamera til DV IN 

CAM2-stikket.  

c  USB
– Skifter til USB-tilstand og viser indholdet på 

USB-enheden.

d Farvekodede knapper
– Disse knapper bruges til at vælge de farvede 

valgmuligheder, som fi ndes i visse menuer.

e OPTIONS
– Åbner/lukker menuen Indstillinger. Denne 

menu indeholder mange indstillingsmuligheder.

f  : Piletaster til at fl ytte til venstre/til højre. 

I optagerens live-TV-tilstand, afspil eller spring 

scenen over i et angivet tidsrum.

 : Piletaster til at fl ytte op/ned.

g OK
– Bruges til at bekræfte en indtastning eller et 

valg.

h HOME
– Åbner/lukker optagerens startmenu. 

i PREVí/ NEXTë 

– Springer til foregående eller næste kapitel/

spor/titel.

j TIMER (SHOWVIEW)
– Åbner/forlader programmeringen af timer.

k P +-
– Vælger i direkte TV-tilstand den næste eller 

forrige TV-kanal eller den eksterne input-kilde 

(EXT1, EXT2, CAM1).

– Vælger i videokamera-tilstand en anden 

ekstern input-kilde (EXT1, EXT2, CAM1).

l AUDIO
– Vælger et lydsprog/kanal. 

m SCART
 (virker kun, når dit TV er tilsluttet med Scart-

kablet i EXT1 på din optager)
– Skifter til den enhed, der er tilsluttet Scart-

stikket EXT2 på optageren. Hvis der ikke er 

tilsluttet en enhed til EXT2, skiftes der i stedet 

til TV-tilstand. Hvis du vil skifte tilbage til 

optagertilstand, skal du trykke på denne knap 

igen.

n EDIT
– Åbner/lukker menuen til redigering.

SUBTITLE

INFO SELECT EDIT SCART

AUDIO

PAUSE LIVE TV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
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Fjernbetjening (fortsat)

o LIVE TV
– Skifter til direkte TV-tilstand. Aktiverer Time 

Shift Buffer, så du til enhver tid kan holde 

pause eller afspille TV-programmet.

p HDD LIST
– Viser listen med dine optagelser på den interne 

harddisk.

q DISC
– Viser diskens indhold.

r BACK  
– Viser den forrige menu.

s REW m / FFW M 

– Hurtig søgning frem eller tilbage. 

t PAUSE LIVE TV u
– Sætter det direkte TV-program på pause eller 

genoptager det.

– Starter afspilningen af en optaget titel eller disk 

eller sætter afspilningen på pause.

 STOP x
– Stopper afspilning/optagelse.

– Hold tasten nede for at åbne eller lukke 

diskskuffen.

 REC z
– Starter optagelse af det TV-program, der ses i 

øjeblikket. Tryk fl ere gange for at indstille 

optagelseslængden i intervaller på 30 minutter.

u TV VOL +-
– Bruges til at justere lydstyrken på TV’et (kun 

TV-apparater fra Philips eller af andre 

kompatible mærker).

v Alfanumerisk tastatur
–  Bruges til at indtaste tal eller bogstaver (med 

en SMS-lignende indtastningsmetode).

– Vælger det kapitel/spor/titelnummer, du vil 

afspille.

– Vælger optagerens forudindstillede tunerkanal.

w SUBTITLE
– Vælger sprog til undertekster på DVD eller DivX.

x INFO
– Viser informationer på skærmen.

y SELECT
– Vælger fl ere fi ler til kopiering eller sletning.

– Skifter mellem ‘T’ (titel) og ‘C’ (kapitel) under 

afspilning af disk, brug så í / ë -tasterne til at 

vælge forrige eller næste titel/kapitel.

– Skifter mellem store og små bogstaver, når du 

bruger det alfanumeriske tastatur.

SUBTITLE

INFO SELECT EDIT SCART

AUDIO

PAUSE LIVE TV

16

17

23

24

25

18

19

20

21

15

22
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Fjernbetjening (fortsat)

Brug af fjernbetjeningen

A Åbn batterirummet.

B Sæt to batterier af typen R03 eller AAA i. Følg 

angivelserne (+-) på indersiden af 

batterirummet.

C Luk dækslet.

D Ret fjernbetjeningen direkte mod 

fjernbetjeningssensoren på frontpanelet, og 

vælg den ønskede funktion.

SUBTITLE

INFO SELECT EDIT SCART

AUDIO

PAUSE LIVE TV

ADVARSEL!
– Fjern batterierne, hvis de er opbrugte, 
eller hvis fjernbetjeningen ikke skal 
bruges i længere tid.
– Bland ikke batterier (gamle og nye 
eller brunstens- og alkaliske batterier 
osv.).
– Batterier indeholder kemiske stoffer, 
og de skal derfor bortskaffes på 
forsvarlig vis.

Brug af det alfanumeriske tastatur til 
indtastning af tal/bogstaver

SUBTITLE

INFO SELECT EDIT SCART

AUDIO

PAUSE LIVE TV

– Tryk gentagne gange på en taltast, til det 

ønskede tegn eller tal vises.

– Hvis du vil indtaste specielle tegn, skal du 

trykke på knappen  gentagne gange.

– For at vælge store/små bogstaver skal du 

trykke på SELECT.

– Hvis du vil indtaste et mellemrum, skal du 

trykke på knappen .
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Hovedenhed

a STANDBY-ON 
– Bruges til at tænde og slukke enheden og til at 

sætte den i normal standby-tilstand.

b Diskskuffe

c OPEN CLOSE ç
– Åbner eller lukker diskskuffen.

d Display
– Viser informationer om optagerens aktuelle 

status.

e HDD ACTIVE
– Lyser, når harddisken er i brug. 

f u

– Sætter det direkte TV-program på pause eller 

genoptager det.

– Starter eller sætter afspilningen på pause

 . >
– Spring til forrige eller næste kapitel/spor. Hold 

knappen nede for at søge frem eller tilbage.

 x

– Stopper afspilning/optagelse.

g z
– Starter optagelse af det TV-program, der ses i 

øjeblikket. Tryk fl ere gange for at indstille 

optagelseslængden i intervaller på 30 minutter.

– Lyser, når optagelsen er i gang.

Stikkene bag dækslet

Åbn dækslet som angivet på OPEN  -

etiketten ved højre hjørne.

h DV IN-CAM2-stik
– Indgang til digitale videokameraer (kaldes også 

FireWire eller IEEE1394).

i VIDEO-AUDIO-CAM1-stik 
– Composite video og lydindgang til 

videokamera/DVD-afspiller/VCR eller 

tilsvarende enhed.

j USB-stik
– Indgang til USB fl ashdrev, USB-kortlæser eller 

digitalkamera.

 *  Ikke alle mærker og modeller af 

digitalkameraer understøttes. Kameraer, der 

overholder PTP-standarden, understøttes.
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COAXIAL
DIGITAL OUT

CVBS OUT

S-VIDEO OUT
VIDEO OUT AUDIO OUT

AUDIO

ANTENNA-INTV-OUT

TO TVEXT1 TO VCR/SATEXT2

MAINS

PB

PR

Y

R

L

Trin 1: Enkel tilslutning af optager

Tilslutning af antennekabler

Disse forbindelser sætter dig i stand til at se og 

optage TV-udsendelser ved hjælp af optageren. 

Hvis antennesignalet er tilsluttet via en 

kabelboks eller satellitmodtager, skal du sørge 

for, at disse apparater er tændt, før du kan se 

og optage udsendelser fra kabel-TV.

 Ønsker du at forbinde en VCR og/eller 
en separat kabelboks/satellitmodtager, 

kan du få fl ere oplysninger i ‘Trin 2: Tilslutning 

af ekstraapparater’.

Nyttige tip:
– Afhængigt af hvordan TV-kanalen tidligere var 
tilsluttet (direkte fra antenne, kabelboks eller 
videobåndoptager), kan det være nødvendigt at 
tage nogle af kablerne ud, før du kan tilslutte 
antennen.
 

A Forbind det eksisterende antennekabel (enten 

fra stik i væggen eller fra kabelboksen) til 

ANTENNA-IN -stikket på optageren.

B Forbind et RF-antennekabel (medfølger) fra 

TV-OUT -stikket på optageren til 

antenneindgangen på dit TV (ofte markeret 

som ANT, ANTENNA IN, RF IN). 
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Trin 1: Enkel tilslutning af optager (fortsat)

Tilslutning af videokablet

Denne tilslutning bevirker, at du kan se 

optagelser fra optageren. Du skal kun vælge en 

af nedenstående indstillinger for at tilslutte 

din video.

– Standard-TV: Følg mulighed 1, 2 eller 3.

– TV med progressiv scanning: Følg mulighed 

4.

Nyttige tip:
– Der kræves lydforbindelse, hvis du bruger 
stikkene Y Pb Pr, S-VIDEO eller CVBS til at tilslutte 
TV’et. Se fl ere oplysninger i ‘Tilslut lydkablerne’.

Mulighed 1: Ved hjælp af Scart-stikket 

 Tilslut Scart-kablet (medfølger) til stikket 

EXT1 TO TV på optageren og til det 

tilsvarende SCART-indgangsstik på TV’et.

Nyttige tip:
– Brug EXT2-TO VCR/SAT -stikket, når optageren 
tilsluttes yderligere enheder.

Mulighed 2: Ved hjælp af S-Video-
stikket 

 Brug et S-videokabel (medfølger ikke) til at 

forbinde optagerens S-VIDEO OUT-stik til 

S-Video-indgangen (kan være markeret som Y/

C eller S-VHS) på TV’et.

Mulighed 3: Ved hjælp af Video-stikket 
(CVBS) 

 Brug et composite videokabel (gul – medfølger 

ikke) til at forbinde optagerens CVBS OUT-

stik til videoindgangen på TV’et (kan være 

markeret som A/V In, Video In, Composite 

eller Baseband).

COAXIAL
DIGITAL OUT

CVBS OUT

S-VIDEO OUT
VIDEO OUT AUDIO OUT

AUDIO

ANTENNA-INTV-OUT

TO TVEXT1 TO VCR/SATEXT2

MAINS

PB

PR

Y

R

L

TV

Mulighed 2

Mulighed 1

Mulighed 3

ELLERELLER
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Trin 1: Enkel tilslutning af optager (fortsat)

Mulighed 4: Ved hjælp af component 
video-stikket/tilslutning til et TV med 
progressiv scanning

Billedkvaliteten, der kan opnås med progressiv 

scanning, kan kun vælges, når der benyttes Y 

Pb Pr, og der kræves et TV med progressiv 

scanning. Det giver en fremragende 

billedkvalitet, når du ser DVD-fi lm.

A Tilslut component video-kablerne (rødt/blåt/

grønt – medfølger ikke) fra Y PB PR-stikkene 

på optageren til de tilsvarende component 

video-indgange på TV’et (normalt mærket Y 

Pb/Cb Pr/Cr eller YUV).

B Tilslut lydkablet (rødt/hvidt - medfølger ikke) 

fra AUDIO OUT L/R-stikkene på optageren 

til lydindgangen på TV’et.

Bemærk:
Hvis du vil aktivere Y Pb Pr-tilslutningen 

(YUV), skal du indstille optagerens 

videoudgang korrekt.   

A Lav en ekstra videotilslutning fra denne 

optager til dit TV med Scart, S-VIDEO eller 

VIDEO (CVBS).   

B Tænd for dit TV på den ønskede kanal for den 

pågældende videotilslutning.

C Når du har gennemført installationen og 

opsætningen, skal du ændre indstillingen for 

video output på optageren på denne måde:.

1) Tryk på OPTIONS.

2) Vælg { Indstillinger } > { Videoudgang } 

> { Aktiv videoudgang } > 

{ Kompon.-video (YUV) }, og tryk på 

OK for at bekræfte.

 Aktivering af Progressive Scan-output, se 

‘Andre oplysninger - Konfi guration af funktion 

til progressiv scanning’.

D Indstil dit TV til kanalen med Component 

video (se evt. manualen for dit TV).

COAXIAL
DIGITAL OUT

CVBS OUT

S-VIDEO OUT
VIDEO OUT AUDIO OUT

AUDIO

ANTENNA-INTV-OUT

TO TVEXT1 TO VCR/SATEXT2

PB

PR

Y

R

L

TV

Mulighed 4
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Trin 1: Enkel tilslutning af optager (fortsat)

Tilslutning af lydkabler

Denne tilslutning bevirker, at du kan lytte til 

optagelser fra optageren. Denne tilslutning er 

ikke nødvendig, hvis optageren er sluttet til 

TV’et med det medfølgende scartkabel.

Mulighed 1: Brug af analoge 
lydudgange

Du kan slutte optageren til et 

tokanalsstereosystem (minianlæg, TV) eller en 

modtager, så du kan høre lyden i stereo.

 Brug et lydkabel (rød/hvid – medfølger ikke) til 

at forbinde AUDIO OUT-stikkene med 

lydindgangene på den tilsluttede enhed.

Mulighed 2: Brug af det digitale 
lydstik

 

Du kan tilslutte optageren til en AV-

forstærker/receiver, så lyden sendes ud som 

surroundlyd med fl ere kanaler. 

 Sæt et koaksialkabel (medfølger ikke) i 

COAXIAL DIGITAL OUT-stikket og i den 

digitale koaksialindgang (kan være mærket 

COAXIAL IN eller DIGITAL IN) på det 

apparat, der skal tilsluttes.

Nyttige tip:
– Du skal vælge den passende indstilling for digital 
lydudgang. Ellers er det muligt, at der ikke vil være 
nogen lyd, eller at der opstår interferens. Se 
‘Indstillinger i systemmenuen - Lydindstillinger’ for 
at få fl ere oplysninger.

COAXIAL
DIGITAL OUT

CVBS OUT

S-VIDEO OUT
VIDEO OUT AUDIO OUT

AUDIO

ANTENNA-INTV-OUT

TO TVEXT1 TO VCR/SATEXT2

PB

PR

Y

R

L

AV-forstærker/receiver

ELLER
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Tilslutning af kabelboks eller 
satellitmodtager

Mulighed 1
Hvis din kabelboks eller satellitmodtager 
kun har en antenneudgang (RF OUT 
eller TO TV), se ‘Enkel tilslutning af optager 

- Tilslutning af antennekabler’ for at få fl ere 

oplysninger.

Mulighed 2 (vist på illustrationen ovenfor)
Hvis satellitmodtageren/kabelboksen har et 

scart-stik

A Bevar den eksisterende antenneforbindelse fra 

kabelboksen/satellitmodtageren til dit TV.

B Tilslut Scart-kablet (medfølger) til stikket 

EXT1 TO TV på optageren og til det 

tilsvarende SCART-indgangsstik på TV’et.

C Tilslut et andet scartkabel (medfølger ikke) fra 

EXT2-TO VCR/SAT-stikket på optageren til 

Scart-stikket (kan være mærket TV OUT eller 

TO VCR) på kabelboks/satellitmodtager.

Nyttige tip:
– Hvis TV’et er tilsluttet optageren via 
COMPONENT VIDEO (Y Pr Pb)-stikkene, skal du 
tilslutte den eksterne kabelboks/satellitmodtager til 
stikket EXT1 TO TV.

COAXIAL
DIGITAL OUT

CVBS OUT

S-VIDEO OUT
VIDEO OUT AUDIO OUT

AUDIO

ANTENNA-INTV-OUT

TO TVEXT1 TO VCR/SATEXT2

MAINS

PB

PR

Y

R

L

TV

B

C

Trin 2: Tilslutning af ekstraapparater

Kabelboks/

satellitmodtager
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COAXIAL
DIGITAL OUT

CVBS OUT

S-VIDEO OUT
VIDEO OUT AUDIO OUT

AUDIO

ANTENNA-INTV-OUT

TO TVEXT1 TO VCR/SATEXT2

MAINS

PB

PR

Y

R

L

TV

VHF/UHF
RF IN

VHF/UHF
RF OUT

SCART OUT SCART IN

B

C

D

Trin 2: Tilslutning af ekstraapparater (fortsat)

VCR (kun eksempel)

Tilslutning til en VCR eller en 
tilsvarende enhed

Med denne tilslutning kan du optage fra et 

videobånd til en harddisk, og du kan se 

optagelser, der afspilles fra 

videobåndoptageren, hvis optageren er slukket.

Bemærk:
Din nye optager kan erstatte VCR’ens 

optagefunktioner. Du skal blot afbryde alle 

tilslutninger til din VCR.

A Forbind det eksisterende antennekabel (enten 

fra stik i væggen eller fra kabelboksen) til 

ANTENNA-IN -stikket på optageren.

B Forbind et RF-antennekabel (medfølger) fra 

TV-OUT -stikket på optageren til 

antenneindgangen på dit TV (ofte markeret 

som ANT, ANTENNA IN, RF IN). 

C Tilslut Scart-kablet (medfølger) til stikket 

EXT1 TO TV på optageren og til det 

tilsvarende SCART-indgangsstik på TV’et.

D Tilslut et andet Scart-kabel fra stikket 

EXT2-TO VCR/SAT på optageren til Scart-

stikket (normalt mærket TV OUT eller 

TO TV) på VCR’en.

Nyttige tip:
– De fl este kommercielle videoer og DVD’er er 
kopibeskyttede, og der kan derfor ikke optages på 
dem.
– Slut optageren direkte til TV’et. Hvis der er en 
VCR eller en yderligere enhed imellem, kan 
billedkvaliteten blive dårlig.

3_dvdr3570h_58_dan_27764.indd   2133_dvdr3570h_58_dan_27764.indd   213 2007-09-06   4:28:56 PM2007-09-06   4:28:56 PM



214

D
an

sk/N
o

rsk

Tilslutning af en VCR og 
kabelboks/satellitmodtager

A Forbind det eksisterende antennekabel fra 

antenneudgangen på kabelboksen eller 

satellitmodtageren til ANTENNA-IN -

stikket på optageren.

B Forbind et RF-antennekabel (medfølger) fra 

TV-OUT -stikket på optageren til 

antenneindgangen på dit TV (ofte markeret 

som ANT, ANTENNA IN, RF IN). 

C Tilslut Scart-kablet (medfølger) til stikket 

EXT1 TO TV på optageren og til det 

tilsvarende SCART-indgangsstik på TV’et.

COAXIAL
DIGITAL OUT

CVBS OUT

S-VIDEO OUT
VIDEO OUT AUDIO OUT

AUDIO

ANTENNA-INTV-OUT

TO TVEXT1 TO VCR/SATEXT2

MAINS

PB

PR

Y

R

L

B

C

D

E

A

Trin 2: Tilslutning af ekstraapparater (fortsat)

Bagsiden af en satellitboks 

(eksempel) Bagsiden af en VCR 

(eksempel)

D Tilslut et andet Scart-kabel fra stikket 

EXT2-TO VCR/SAT på optageren til Scart-

stikket (normalt mærket TV OUT eller 

TO TV) på VCR’en.

E Tilslut et andet Scart-kabel (medfølger ikke) fra 

Scart-indgangstikket (normalt mærket TV IN 

eller TO DECODER) på VCR’en til SCART-

stikket (normalt mærket TV OUT eller 

TO VCR) på kabelboksen/satellitmodtageren.
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Trin 2: Tilslutning af ekstraapparater (fortsat)

Tilslutning til et videokamera

Du kan bruge stikkene foran til at kopiere 

optagelser fra et videokamera. Disse stik er 

placeret bag dækslet til højre, som gør det 

nemt at foretage tilslutninger.

Mulighed 1: Ved hjælp af DV IN-stik

Brug denne forbindelse, hvis du har et digitalt 

videokamera eller et Digital 8-kamera. DV-

stikket er kompatibelt med i.LINK standarden. 

Det giver den bedste billedkvalitet.

A Sæt et i.LINK kabel med 4 ben (medfølger 

ikke) i optagerens DV IN-stik og i det 

relevante DV OUT-stik på videokameraet.

B Tryk på CAM på fjernbetjeningen for at vælge 

‘CAM2’.

Nyttige tip:
– Det er ikke muligt at optage fra denne optager 
til videokameraet via optagerens DV IN-stik.

Mulighed 2: Ved hjælp af stikket 
VIDEO IN

Brug VIDEO-forbindelsen, hvis kameraet kun 

er udstyret med en enkelt videoudgang 

(Composite Video, CVBS). Det giver en god 

billedkvalitet.

A Tilslut stikket VIDEO på optagerens 

frontpanel til den tilsvarende S-VHS- eller 

videoudgang på videokameraet.

B Sæt et lydkabel (rødt-hvidt - medfølger ikke) 

fra AUDIO L/R-stik på optagerens frontpanel 

til lydudgangen på videokameraet.

C Tryk på CAM på fjernbetjeningen efterfulgt af 

P +/- fl ere gange for at vælge ‘CAM1’.

Nyttige tip:
– Hvis du slutter videokameraet til Scart-stikket 
bagpå denne optager, skal du vælge { EXT1 } eller 
{ EXT2 } som indputkilde.

Mulighed 1 Mulighed 2
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Trin 3: Installation og klargøring

Installationsmenuen vises, allerførste gang du 

tænder optageren. Med indstillingerne kan du 

hurtigt konfi gurere optagerens grundlæggende 

funktioner, herunder defi nere TV-kanaler og 

vælge sprogindstilling.

Inden du starter...
Du skal udføre installationen, før du indsætter 

en disk med henblik på afspilning eller 

optagelse. 

A Tænd TV’et.

B Tryk på STANDBY-ON 2 for at tænde 

optageren.

 TV’et bør nu vise optagerens første 

installationsskærm - { Menusprog }. 

 er det ikke tilfældet, skal du måske vælge 

rette indgang på dit TV. Se brugervejledningen 

til TV’et for at få oplysninger om, hvordan du 

vælger den korrekte indgang på TV’et.

Dansk

Français

Italiano

Nederlands

Norsk

Español

Deutsch

Menusprog

EnglishVælg dit sprog. Definerer 

sproget til alle visninger 

på skærmen.

Næste

C Brug tasterne  på fjernbetjeningen til at 

vælge det ønskede displaysprog på skærmen, 

og tryk på OK for at bekræfte.

D Skærmbilledet Vælg land vises på TV’et. Flyt 

valglinjen til det land, du bor i, og tryk på OK 

for at bekræfte.

 Denne indstilling er vigtig for automatisk 

installation af TV-kanaler i dit område.

Vælg land

A  AustriaValg af land er vigtigt 

for søgning efter 

TV-kanaler.

Næste

B   Belgium

F   France

D  Germa

FIN  Finland

GR  Greece

IRL Ireland 

DK  Denmark

Forrige

Bemærk: Tryk på den Røde knap på 

fjernbetjeningen for at gå tilbage til det forrige 

skærmbillede, eller tryk på den grønne knap 

for at gå videre til det næste installationstrin.

E Skærmbilledet Billedformat vises på TV’et. 

Vælg det relevante billedformat, som du vil 

bruge til at se widescreen-fi lm, og tryk på OK 

for at bekræfte.

Forrige Næste

Vælg billedformat i det 

format fuldskærmsfilm 

skal vises på TV'et.

TV-format

4:3 Letterbox

4:3 Panscan

16:9  Widescreen

F Skærmbilledet Kanalsøgning vises på TV’et. 

Tryk på OK for at starte den automatiske 

kanalsøgning.

 Optageren påbegynder søgning af analoge 

kanaler.

4:3 Panscan

4:3 Letterbox 

16:9 Widescreen
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Trin 3: Installation og klargøring (fortsat)

Forrige Overspring

Automatisk kanalsøgning 

installerer analoge og 

digitale kanaler. Der skal 

tilsluttes en antenne.

Kanalsøgning

Start autosøgning

Bemærk! Kontroller, at du har sluttet alle de 

nødvendige apparater til optageren (TV og 

eventuelt satellitmodtager/kabelboks) og tændt 

for dem. Den automatiske kanalsøgning 

registrerer signalerne og gemmer alle de 

tilgængelige programkanaler.

G Når kanalsøgningen er gennemført, ses antallet 

af fundne og gemte kanaler, tryk på den 

Grønne knap for at fortsætte.

Cancel

 

Næste Omstart

Søger efter kanaler.

Dette kan tage nogle minutter. Vent.

Kanaler fundet:  3

Analog kanalsøgning

Kanaler fundet:  9

Kanalsøgning analog udført.

H Skærmbilledet til indtastning af klokkeslættet 

vises. Brug det alfanumeriske tastatur 0-9 

eller tasterne  til at indtaste det korrekte 

klokkeslæt, og tryk derefter på OK for at 

bekræfte eller på den Grønne knap for at 

fortsætte.

Forrige Næste

Tiden skal indstilles før 

optagelse. Tidsformat er 

24 timer (tt:mm)

Tid

00 00:

I Skærmbilledet til indtastning af dato vises. Brug 

det alfanumeriske tastatur 0-9 eller 

tasterne  til at indtaste det korrekte dato, 

og tryk derefter på OK for at bekræfte eller 

på den Grønne knap for at fortsætte.

Forrige Næste

Dato skal indstilles før 

optagelse. Sørg for, at 

den er korrekt.

Dato

31 01 2007

J Installationen er nu gennemført. Tryk på den 

Grønne knap på fjernbetjeningen for at lukke 

skærmbilledet.

Du har gennemført installationen 

af optageren.

Systemet er klar til brug.

Forrige Færdig 

Installation fuldført.

DVD-optageren er klar til brug.
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Styring af TV-udsendelser

Se live-TV

SUBTITLE

INFO SELECT EDIT SCART

AUDIO

PAUSE LIVE TV

A Tænd TV’et. Skift om nødvendigt TV’et til den 

korrekte kanalindgang, så du kan afspille fra 

optageren.

B Tryk på STANDBY-ON 2 for at tænde 

optageren.

 Du skal nu se TV-programmet på TV’et. 

Sker det ikke, så tryk på LIVE TV.

C Tryk på P +/- for at vælge den ønskede 

TV-kanal.

 TV-programmet, du ser, optages 

automatisk i Time Shift Buffer. På den måde 

kan du holde pause i det direkte TV og 

genoptage det, når du ønsker.

 Hvis du skifter til en anden TV-kanal på 

optageren, oprettes en ny titel, og en lodret 

linje vises på Time Shift-videolinjen.

LIVE

 Du kan skjule eller få vist Time Shift-

videolinjen ved at trykke på INFO på 

fjernbetjeningen.

Om Time Shift Buffer - 
midlertidigt lager på harddisken

Så snart du tænder optageren, vil den aktive 

TV-udsendelse blive gemt midlertidigt på 

harddisken i et område, der kaldes TSB (Time 

Shift Buffer). Den lagrer fortløbende op til 6 

(seks) timer med TV-programmer.

Time Shift-videolinjen angiver status og 

klokkeslæt for de lagrede TV-programmer. 

NU

22:04:30

1 2 4 53

Time Shift-videolinjen indeholder følgende 

oplysninger:

a TV-udsendelsens starttidspunkt. Når det 

overstiger 6 (seks) timer, vil starttidspunktet 

automatisk blive ændret .

b Klip, du har valgt at optage på harddisken 

(markeret med rødt).

c Titelmarkeringer (når du skifter til en TV-kanal 

i mere end 2 minutter, oprettes en ny 

titelmarkering).

d Nuværende position og tidspunkt for TV-

udsendelsen.

e Nuværende tidspunkt.

Nyttige tip:
– Time Shift Buffer lagrer og optager de sidste op 
til 6 (seks) timer af TV-programmerne, når 
optageren er tændt. Skifter du optageren over på 
standby, bliver alt indholdet slettet.
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Markering af indhold til optagelse

Du skal “markere” indholdet i Time Shift-

bufferen, før det optages til harddisken. 

Optagelsen starter, når du sætter optageren 

på standby.

23:30

22:13

21:00

Annul. opt.   Prog.info.

Sådan fi nder du en scene i Time Shift-
bufferen

 Brug m / M eller  / -knapperne.

Sådan markeres startpunktet for en 
optagelse

 Tryk på REC  en gang. 

Markering for optagelsens afslutning
 Naviger til slutningen af scenen, og tryk på 

STOP Ç.

Sådan annullerer du den markerede 
optagelse

 Tryk på den Røde knap.

Nyttige tip:
– Du kan indstille længden af 
hurtigsøgningsintervallet, se kapitlet “Indstillinger i 
systemmenuen – Indstillinger for afspilning -  
{ Spil interval } / { Skip interval }” for fl ere 
oplysninger. 

Tøm Time Shift Buffer

Alt indhold i Time Shift Buffer bliver tømt 

(slettet), når du sætter optageren på standby, 

undtagen det markerede indhold. Du kan også 

tømme bufferen i følgende trin, mens 

optageren er tændt. 

A Tryk på OPTIONS på fjernbetjeningen under 

afspilningen.

 Værktøjsmenuen vises.

Tools

Indst.

Lydsprog

Nulst TSB

Tidssøgning

B Flyt til { Nulstil TSB }, og tryk på OK.

 Der vises en advarsel om at Time Shift 

Buffer tømmes.

Denne handling nulstiller tidsforskydningsbufferen.

Vil du fortsætte?

Ja Nej

Advars.

C Fortsæt ved at trykke på OK på 

fjernbetjeningen, så du vælger { Ja } i menuen.

 Vælg ellers { Nej } i menuen og tryk på OK på 

fjernbetjeningen for at afbryde funktionen.

Bemærk:
Ydermere vil følgende handlinger også slette 

indholdet af det midlertidige lager på 

harddisken:

– Tryk på CAM på fjernbetjeningen.

– Gå til { Tuner } i menuen 

Systemindstillinger.

– Skift { Optagetilstand } eller indstillingen 

{ Ur }. 

Styring af TV-udsendelser (fortsat)
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Styring af TV-udsendelser (fortsat)

Funktionen Sæt live-TV på 
pause

Inden du starter...
Sæt optageren til direkte TV og se dine 

yndlings-TV-udsendelser.

A Tryk på PAUSE LIVE TV u på 

fjernbetjening for at holde pause i afspilningen. 

B For at genoptage afspilning skal du trykke på 

den samme knap igen. 

 Hvis du vil vende tilbage til den direkte TV-

udsendelse, skal du blot trykke på LIVE TV.

Funktionen Instant Replay 
(Gentag en scene med det 
samme)

Inden du starter...
Sæt optageren til direkte TV og se dine favorit 

TV-udsendelser.

 Tryk  på fjernbetjeningen, så du kan se det 

direkte TV-program.

 Scenen springer 30 sekunder bagud 

(standardindstilling) for hvert tryk.

 Hvis du vil vende tilbage til den direkte TV-

udsendelse, skal du blot trykke på LIVE TV.

Funktionen FlexTime (Flekstid)

 Mens optagelsen er i gang, tryk  på 

fjernbetjeningen for at komme tilbage til 

optagelsen start og starte afspilningen. 

ELLER

 Tryk REW m eller PREV í indtil du 

kommer til den første scene.
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Om startmenuen

Via startmenuen kan du få adgang til indhold på 

din harddisk, herunder harddiskoptagelser, 

mediefi ler og indhold af disk og USB. Du kan 

også overføre indhold mellem forskellige 

medietyper.

SUBTITLE

INFO SELECT EDIT SCART

AUDIO

PAUSE LIVE TV

A Tryk på HOME på fjernbetjeningen

 Startmenuen vises.

Diskskuffe

USB

Optagelse

Videofiler

Musik 

Foto

Kilde Indhold 

Harddisk 

B Flyt valgbjælken til det ønskede medie eller 

funktion og tryk på  eller OK for at vælge.

{ Harddisk }  

Adgang til indholdet på harddisken, såsom 

optagelser, fotos, musik eller videofi ler.

{ Diskskuffe } 

Bruges til at få adgang til indholdet på disken. 

Hvis skuffen er tom, vises der ikke noget.

{ USB } 

Bruges til at få adgang til indholdet på et 

tilsluttet USB-fl ashdrev eller et kamera. Hvis 

der ikke er tilsluttet en enhed, eller hvis 

optageren ikke fi nder enheden, vises der ikke 

noget.  

C Brug  -tasterne til at vælge optagelser, 

lyd-/videofi ler eller fotos.

D Tryk på u for at starte afspilningen.

Anvendelse af startmenuen
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Gennemse medieinformationer

For at se de generelle informationer om det 

valgte medie såsom størrelse, resterende fri 

plads, medietype osv.

A Tryk på HOME.

 Startmenuen vises.

B Flyt valgbjælken til den ønskede kilde.

 Hvis der er tilgængelig medieinformation, 

vises den ved den blå funktionstast.

C Tryk den Blå knap på fjernbetjeningen for at 

vise informationen.

 { HDD Info } 

Optagerens harddisk-informationer. 

– Den frie harddiskplads på videopartitionen 

(TV-optagelser og DivX-fi lm).

– Plads brugt til beskyttede/ikke-beskyttede 

titler.

– Fri tid til optagelse baseret på den aktuelle 

optagetilstand.

– Resterende harddiskplads til datapartition 

(til musik og fotofi ler) og dens fri plads til 

optagelse.

{ DVDR Info }

DVD±R eller DVD±RW information.

– Disknavn, -type og status

– Samlet størrelse.

– Anvendt plads.

– Ledig plads.

– Plads brugt til beskyttede titler.

{ USB Info }

Information om USB-drev.

– Navn.

– Total lagerstørrelse.

– Ledig plads.

D Tryk på den Blå knap for at returnere til 

foregående menu.

Anvendelse af startmenuen (fortsat)
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Før optagelse

Optagelsesmedier 

Denne optager kan optage på den interne 

harddisk og på medierne DVD±R/±RW/+R DL.

– Harddisken har stor lagertæthed, så der kan 

laves lange optagelser, og man har hurtig 

adgang til de optagede titler. 

 

DVD±RW (DVD Rewritable)

– Der kan skrives til diskene fl ere gange, og de 

kan bruges til mange optagelser, når de 

eksisterende data er slettet.
      

 
DVD±R (DVD Recordable)

– Diske kan kun bruges til en enkelt optagelse. 

Nye optagelser tilføjes altid efter alle tidligere 

optagelser, da de eksisterende optagelser ikke 

kan slettes.

– DVD±R-diske kan redigeres, så længe de ikke 

er færdiggjorte (fi nalised). 

– Du kan også slette uønskede optagelser. Den 

diskplads, der optages af de slettede 

optagelser, kan ikke genbruges til nye 

optagelser.

– Før en DVD±R-disk kan afspilles på andre 

DVD-afspillere, skal den færdiggøres. Når 

dette er gjort, kan der ikke tilføjes mere data 

på disken. Se ‘Rediger optagelser - Skrivbar 

DVD - Færdiggørelse af DVD±R til afspilning’ 

for at få fl ere oplysninger.

DVD+R DL (DVD+R Double Layer)

– Den fungerer som en DVD+R, den eneste 

forskel er kapaciteten på 8,5 GB. 

 Det giver to skrivbare lag på en enkelt DVD-

disk. Der er adgang til lagene fra samme side af 

disken, så optagelsen kan foregå uden 

afbrydelser.

Understøttede disktyper og 
mediehastigheder

DVD+R  1x - 16x
DVD+RW  2.4x - 8x
DVD-R   1x - 16x
DVD-RW  2.4x - 4x
DVD+R DL  2.4x

Disk Mediehastigheder

Nyttige tip:
– I nogle tilfælde er du muligvis ikke i stand til at 
tilføje nye optagelser på en skrivbar DVD, der 
indeholder optagelser fra andre DVD-optagere.
– Hvis der ikke er adgang til en nyoptaget titel på 
harddisken, skal du slukke og tænde for 
optageren, for at få adgang til optagelsen.
– Hvis en titel er for stor til at være på en skrivbar 
DVD, kan du opdele titlen for at fjerne de uønskede 
afsnit. Se “Rediger optagelser - Harddisk - 
Videoredigering” for at få fl ere oplysninger.
– Strømafbrydelse under kopiering af optagelser 
fra harddisken kan giver skader på disken.

3_dvdr3570h_58_dan_27764.indd   2233_dvdr3570h_58_dan_27764.indd   223 2007-09-06   4:28:59 PM2007-09-06   4:28:59 PM



224

D
an

sk/N
o

rsk

Standardindstillinger for 
optagelse

Du kan på forhånd angive indstillinger for 

optagelse i systemopsætningsmenuen.

SUBTITLE

INFO SELECT EDIT SCART

AUDIO

PAUSE LIVE TV

A Tryk på OPTIONS på fjernbetjeningen.

 Værktøjsmenuen vises.

Tools

Indst.

Lydsprog

Nulst TSB

Tidssøgning

B Flyt til { Indst. } og tryk på OK.

 Menuen med systemindstillinger vises.

 

Preferences

Sprog

Optagelse

Afspil

Videoudgang

Audio

Analog modtager

Opsætning

Optagemodus

Auto beskyt

SAT Optag

Kapitler

C Gå til { Optagelse }, og tryk på .

Før optagelse (fortsat)

D Brug  -tasterne til at vælge den indstilling, 

du vil ændre, og tryk på  for at få adgang til 

valgmulighederne.

 Der er beskrivelse og instruktioner til 

valgmulighederne på de næste sider.

 Hvis valgmuligheden i menuen er nedtonet, 

betyder det, at funktionen ikke er tilgængelig, 

eller at den ikke kan ændres i den nuværende 

tilstand.

E Tryk på OK for at bekræfte eventuelle nye 

indstillinger.

 Tryk  for at gå tilbage til den forrige menu.

F Tryk på OPTIONS for at afslutte

Nyttige tip:
– Når du ændrer optagetilstanden, tømmes 
indholdet fra Time Shift Buffer. Kun det 
markerede indhold (rød bjælke) optages på 
harddisken.
– Billedkvaliteten for optagelserne ændres i 
forhold til den valgte optagetilstand, herunder også 
direkte TV vist gennem optageren.
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Før optagelse (fortsat)

Optageindstillinger (de understregede værdier er fabriksindstillingerne)

Optagetilstanden fastsætter optagelsernes billedkvaliteten og den 

maksimale optagetid.   

DVDR3570H

HQ (high quality)

SP (standard play)

SPP (standard play plus)

LP (long play)

EP (extended play)

SLP (ekstra lang afspilning)

SEP (ekstra forlænget afspilning)

1 

2

2.5

3

4

6

8

DVD±R/

DVD±RW

HDD

(160 GB)
DVD+R 

Double Layer

Optagekvalitet 
Antal timers optagelse, der kan lagres på 

harddisken eller en tom skrivbar DVD med 

en kapacitet.

23

45

56

68

90

135

180

1 timer 55 minutteer

3 timers 40 minutteer

4 timers 35 minutteer

5 timers 30 minutteer

7 timers 20 minutteer

11 timers 05 minutteer

14 timers 45 minutteer

DVDR3590H

HQ (high quality)

SP (standard play)

SPP (standard play plus)

LP (long play)

EP (extended play)

SLP (ekstra lang afspilning)

SEP (ekstra forlænget afspilning)

1 

2

2.5

3

4

6

8

DVD±R/

DVD±RW

HDD

(250 GB)
DVD+R 

Double Layer

Optagekvalitet 
Antal timers optagelse, der kan lagres på 

harddisken eller en tom skrivbar DVD med 

en kapacitet.

1 timer 55 minutteer

3 timers 40 minutteer

4 timers 35 minutteer

5 timers 30 minutteer

7 timers 20 minutteer

11 timers 05 minutteer

14 timers 45 minutteer

40

77

96

115

153

230

300

Bemærk: Når du kopierer fra harddisk til en skrivbar DVD, bliver 

optagetilstanden den udvalgte optagelse på harddisken automatisk 

overført. Det er ikke muligt at ændre optagetilstanden. Fabriksindstillingen 

er SPP.

Med denne funktion, er det ikke muligt at slette og redigere beskyttede 

titler. 

{ Til } – Nyoptagede titler bliver automatisk 

beskyttet.

{ Fra } – Deaktiverer funktionen. 

Bemærk: For at slette en beskyttet titel, skal du først trykke på den blå 

knap på fjernbetjeningen for at fjerne beskyttelsen, derefter kan du slette 

med tryk på den røde knap.

Denne funktion er kun tilgængelig, hvis du har tilsluttet en 

satellitmodtager eller andre enheder til EXT2-TO VCR/SAT scart-stikket 

på denne optager. Se ‘Optag til harddisk - Automatisk optagelse fra en 

satellitmodtager’ for at få fl ere oplysninger.

{ Til } – Sætter optageren i stand til at starte og 

stoppe optagelse, når der modtages et 

signal fra det tilsluttede apparat. 

{ Fra } – Deaktiverer funktionen.

Optagetilstand

Auto beskyt

SAT-opt.
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Før optagelse (fortsat)

Optageindstillinger (de understregede værdier er fabriksindstillingerne)

En optagelse (titel) inddeles automatisk i kapitler, ved at der indsættes 

kapitelmærker med bestemte mellemrum. Det gør det muligt hurtigt at få 

adgang til et bestemt sted i en optagelse.

{ Smart } – Denne indstilling er kun tilgængelig for 

optagelse med DV-videokameraet. Der 

indsættes et kapitelmærke, når der er en 

pause i tidskoden på DV-båndet.

{ Fra }  –  Der indsættes ikke kapitelmarkeringer i 

optagelsen.

{ Standard } – Under optagelsen indsættes der 

automatisk kapitelmarkeringer med et 

interval på ca. 5 (fem) minutter.

Chapters
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Optag TV-programmer
ADVARSEL!
– Kopibeskyttet indhold kan ikke optages på 

denne optager.

– Når harddisken er fuld, bliver den ældste, 

ikke-beskyttede optagelse automatisk slettet, 

når der bliver brug for plads til nye optagelser. 

Optag det aktuelle TV-program

Følg instruktionerne herunder for at optage 

TV-programmer på optagerens harddisk, hvor 

de kan lagres til senere afspilning og kopiering 

til skrivbar DVD, hvis der er behov for det.

A Når Time Shift Buffer står på ‘LIVE’, skal du 

trykke på REC  på fjernbetjeningen.

 Så starter optagelsen fra den aktuelle 

position i op til maksimalt 6 (seks) timer.

23:30

LIVE

21:00

Annul. opt.   Prog.info.

 Tryk gentagne gange på REC  for at indstille 

optagetiden i trin af 30 minutter op til i alt 

maksimalt 6 (seks) timer.

B Under optagelse kan du slukke dit TV og sætte 

din optager i standby-tilstand.

 Optageren fortsætter med at optage indtil 

det angivne sluttidspunkt.

 Hvis du vil stoppe optagelsen før planlagt, skal 

du trykke på STOP .

Optag en specifi k del af et TV-
program 

Dette er kun muligt for TV-programmer, som 

fi ndes i Time Shift Buffer.

SUBTITLE

INFO SELECT EDIT SCART

AUDIO

PAUSE LIVE TV

A Benyt  -tasterne for at søge efter 

begyndelsen af den scene, hvor du vil starte 

optagelsen.

23:30

22:13

21:00

Annul. opt.   Prog.info.

B Tryk REC  på fjernbetjeningen.

C Tryk  for at søge efter det punkt, hvor du vil 

slutte optagelsen, og tryk på STOP  på 

fjernbetjeningen.

 En rød markering vises på videolinjen for at 

angive den markerede del af optagelsen.

 For at afbryde optagelsen, skal du trykke på 

den Røde knap for { Annul. opt. }.
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Optag TV-programmer (fortsat)

Samtidig optagelse og afspilning

Når du optager et TV-program til harddisken, 

kan du afspille tidligere optaget titel fra 

harddisken, afspille en DVD-videodisk, eller du 

kan afspille musik, vise fotos i diasshows eller 

DivX-videoer fra harddisken, fra optisk disk 

eller fra USB. Det er også muligt at se en 

afspilningen fra en anden tilsluttet enhed.

SUBTITLE

INFO SELECT EDIT SCART

AUDIO

PAUSE LIVE TV

Afspilning fra harddisk

A Tryk på HDD LIST på fjernbetjeningen.

Diskskuffe

USB

Optagelse

Videofiler

Musik 

Foto

Kilde Indhold 

Harddisk 

Forrige  HDD-Info 

B Brug -tasterne til at lokalisere den titel du 

vil se.

C Tryk på u for at starte afspilningen.

Afspilning fra DVD

A Tryk på OPEN CLOSE ç (ÅBN/LUK)  på 

frontpanelet.

B Læg en disk i skuffen, så afspilningen kan starte.

Afspilning fra USB

A Sæt et USB-fl ashdrev i USB-stikket.

B Tryk på USB på fjernbetjeningen. 

C Udvælg en fi l, og tryk på u for at starte 

afspilningen.

Afspilning fra andet apparat

Denne funktion er kun tilgængelig, hvis du har 

sluttet optageren til TV’et via EXT1 TO TV-

stikket.

 Tryk på SCART for at se billedet fra den 

enhed, som er tilsluttet EXT2-TO VCR/SAT-

stikket på optageren.

 Er der ikke tilsluttet nogen enhed til 

EXT2-TO VCR/SAT-stikket, gør et tryk på 

SCART, at der skiftes til TV-tilstand.

Se andre TV-udsendelser

 Brug TV’ets knap til kanalskift for at vælge en 

anden TV-kanal.

Nyttige tip:
– Husk at stille TV’et tilbage til dets 
videoindgangskanal, hvis du vil se TV-kanalen via 
optageren eller afspille den optagede disk.
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Optag TV-programmer (fortsat)

Automatisk optagelse fra en 
satellitmodtager

Funktionen kan kun anvendes til en 

satellitmodtager (eller et lignende apparat), der 

er sluttet til optagerens EXT2-TO VCR/SAT-

scartstik. Desuden skal satellitmodtageren 

have en timerfunktion, som kan styre 

optagerens optagefunktion.

Inden du starter...
Kontroller, at tilstanden { Satellitoptagelse } 

i optageindstillingerne er sat til { On }.

A Brug satellitmodtagerens 

timerprogrammeringsfunktion til at 

programmere optagelsen (se 

betjeningsvejledningen til satellitmodtageren).

 Du kan kun programmere op til 6 (seks) 

timers optagelser.

B Sæt satellitmodtageren på standby.

C Sæt optageren på standby.

 Sæt optageren og satellitmodtageren i 

standby forud for optagelsen.

 Optageren begynder at optage, når den 

modtager et signal fra satellitmodtageren.

Nyttige tip:
– Optagerens timeroptagelser har forrang for 
automatisk satellitoptagelse. En automatisk 
satellitoptagelse stopper, hvis en timeroptagelse på 
optageren skal til at starte.
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Optag TV-programmer (fortsat)

Om optagelse med timer

Ved hjælp af optagelse med timer kan du 

automatisk starte og stoppe en optagelse på et 

senere tidspunkt eller en anden dag. 

Optageren skifter til den rigtige kanal og 

starter optagelsen på det indstillede tidspunkt.

Med denne optager kan du planlægge op til 

40 optagelser ad gangen med en varighed på 

op til 6 (seks) timer for hver enkelt optagelse. 

Under optagelse med timer er det ikke muligt 

at skifte optagerens kanal.

Bemærk: Hvis den planlagt optagelse med 

timer varer mere end 6 (seks) timer, opdeles 

den i to eller fl ere titler.

Optagelse med timer kan 
programmeres på to måder 
– Ved hjælp af ShowView

– Ved hjælp af manuel timing.

SUBTITLE

INFO SELECT EDIT SCART

AUDIO

PAUSE LIVE TV

TIMER
(SHOWVIEW)

OK

Om VPS/PDC
VPS (Video Programming System) eller PDC 

(Programme Delivery Control) bruges til at 

kontrollere start og varighed på TV-optagelser. 

Hvis en TV-udsendelse starter tidligere eller 

slutter senere end planlagt, tændes og slukkes 

optageren på det rigtige tidspunkt.

Timeroptagelse (ShowView-
system)

Dette er et enkelt system til 

timerprogrammering. Du bruger det ved at 

indtaste det ShowView-nummer, der er 

knyttet til TV-udsendelsen. Du kan fi nde dette 

nummer i en TV-programoversigt.

A Tænd for TV’et, og vælg den korrekte kanal til 

optageren.

B Tryk på TIMER SHOWVIEW på 

fjernbetjeningen. 

 Timervalgsmenuen vises.

    

Starttid

Stoptid

Dato

Kanal 

Titelnavn

Gentag

Vps/Pdc

Mål for optagelsen

Ny Timer ShowView

TimerdetaljerListe over timere

C Tryk på den Blå knap på fjernbetjeningen for 

at vælge { ShowView }
 ShowView-menuen vises.

ShowView system

Indtast programmets ShowView-nummer:

Fjern Gem Annuller

D Brug det alfanumeriske tastatur 0-9 til at 

indtaste ShowView-nummeret (f.eks. indtastes 

5-312-4 eller 5.312 4 som ‘53124’).

 Hvis du vil annullere programmeringen skal du 

trykke på den Røde knap for { Fjern }.

 Hvis du vil annullere programmeringen og 

forlade menuen skal du trykke på den Gule 

knap for { Annuller }.
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Optag TV-programmer (fortsat)

E Bekræft din indtastning med tryk på den 

Grønne knap for { Gem }.

 Der vises en meddelelse om at angive 

kanalliste.

F Vælg { OK } i menuen, og tryk på OK for at 

bekræfte.

 Programoplysningerne vises.

  

20:30 

21:30 

P05

ABC

En gang

 

Til

DVD

16/01/07

StarttidNy Timer

Starttid

Stoptid

Dato

Kanal 

Titelnavn

Gentag

VPS/PDC

Mål for optagelsen

Annuller Gem

20    30 

G Du kan ændre i indstillingerne for optagelsen 

ved at fl ytte til det pågældende felt og trykke 

på .

{ Gentag } - En gang

- Ugentlig

- Man~Fre

{ VPS/PDC } - Fra

- Til

{ Mål for optagelsen } - HDD

- DVD

H Vælg en indstilling, og tryk på OK.

I Når du er klar, skal du lagre indstillingen ved at 

trykke på den Grønne knap for { Gem }.

J Afslut med tryk på TIMER (SHOWVIEW).
 ‘TIMER’ (Timersymbolet) lyset på displayet, 

hvis der indstillet en timeroptagelse.

Nyttige tip:
– Hvis optageren ikke er i standbytilstand, vises 
der en advarsel, inden optagelsen med timer 
starter. Hvis du ignorerer advarslen, vil optageren 
automatisk skifte til den relevante kanal og starte 
med at optage.

Optagelse med timer (manuelt)

A Tænd for TV’et, og vælg den korrekte kanal til 

optageren.

B Tryk på TIMER (SHOWVIEW) på 

fjernbetjeningen.

 Timervalgsmenuen vises.

    

Starttid

Stoptid

Dato

Kanal 

Titelnavn

Gentag

Vps/Pdc

Mål for optagelsen

Ny Timer ShowView

TimerdetaljerListe over timere

C Tryk på den Grønne knap på fjernbetjeningen 

for at vælge { Ny timer }.
 Menuen til ny timerindstilling vises.

    Slet Alle Gem Annuller

Starttid

Stoptid

Dato

Kanal

Titelnavn

Gentag

VPS/PDC

Mål for optagelsen

StarttidNy Timer
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{ Starttid-spunkt } Indtast starttidspunktet 

for optagelsen (timer:

minutter).

{ Stoptid-spunkt } Indtast sluttidspunktet 

for optagelsen (timer:

minutter).

{ Dato } Indtast datoen for 

optagelsen (dag/måned/

år).

{ Kanal } Vælg en TV-kanal eller 

en ekstern 

indgangskanal til 

optagelse.

{ Titelnavn } Angiv navnet på det 

optagede program.

{ Gentag } Vælg en indstilling for 

gentaget optagelse 

(Once, Weekly, 

Mon~Fri (En gang, 

Dagligt, Ugentlig, 

Man~Fre)).

{ VPS/PDC } Slå VPS/PDC-

indstillingen til eller fra.

{ Mål for 
optagelsen }

Vælg at optage til HDD 

eller DVD.

D Vælg det rette felt og tryk på . 

E Brug tasterne  eller det numeriske 
tastatur 0-9 til at vælge eller indtaste 

optagelsesinformationerne, og tryk derefter på 

OK for at bekræfte.

F Når du er klar, skal du lagre indstillingen ved at 

trykke på den Grønne knap for { Gem }. 

G Afslut med tryk på TIMER (SHOWVIEW).
 ‘TIMER’ (Timersymbolet) lyset på displayet, 

hvis der indstillet en timeroptagelse.

Optag TV-programmer (fortsat)

Nyttige tip:
– Hvis optageren ikke er i standbytilstand, vises 
der en advarsel, inden optagelsen med timer 
starter. Hvis du ignorerer advarslen, vil optageren 
automatisk skifte til den relevante kanal og starte 
med at optage.
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Optag TV-programmer (fortsat)

G Når du er klar, skal du lagre indstillingen ved at 

trykke på den Grønne knap for { Gem }. 

H Afslut med tryk på TIMER (SHOWVIEW).

Ændring/sletning af en planlagt 
optagelse

A Tænd for TV’et, og vælg den korrekte kanal til 

optageren.

B Tryk på TIMER (SHOWVIEW) på 

fjernbetjeningen.

 Timervalgsmenuen vises.

    

Starttid

Stoptid

Dato

Kanal 

Titelnavn

Gentag

Vps/Pdc

Mål for optagelsen

Slet Ny Timer Ændr ShowView

20:30 - P05 TELE-En gang

09:00 - P03 TELE-En gang

11:30 - P04 TELE-En gang

20:30 

21:30 

ABC

En gang

Til

DVD

16/01/07

TimerdetaljerListe over timere

P05

C Vælg en planlagt optagelse, som du vil slette/

ændre.

D For at slette en planlagt optagelse skal du 

trykke på den Røde knap på fjernbetjeningen 

for { Slet }.

E For at ændre den planlagt optagelse, tryk på 

den Gule knap på fjernbetjeningen for 

{ Ændr }.

 Menuen til timerindstilling vises.

  

20:30 

21:30 

P05

ABC

En gang

 

Til

DVD

16/01/07

StarttidNy Timer

Starttid

Stoptid

Dato

Kanal 

Titelnavn

Gentag

VPS/PDC

Mål for optagelsen

Annuller Gem

20    30 

F Foretag de nødvendige ændringer i de 

respektive felter.
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Optagelse fra eksternt apparat 
(videokamera/VCR/DVD-
afspiller)

Når du tilslutter en ekstern enhed til denne 

optager, kan du vælge at optage fra ekstern 

enhed til harddisk eller til en skrivbar DVD. 

Kopibeskyttet materiale kan ikke optages på 

denne optager.

Inden du starter...
Marker det indhold i Time Shift Buffer, som du 

ønsker at optage på harddisken. Ellers bliver 

alt indhold slettet, når du starter optagelsen 

fra videokameraet.

SUBTITLE

INFO SELECT EDIT SCART

AUDIO

PAUSE LIVE TV

A Tænd for TV’et, og vælg den korrekte kanal til 

optageren.

B Tilslut den eksterne enhed (f.eks. videokamera, 

VCR, DVD-afspiller) til denne optager.

C Tryk på CAM på fjernbetjeningen.

 Der vises en advarsel. Alt indhold i Time 

Shift Buffer bliver slettet, kun det ‘markerede’ 

indhold bliver lagret på harddisken. 

Tidsforskydningsbuffer slettes ved skift 

til kameramodus.

Vælg en medietype for optagelse.

Harddisk Optisk disk Annuller

D Vælg destinationen for optagelsen, og tryk på 

OK for at bekræfte.

E Tryk gentagne gange på P +/- for at vælge 

den indgangskanal, som svarer til det stik, 

enheden er tilsluttet.

 { CAM 1 } : S-VIDEO- eller VIDEO-stik 

foran.

 { EXT 1 } : EXT1 TO TV Scart-stik bagpå.

 { EXT 2 } : EXT2 TO VCR/SAT Scart-stik 

bagpå.

F Tænd den eksterne enhed, og fi nd det sted, 

hvor du vil starte optagelsen, og sæt derefter 

den eksterne enhed på pause.

G Tryk på REC  for at starte optagelsen, og 

start afspilningen på den eksterne enhed.

 For at holde pause i optagelsen, skal du trykke 

på u.

For at fortsætte optagelsen, skal du trykke på 

u igen.

 Der oprettes en ny kapitelmarkering, når 

optagelsen er genstartet (gælder kun for 

skrivbare DVD’er).

H Stop optagelsen ved at trykke STOP .

 Der oprettes en ny titel, når du starter en 

ny optagelse.

I Afslut ved at trykke på LIVE TV.

Nyttige tip:
– Men du optager fra en ekstern enhed til 
harddisken eller til en skrivbar DVD, kan du trykke 
på OK-knappen, så der indsættes et kapitelmærke 
det pågældende sted.

Optagelse fra eksterne enheder
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Optagelse fra eksterne enheder (fortsat)

C Tryk på CAM på fjernbetjeningen.

 Der vises en advarsel. Alt indhold i Time 

Shift Buffer bliver slettet, kun det ‘markerede’ 

indhold bliver lagret på harddisken.

Tidsforskydningsbuffer slettes ved skift 

til kameramodus.

Vælg en medietype for optagelse.

Harddisk Optisk disk Annuller

D Vælg destinationen for optagelsen, og tryk på 

OK for at bekræfte.

E Tænd for DV-videokameraet og afspil.

F Tryk på REC z for at starte optagelsen.

 DV Kontrol

G Hvis du vil bruge optagerens fjernbetjening til at 

styre videokameraet under optagelse, skal du 

trykke på den Grønne knap på fjernbetjeningen 

for { DV Kontrol }.
 DV-kontrolknapperne vises på skærmen.

Annuller HIDECHAPTER DIVIDE

Titel 1 Afspil

00:11:25

Optagelse fra et DV-
videokamera

Når du tilslutter et DV-videokamera til DV IN-

stikket på optageren, kan du styre både 

videokameraet og optageren ved hjælp af 

optagerens fjernbetjening. Desuden sikrer den 

smarte kapitelfunktion, at der oprettes 

kapitelmarkeringer ved hver pause i billederne.

Inden du starter...
Marker det indhold i Time Shift Buffer, som du 

ønsker at optage på harddisken. Ellers bliver 

alt indhold slettet, når du starter optagelsen 

fra videokameraet.

SUBTITLE

INFO SELECT EDIT SCART

AUDIO

PAUSE LIVE TV

A Tænd for TV’et, og vælg den korrekte kanal til 

optageren.

B Tilslut et Digital Video- eller Digital 8-

videokamera til stikket DV IN på optageren.
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H Du kan navigere til de respektive kontroltaster 

på skærmen for at styre afspilningen af dit DV-

videokamera.

I Stop optagelsen ved at trykke STOP .

 Både optager og -videokameraet stopper.

J Afslut ved at trykke på LIVE TV.

Nyttige tip:
– Nogle videokameraer kan ikke styres ved hjælp 
af DV-kontrolknapper på skærmen. 
– Blanding af PAL- og NTSC-videoformatoptagelse 
på den samme skrivbare DVD er ikke mulig.
– Hvis en del af båndet er tomt, sættes optageren 
på pause. Optagelse genstarter automatisk, når 
der er et signal at optage. Hvis mere end 5 
minutter af båndet er tomt, slutter optagelsen 
automatisk.

Optagelse fra eksterne enheder (fortsat)
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Kopier TV-programmer fra HDD

Om kopiering

Ny

Alle

Optagelser

Videofiler
Musik 

Foto

Indhold Sortering

Genre

Beskyt.

Slet Ordre

Sidst Afspillet 

TV-programmer, som er optaget til 

harddisken, gemmes som ‘Recordings’ 

(Optagelser). Det gør det let for dig at 

redigere dine optagelser og kopiere dem til en 

skrivbar DVD, så du har en sikkerhedskopi, 

som du senere kan se.

Det tidsrum, der skal bruges til optagelsen, 

afhænger af den optagetilstand, der er valgt for 

optagelse på harddisk. Du kan ikke vælge en 

anden optagetilstand til kopieringen. Der er 

derfor vigtigt at vælge den mest 

hensigtsmæssige optagetilstand, når du 

indstiller optagelsen på harddisken.

Kopieringen foregår hurtigere end optagelsen. 

Maksimal kopieringshastighed er 4x. Du kan 

ikke forkorte den tid, det tager at optage - 

heller ikke med højhastighedsdiske.

Harddisk  skrivbar DVD

,

15,0 minutter 

8,0 minutter 

7,0 minutter 

6,0 minutter 

4,5 minutter 

3,5 minutter 

2,5 minutter 

Nyttige tip:
– Hvis en titel på harddisken er for stor til at være 
på en DVD, kan du opdele de uønskede afsnit i 
fl ere titler. Se ‘Rediger optagelser - Harddisk - 
Videoredigering’ for at få fl ere oplysninger.

Kopier optagelser til skrivbar 
DVD

A Tænd for TV’et, og vælg den korrekte kanal til 

optageren.

B Læg en skrivbar DVD i optageren.

C Tryk på HDD LIST på fjernbetjeningen.

D Brug tasterne  for at lokalisere den titel 

du ønsker, og tast så på den Grønne knap på 

fjernbetjeningen for { Kopier }.

 Oplysningerne til diskkopiering vises.

  

Titel     CH8 15-Jul-2007 13:54

Længde      52 min

Ledig plads   2 hr 03 min

Kopieringstid     19 min

Slet disk Start Annuller

Tjek Disk

E Tryk på den Grønne knap for at starte 

kopieringen.

 Ellers kan du trykke på den Gule knap for at 

afbryde handlingen.

 Optager du på en DVD±RW, kan du trykke på 

í / ë for at vælge det afsnit på disken, hvor 

du ønsker optagelsen placeret (f.eks. der, hvor 

der er slettet en titel).
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Sådan ændres skærmbilledet for 
skrivbar DVD

Hvis den skrivbar DVD har været i brug i en 

computer eller i en anden optager, kan det 

være, at skærmbilledet ikke vises korrekt. 

Før du kan optage på denne disk på denne 

optager, skal du ændre skærmbilledet for 

denne disk til typen ‘Philips’.

A Ilæg en skrivbar DVD.

B Tryk på HOME på fjernbetjeningen.

C Flyt til { Diskskuffe }.

Harddisk 

USB 

Titel 01

Titel 02

Titel 03

Titel 04 

Titel 05

Titel 06

Titel 07

Titel n

Diskskuffe

Tilp. menu   

Kilde Titler

D Hvis { Tilp. menu } vises, betyder det at 

disken har et andet menuformat. Tryk på den 

Røde knap på fjernbetjeningen.

 Der kommer en meddelelse om, at du skal 

bekræfte handlingen.

E Tryk på OK for at bekræfte tilpasningen.

Kopier TV-programmer fra HDD (fortsat)
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Kopier fi ler mellem HDD, USB og DVD

En del af harddisken på denne optager kan 

bruges til en Media Jukebox, hvor du kan lagre 

og afspille dine videoer, musik og fotos. Du 

kan kopiere disse fi ler enten fra USB eller 

DVD til harddisken, fra harddisk til USB og 

skrivbar DVD og endda direkte mellem USB 

og skrivbar DVD.

Bemærk:
Det er ikke muligt at kopiere video eller 
TV-optagelser fra harddisken til en 
USB-enhed.
Media Jukebox understøtter følgende fi ltyper:

– MP3 og Windows Media music (.mp3 og 

.wma)

– Digitale fotos i JPEG (.jpg)

– DivX-fi lm (.avi og .divx)

Om at kopiere fi ler fra HDD til 
USB eller skrivbar DVD

Du kan kopiere fi ler fra optagerens harddisk 

til dit USB-drev eller til skrivbar DVD. Når du 

kopierer til USB, kan kun datafi ler (MP3, 

WMA, DivX og JPEG) overføres.

A Tænd for TV’et, og vælg den korrekte kanal til 

optageren.

B Ilæg en skrivbar DVD i optageren eller et 

USB-fl ashdrev i USB-stikket.

C Tryk HOME.

D Vælg det medie, hvor fi lerne fi ndes og tryk på 

.

E Brug tasterne   til at fi nde den 

ønskede titel. Du kan lave fl ere udvælgelser 

ved at trykke på SELECT.

F Tryk på den Grønne knap for { Kopier }.

 Skærmbilledet til valg af medietype vises.

Mål for kopi

Vælg destination for kopi.

USB

Disk

G Vælg destinationen for optagelsen, og tryk på 

OK for at bekræfte.

 Ellers kan trykke på BACK  for at returnere 

til den foregående menu.

H Tryk igen på OK for at starte kopieringen.

 Ellers skal du vælge { Annuller } i menuen og 

trykke på OK for at afbryde handlingen.
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Om at kopiere fi ler fra USB til 
HDD eller skrivbar DVD

Du kan kopiere datafi ler (MP3, WMA, DivX og 

JPEG) fra dit USB-drev til harddisken i 

optagerne eller til skrivbar DVD.

A Tænd for TV’et, og vælg den korrekte kanal til 

optageren.

B Sæt USB-fl ashdrevet/USB-kortlæseren, eller 

digitalkameraet i USB-porten på optagerens 

frontpanel.

C Tryk på USB på fjernbetjeningen for at se 

fi lerne.

D Brug menuen til navigere, og udvælg de fi ler, 

der skal kopieres. Du kan lave fl ere 

udvælgelser ved at trykke på SELECT.

E Tryk på den Grønne knap for { Kopier }.

 Skærmbilledet til valg af medietype vises.

Mål for kopi

Vælg destination for kopi.

Disk

Til harddisk

F Vælg destinationen for kopieringen, og tryk på 

OK for at bekræfte.

 Ellers kan trykke på BACK  for at returnere 

til den foregående menu.

G Du bliver bedt om at bekræfte, tryk på OK for 

at starte kopieringen.

1 element(er) valgt til kopi.

Kopier Annuller

Kopier

 Ellers skal du vælge { Annuller } i menuen og 

trykke på OK for at afbryde handlingen.

Kopier fi ler mellem HDD, USB og DVD (fortsat)

Om at kopiere fi ler fra CD/DVD 
til HDD eller USB

Du kan kun kopiere datafi lerne (MP3, WMA, 

DivX og JPEG) fra din disk til denne optagers 

harddisk eller USB-enhed. 

A Tænd for TV’et, og vælg den korrekte kanal til 

optageren.

B Læg en CD/DVD i optageren.

C Tryk på DISC på fjernbetjeningen.

 Diskindholdsmenuen vises.

D Brug tasterne   til at fi nde den 

ønskede titel. Du kan lave fl ere udvælgelser 

ved at trykke på SELECT.

E Tryk på den Grønne knap for { Kopier }.

 Skærmbilledet til valg af medietype vises.

Mål for kopi

Vælg destination for kopi.

USB

Til harddisk

F Vælg destinationen for kopieringen, og tryk på 

OK for at bekræfte.

 Ellers kan trykke på BACK  for at returnere 

til den foregående menu.

G Du bliver bedt om at bekræfte, tryk på OK for 

at starte kopieringen.

 Ellers skal du vælge { Annuller } i menuen og 

trykke på OK for at afbryde handlingen.

Nyttige tip:
– Alle DivX-fi ler (.avi eller .divx) kopieres til 
videopartitionen på harddisken, mens alle 
musikfi ler (.mp3 eller .wma) og fotos fra 
digitalkameraer (.jpg) kopieres til datapartitionen
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Afspilning fra HDD

Navigation på harddisk

Harddisken fungerer som en medie jukebox, 

som du kan bruge til lagring alle former for 

optagelser (TV-optagelser, videoer, musik og 

fotos). Titler, der er optaget eller kopieret til 

harddisken, bliver automatisk gemt under 

separat indhold baseret optagelsens 

karakteristik.

Harddisk 

Indhold 

Sortering

Titler

A Tryk på HOME.

 Startmenuen vises.

Diskskuffe

USB

Optagelse

Videofiler

Musik 

Foto

Kilde Indhold 

Harddisk 

Forrige  HDD-Info 

{ Optagelser }

Indeholder optagelser fra Time Shift Buffer 

(TV-udsendelser).

{ Videofi ler }

Indeholder kun DivX eller kompatible 

videofi ler (.avi eller .divx).

{ Musik }

Indeholder kun lydfi ler (.mp3 eller .wma).

{ Foto }

Indeholder kun billedfi ler (.jpg eller .jpeg). 

B Vælg en type indhold og tryk på  for at få se 

mulighederne for sortering.

Ny

Alle

Optagelser

Videofiler
Musik 

Foto

Indhold Sortering

Genre

Beskyt.

Slet Ordre

Sidst Afspillet 

 Mulighederne for sortering afhænger af det 

valgte indhold.

C Vælg en sortering og tryk på  for at se 

titlerne.

D Tryk på HOME for at lukke menuen.
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Grundlæggende betjening

Alle de optagelser, der er gemt på harddisken, 

vises med et indeksbillede i HDD-oversigten.

A Tryk på HDD LIST på fjernbetjeningen.

Titler Info

Slet Beskyt Kopier Børnesikring

Tid     00:37:34  SP

Dato        15.07.2006

Genre      Andre

Titel 1

Titel  2

Titel  3

Titel  4

Titel  5

B Brug -tasterne til at vælge den titel, som 

du vil afspille, og tryk derefter på u for at 

starte afspilningen.

 Denne optager understøtter fortsættelse af 

afspilningen. Afspilningen vil altid starte på det 

sted, hvor der senest er stoppet. Du kan 

starte afspilning fra begyndelsen ved at trykke 

på OK.

 Symbolerne i menuen { Info } angiver 

følgende:

 – titlen er stadig en del af optagelsen i 

den midlertidige harddisk (TSB).

 – titlen er låst.

 P – titlen er beskyttet.

 – titlen er blevet vist.

 – titlen er blevet redigeret.

C Du kan under afspilningen bruge følgende 

taster på fjernbetjeningen til at få adgang til 

fl ere afspilningsfunktioner.

 

Afspilning fra HDD (fortsat)

 PREV í / NEXT ë 

– Spring til begyndelsen af foregående/næste 

kapitel.

REW m / FFW  M  

– Hurtigt søgning tilbage/frem. Tryk på 

knappen igen for at forøge søgehastigheden 

(4x, 16x, 64x, 256x).

– Start afspilning i slowmotion fra Pause.

  (AFSPIL) /  (SPRING OVER)

– Spring frem eller tilbage i Time Shift-

bufferen.

INFO
– Vis eller skjul titlens informationer, 

videobjælken og fl ere funktioner, som der er 

adgang til via den farvede knap. 

PAUSE LIVE TV  u
– Se et stillbillede eller genoptag afspilningen.

STOP  x
– Stop afspilningen.

D Luk menuen ved at trykke på HOME.

SUBTITLE

INFO SELECT EDIT SCART

AUDIO

PAUSE LIVE TV
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Afspilning fra HDD (fortsat)

Slet/Lås/Beskyt en titel på HDD

Disse muligheder vises i bunden af harddiskens 

indholdsmenu. 

A Tryk på HDD LIST på fjernbetjeningen.

B Brug tasterne  til at fi nde den ønskede 

titel.

C Tryk på den tilsvarende farvekodede knap på 

fjernbetjeningen for at få adgang til de 

indstillinger, der vises nederst i menuen.

Slet   Kopier Børnesikring Beskyt

    Lås Bs Op Afbeskyt

{ Slet }
Rød knap - Slet den valgte titel fra harddisken.

{ Kopier }

Grøn knap – Kopier den valgte titel til en 

skrivbar DVD. Kopiering til en USB-enhed er 

kun muligt med datafi ler.

{ Børnesikring } / { Sluk børnesikring }

Gul knap – Lås eller frigiv den valgte titel til 

visning. Der skal bruges en fi recifret kode for 

at afspille en låst titel eller for at låse titlen op.

Bemærk: Denne mulighed ses kun, hvis 

{ Børnesikring } er aktiveret. Se ‘Indstillinger i 

systemmenuen - Indstillinger for afspilning - 

{ Adgang }’.

{ Beskyt } / { Fjern beskyttelse }

Blå knap – Beskyt titlen mod redigering eller 

overskrivning ved et uheld, eller fjern 

beskyttelsen.

D Tryk på HOME for at lukke menuen.

Gentag harddiskens afspilning

Under titlens afspilning fra harddisk, kan du 

vælge at gentage afspilningen af titlen eller et 

bestemt segment i titlen.  

 Gentag Gent. A-B

 Tryk på den Gule knap på fjernbetjeningen til 

{ Gentag }. 

 Titlen afspilles igen og igen, til du trykker 

på den Gule knap igen.

 Tryk på den Blå knap på fjernbetjeningen for 

at vælge { Gent. A-B }. 

 Det første tryk angiver startpunktet for at 

gentage afspilningen og det andet tryk angiver 

slutpunktet. 

 Segmentet afspilles igen og igen, til du 

trykker på den Blå knap igen. 
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Afspilning fra en USB-enhed

Du kan gennemse, kopiere eller slette 

indholdet på et USB-fl ashdrev/kortlæser eller 

digitalkamera med denne optager. Se de 

respektive kapitler for yderligere oplysninger.

A Sæt USB-fl ashdrevet/kortlæseren direkte i 

USB-porten på frontpanelet (som vist på 

illustrationen ovenfor).

B Tryk på USB på fjernbetjeningen for at se 

fi lerne.

 Indholdsmenuen vises.

Mappe 01

Mappe 02

  

Rod

Video

Foto

Musik 

Indhold 

C Vælg den fi l, der skal afspilles, og tryk på u 

for at starte afspilningen. 

 Under afspilning vises de tilgængelige 

afspilningsindstillinger nederst i skærmbilledet.

 Se ‘Afspilning af en lyd-CD (MP3/WMA)’, 

‘Vis et JPEG-foto (diasshow)’ eller ‘Afspilning af 

en DivX-disk’ for at få fl ere oplysninger om 

afspilningen.

D Hvis du vil stoppe afspilningen, skal du trykke 

på STOP  eller tage USB-fl ashdrevet/

kortlæseren ud af USB-porten.

Nyttige tip:
– USB-porten understøtter kun afspilning af JPEG/
MP3/WMA/DivX-fi ler.
– Det er ikke muligt at slutte andre enheder end 
USB-fl ashdrev eller USB-kortlæser til USB-porten.
– Hvis USB-enheden ikke passer til USB-porten, 
skal du bruge et USB-forlængerkabel.
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Diske, der kan afspilles

Du kan afspille og optage på følgende diske ved 

hjælp af denne optager:

Optagelse og afspilning

DVD±RW 

(DVD Rewritable 

(genskrivbar)): der kan 

optages igen og igen på 

denne type disk.

DVD±R 
(DVD Recordable 

(skrivbar)): kan kun 

optages én gang.

DVD+R DL 

(DVD+R Double Layer) svarer til 

DVD±R.

Kun afspilning

DVD Video 

(Digital Versatile Disc)

CD-RW (CD-Rewritable 

(genskrivbar)): Lyd/MP3/JPEG-

indhold.

CD-R (CD-Recordable (skrivbar)): 

Lyd/MP3/JPEG-indhold.

Audio CD 

(Compact Disc Digital Audio)

MP3/WMA-disk

Video-CD
(Formater 1.0, 1.1, 2.0)

Super video-CD

DivX, DivX Ultra

Afspilning fra disk

VIGTIGT!
– Hvis stop-ikonet ‘X’ eller  vises på 
TV-skærmen, når der trykkes på en 
knap, betyder det, at funktionen ikke er 
tilgængelig på den aktuelle disk eller på 
nuværende tidspunkt.
– DVD-diske og -afspillere er udviklet 
med regionale restriktioner. Før du 
afspiller en disk, skal du sikre dig, at 
disken er til samme region som din 
afspiller.

Afspilning af disk

A Tryk på STANDBY-ON 2 for at tænde 

optageren.

B Tryk på OPEN CLOSE ç på forsiden af 

optageren.

 Du kan også holde knappen STOP  nede på 

fjernbetjeningen for at åbne eller lukke 

diskskuffen.

C Placer disken i skuffen med etiketten opad, og 

tryk derefter på OPEN CLOSE ç.

 En dobbeltsidet disk skal lægges i skuffen med 

den side opad, som du vil afspille.

D Tænd for TV’et, og vælg den korrekte kanal til 

optageren.

E Afspilningen startes muligvis automatisk.

 Ellers skal du trykke på DISC. Naviger til det 

spor/den titel, der skal afspilles, og tryk på 

u.

Nyttige tip:
– Denne optager understøtter fortsættelse af 
afspilning (gælder visse disktyper). Tryk på PLAY 
(Afspil) for at fortsætte afspilningen, eller tryk på 
OK for at starte afspilning fra begyndelsen.
– Hvis dialogboksen til angivelse af pinkode vises 
på TV’et, betyder det, at børnesikringen er 
aktiveret for den ilagte disk. Du skal indtaste den 
fi recifrede pinkode. 

ReWritable

Recordable
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Afspilning fra disk (fortsat)

Afspilning af en DVD-videodisk

 En DVD indeholder som regel en diskmenu. 

Du skal muligvis foretage et valg i diskmenuen 

(f.eks. sprog til undertekster eller lydsprog).

A Indsæt en DVD.

 Hvis diskmenuen ses, skal du bruge -

tasterne til at udvælge en afspilningsmulighed 

og trykke på OK for at bekræfte, eller brug 

det alfanumeriske tastatur 0-9 til at angive 

dit valg.

Sådan får du adgang til diskmenuen
 Tryk på DISC på fjernbetjeningen. 

Sådan vælger du forrige eller næste 
kapitel/titel

 Under afspilningen skal du trykke på SELECT 

på fjernbetjeningen for at skifte mellem ‘TITLE’ 

eller ‘CHAPTER’ og derefter trykke på í / ë.

B Tryk på STOP  for at stoppe afspilningen.

Afspilning af en (Super) video-CD

(Super) video-CD’er kan indeholde funktionen 

PBC (Play Back Control). Dette gør det muligt 

at afspille video-CD’er interaktivt ved at følge 

menuen på displayet.

A Indsæt en (Super) video-CD.

 Hvis diskoversigten vises, skal du bruge -

tasterne til at vælge en afspilningsmulighed 

eller bruge det alfanumeriske tastatur 0-9 

til at angive dit valg, og trykke på OK for at 

bekræfte.

 Tryk på BACK  på fjernbetjeningen for at 

vende tilbage til den forrige menu.

B Tryk på STOP  for at stoppe afspilningen.

Afspilning af en skrivbar DVD

A Indsæt en skrivbar DVD-disk.

 Skærmbilledet med indeksbilleder vises.

BeskytSlet Børnesikring

00:05:12

HQ

15.07.06

02:00:24

SP

28.07.06

00:35:12

SP

Titel

Titel 1

Titel 2

Titel 3

Titel 4

Titel 5

Tom titel

B Brug tasterne  til at vælge den titel, der 

skal afspilles, og tryk derefter på u.

C Hvis du vil stoppe afspilningen, skal du trykke 

på STOP .

Nyttige tip:
– Hvis meddelelsen “EMPTY DISC” (TOM DISK) 
vises på displayet, betyder det, at der ikke er 
nogen optagelser på disken.
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Afspilning fra disk (fortsat)

Afspilning af en lyd-CD (MP3/WMA)

MP3-fi ler (MPEG-1 Audio Layer-3) er kraftigt 

komprimerede musikfi ler. MP3-formatet gør 

det muligt for dig at lagre ti gange så mange 

data (musik, billeder) på en enkelt cd-rom som 

på en almindelig cd. 

A Ilæg en lyd-CD.

 Indholdsmenuen vises.

 Ellers skal du trykke på DISC.

RodIndhold 

MP3

Billeder

Musik 

Video

Foto

B Vælg det lydalbum eller det spor, der skal 

spilles, og tryk på u.

Album

Spornummer  06/14

Spor tid   04:12:10

Spor 01

Spor 02

Spor 03

Spor 04

Spor 05

Spor 06

Spor 07

C Under afspilningen kan du trykke påí / ë 

for at vælge det næste/forrige spor.

D Tryk på STOP  for at stoppe afspilningen.

Nyttige tip:
– Hvis der både er JPEG-billeder og MP3’er på 
den samme disk, kan du vælge at afspille JPEG-
billederne eller MP3’erne ved at vælge { Photo } 
(Foto) eller { Music } (Musik) i menuen.
– Kun første session på en CD med fl ere 
sessioner vil blive afspillet.
– Denne optager understøtter ikke MP3PRO-
lydformatet.
– Hvis der indgår specialtegn i navnet på MP3-
sporet (ID3) eller i albummets navn, kan disse 
muligvis ikke vises korrekt på skærmen, da 
optageren ikke understøtter tegnene.

Afspiller en DivX-fi l

Se “Indstillinger i systemmenuen – 

Opsætningsindstillinger – { DivX VOD }” for 

at få fl ere oplysninger om køb eller leje af fi lm 

fra DivX VOD-tjenesten. Denne optager kan 

kun afspille DivX-fi lm på under 4 GB. 

A Tryk på HOME.

B Vælg det medie, hvor DivX-fi len fi ndes og tryk 

på .

C Vælg { Video } i indholdsmenuen.

D Brug  -tasterne til at vælge den titel, 

som du vil afspille, og tryk derefter på u for 

at starte afspilningen.

Under afspilningen kan du:

 Hvis der fi ndes undertekster på fl ere sprog på 

DivX-disken, kan du trykke på SUBTITLE på 

fjernbetjeningen for at skifte undertekstsprog.

 Hvis DivX-fi len har forskellige lydspor, kan du 

trykke på AUDIO på fjernbetjeningen for at 

ændre lyden.

 Sådan vælges den skrifttype, der understøtter 

de indspillede undertekster:

1) Tryk på OPTIONS.

2)  Vælg { Tegnsæt } i menuen, og tryk på M. 

3) Foretag dit valg, og tryk på OK.

E Tryk på STOP  for at stoppe afspilningen.

Nyttige tip:
– Undertekstfi ler med følgende fi ltypenavne (.srt, 
.smi, .sub, .ssa, .ass) understøttes, men vises ikke i 
fi lnavigeringsmenuen.
– Undertekstens fi lnavn skal være det samme 
som fi lmens fi lnavn.
– Underteksten kan kun vise højst 45 tegn.
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Flere afspilningsfunktioner

Fremvisning af JPEG-fotofi ler 
(diasshow)

A Tryk på HOME.

Diskskuffe

USB

Kilde

Harddisk 

B Vælg det medie, hvor JPEG-fi lerne fi ndes og 

tryk på .

 

Indhold 

Musik 

Video

Foto

B Vælg { Foto } i menuen, og tryk på . 

 Kun fra harddisk, indstillingerne { Ruller } og 

{ Fotoalbum } vises. Tryk på  igen for at 

vælge den indstilling, fotofi lerne skal vises i.

Bemærk: Indstillingen { Fotoalbum } er ikke 

tilgængelig på en optisk disk eller USB.

D Tryk på  gentagne gange, indtil listen med 

navne på fotofi ler vises. 

 De første 4 fotos, der fi ndes i den aktive 

mappe, vises i det højre panel.

Fotomapper Info

07.07.2007

100 Foto(s)

Kopier Til Album

roll 2

roll 1

roll 3

E Vælg en fi l, og tryk på u for at afspille 

diasshow, eller tryk på OK for at se 

oversigtsbillederne. 

 Under afspilning vises de tilgængelige 

afspilningsindstillinger nederst i skærmbilledet.

Zoom Hast.H Ned Hast.H OpGentag

{ Zoom }

Rød knap - Aktiver zoomtilstand. Afspilning af 

diasshow sættes på pause.

{ Zoom ind } Blå knap - Forstør 
billedet.

{ Zoom ud } Gul knap - Vis aktuel 
størrelse.

{ Slut } Rød knap - forlad 

zoomtilstand og fortsæt 

afspilningen af diasshow.

{ Gentag }

Grøn knap – Slå Gentag til/fra.

{ Hast.H Ned } / { Hast.H Op }

Gule og blå knapper - Skift afspilningshastighed 

for diasshowet.

{ Langsom } 10 (ti) sekunders interval.

{ Mellem } 5 (fem) sekunders 
interval.

{ Hurtig } 3 (tre) sekunders interval.

F Hvis du vil stoppe afspilningen, skal du trykke 

på STOP .
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Flere afspilningsfunktioner (fortsat)

Nyttige tip:
– Hvis der både er JPEG-billeder og MP3’er på den 
samme disk, kan du vælge JPEG-billeder eller 
MP3’er ved at vælge { Photo } (Foto) eller { Music } 
(Musik) i menuen.
– Hvis JPEG-billedet ikke er optaget med en ‘exif’-
fi ltype, vises det faktiske miniaturebillede ikke på 
skærmen. Ellers erstattes det faktiske 
miniaturebillede med et “blue mountain”-
miniaturebillede.
– Visse typer JPEG-fi ler kan ikke vises på denne 
optager.
– Der kan gå lidt længere tid, før DVD-afspilleren 
viser diskindholdet på TV’et. Dette skyldes det 
store antal sange/billeder, der fi ndes på en disk.
– Diske, der ikke kan læses eller ikke har noget 
navn, vises som “Ukendte data”.
– Under afspilningen af JPEG-fotos kan du skifte 
til direkte TV med tryk på OPTIONS-knappen.

Understøttede JPEG-billedformater 
Filformat:
– Filtypen skal være “*.JPG” og “*.JPEG”.

– Denne optager kan kun afspille billeder fra 

digitalkameraer i henhold til JPEG-EXIF-

formatet, som typisk bruges af næsten alle 

digitalkameraer. Den kan ikke vise Motion 

JPEG, progressive JPEG, andre JPEG-formater, 

billeder i andre formater end JPEG eller lydklip 

forbundet med billeder.

– JPEG-fotos med opløsning højere end 13 

megapixels kan ikke vises.

Afspilning af musikdiasshow

Dette er kun muligt, når JPEG-fotofi ler og 

musik lagres på samme medie.

A Tryk på HOME.

B Vælg det medie, hvor musikken fi ndes og tryk 

på .

RodIndhold 

MP3

Billeder

Musik 

Video

Foto

C Vælg { Musik } i menuen, og tryk på .

D Brug  -tasterne til at vælge den 

mappe/fi l, som du vil afspille, og tryk derefter 

på u for at starte afspilningen.

Diasshow

Kunstner 

Spornavn

Album

Spornummer  06/14

Spor tid    04:12:10

Spor 01.mp3

Spor 02.mp3

Spor 03.mp3

Spor 04.mp3

Spor 05.mp3

Spor 06.mp3

Spor 07.mp3

GentagShuffle

E Tryk på den Røde knap på fjernbetjeningen til 

{ Diasshow }.

 Menuen { Fotoindhold } vises.

F Vælg en fotofi l, og tryk på u for at afspille 

diasshow.

 Musikken afspilles uafbrudt, og starter 

forfra, hvis den når til slutningen af 

afspilningslisten eller sporet.

G Tryk på STOP  for at afbryde diasshowet.
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Oprettelse af en afspilningsliste 
for fotos (album)

Du kan tilpasse afspilningen af JPEG-diasshow 

på en disk ved at gemme dit valg i et album.

Denne optager kan rumme op til 100 albums. 

Hvert album kan indeholde op til 100 billeder. 

Bemærk:
Denne funktion kan kun anvendes til fotos, der 

er gemt på harddisken.

A Tryk på HOME.

B Vælg { Harddisk } i menuen, og tryk på .

C Flyt til { Foto } > { Fotomapper } i menuen, 

og tryk så på .

Kopier Til AlbumSlet 

FotomapperSortering

roll 2

roll 3

roll 1

Datosortering

Navnsortering

 

D Hvis du vil udvælge alle fotos i den aktuelle 

mappe, skal du trykke på SELECT på 

fjernbetjeningen.

E Du kan udvælge bestemte fotos i mappen og 

trykke på OK for at se oversigtsbillederne.

Slet Kopier Til Album Roter 

F Brug  -knapperne til at navigere med 

og tryk på SELECT for at udvælge et foto.

 Der ses en markering i de valgte fotos 

øvre, højre hjørne(r).

 Slet et foto eller de udvalgte fotos med tryk på 

den Røde knap til { Slet }.

G Tryk på den Gule knap på fjernbetjeningen til 

{ Til Album }.

 Menuen { Føj Foto Til Album } ses.

H Opret et nyt album, eller vælg et eksisterende 

album, og tryk derefter på OK for at føje 

foto(s) til albummet.

 Det eller de valgte fotos gemmes derefter i 

albummet.

 Luk menuen ved at trykke på HOME.

Flere afspilningsfunktioner (fortsat)
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Redigering i albummet

Du kan ændre billedpositionerne i albummet 

for at opnå den ønskede rækkefølge i 

diasshowet eller fjerne foto(s) fra albummet. 

Dog forbliver selve billederne i ‘Photo Folders’ 

(Fotomapper) uændrede.

Bemærk:
Denne funktion kan kun anvendes til fotos, der 

er gemt på harddisken.

A Tryk på HOME.

B Vælg { Harddisk } i menuen, og tryk på .

C Flyt til { Foto } >  { Fotoalbums } i menuen, 

og tryk så på .

 Der vises en liste med fotoalbums.

Fotomapper Info

07.07.2007

100 Foto(s)

KopierSlet 

Alb0002

Alb0001

Alb0003

D Brug -knapperne til at udvælge et album 

og tryk på OK for at se oversigtsbillederne.

Fjern Kopier Roter Flyt 

E Brug  -knapperne til at navigere med 

og tryk på SELECT for at udvælge et foto.

 Der ses en markering i de valgte fotos 

øvre, højre hjørne(r).

Sådan ændres fotoets placering i 
albummet

F Tryk på den Gule knap på fjernbetjeningen til 

{ Flyt }.
 En navigator vises i menuen, som hjælper 

dig med at vælge en placering mellem de 

forskellige fotos.

G Brug   tasterne til at fl ytte navigatoren 

rundt i menuen, og tryk på OK for at bekræfte 

den placering, hvor du vil indsætte foto(s).

Sådan roteres de valgte fotos
H Tryk på den Blå knap for { Roter }.

 Fotoet bliver drejet i ryk på 90 grader med 

uret for hvert tryk.

Sådan fjernes fotos fra albummet
 Tryk på den Røde knap for { Fjern }.

I Luk menuen ved at trykke på HOME.

 Sletning af et album

A Vælg et album fra listen { Fotoalbums }.

B Tryk på den Røde knap for { Slet }.

Ændring i albummets informationer

A Vælg et album fra listen { Fotoalbums }.

B Tryk på EDIT (REDIGER) på fjernbetjeningen.

C Foretag de ønskede ændringer i de respektive 

felter (name eller date), og tryk på OK og 

EDIT for at afslutte menuen.

Flere afspilningsfunktioner (fortsat)
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Flere afspilningsfunktioner (fortsat)

SUBTITLE

INFO SELECT EDIT SCART

AUDIO

PAUSE LIVE TV

Valg af en anden titel, et andet 
kapitel eller et andet spor

Når en disk indeholder mere end et spor, en 

titel eller et kapitel, kan du skifte til et andet 

spor, en anden titel eller et andet kapitel på 

den måde, der er beskrevet herunder.

Under afspilning

 Tryk på ë for at gå til næste titel/kapitel/spor.

 Tryk på í for at vende tilbage til starten af 

aktuelle titel/kapitel/spor. 

 Ved at trykke på í to gange vendes der 

tilbage til starten af forrige titel/kapitel/spor.

ELLER

 Brug det alfanumeriske tastatur 0-9 til at 

indtaste nummeret for titlen/kapitlet/sporet.

ELLER

 Tryk på SELECT på fjernbetjeningen for at 

skifte mellem ‘Title’ eller ‘Chapter’, og tryk så 

på í / ë for at vælge den foregående eller 

næste titel/kapitel.

Søgning fremad/bagud

Du kan søge hurtigt frem eller tilbage på en 

disk under afspilningen og vælge den ønskede 

søgehastighed.

A Under afspilning skal du trykke på  m 

(baglæns) eller  M (fremad) indtil statuslinjen 

for søgehastighed (4X) vises på TV’et.

 Lyden bliver slået fra.

B Tryk på m (baglæns) eller M (fremad) for 

at skifte mellem søgehastighederne (4X, 8X, 

32X) for hvert tryk på tasten.

C Tryk på u for at genoptage normal 

afspilning.

Midlertidigt stop i afspilning/
afspilning i langsom gengivelse

A Under afspilningen skal du trykke på u for at 

sætte afspilningen på pause og vise et still-

billede.

B Tryk på m (baglæns) eller M (fremad), 

indtil statuslinjen for langsom gengivelse (1/8X) 

vises på TV’et.

 Lyden bliver slået fra.

C Tryk på m (baglæns) eller M (fremad) fl ere 

gange for at skifte mellem hastighederne for 

langsom afspilning (1/8X, 1/4X, 1/2X).

D Tryk på u for at genoptage normal 

afspilning.
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Flere afspilningsfunktioner (fortsat)

Under afspilning af en disk kan du trykke på 

INFO på fjernbetjeningen for at få vist de 

tilgængelige afspilningsindstillinger. Disse 

indstillinger varierer alt afhængigt af disktypen, 

og kan vælges ved at trykke på de tilsvarende 

farvekodede knapper på fjernbetjeningen.

Scan  Gentag Gent. A-B Shuffle

Scanning af disk

(kun for CD-, VCD-, DVD±R/±RW-diske)

Med denne funktion kan du se de første 10 

sekunder af hvert spor på disken.

A Under afspilningen skal du trykke på den Røde 

knap på fjernbetjeningen.

 Optageren springer til næste spor efter 10 

sekunders afspilning.

B Hvis du vil genoptage normal afspilning, skal du 

trykke på den Røde knap igen.

Afspilning i vilkårlig rækkefølge

(kun CD, MP3-disk)

Vælg afspilning i vilkårlig rækkefølge for at lade 

DVD-optageren selv tilfældigt vælge og afspille 

spor på disken .

A Tryk på den Grønne knap på fjernbetjeningen.

 Dette starter afspilning af alle kapitler i 

titlen i en tilfældig rækkefølge.

B Hvis du vil annullere afspilningen i vilkårlig 

rækkefølge, skal du trykke på den Grønne 

knap igen.

Gentagelse af afspilning

Indstillingerne til gentagelse af afspilning 

afhænger af disktypen.

A Tryk på den Gule knap på fjernbetjeningen 

under afspilning for at vælge en af 

mulighederne for gentagelse.

 Gentag kapitel (kun for DVD, DVD±R/

±RW)

 Gentag spor/titel

 Gentag mappe/afspilningsliste (hvis det er 

relevant)

 Gentag hel disk (kun video-CD, lyd-CD, 

DVD±R/±RW)

B Hvis du vil annullere gentagelse af afspilning, 

skal du trykke på den Gule knap fl ere gange, 

indtil gentagetilstanden er slået fra, eller trykke 

på STOP .

Gentagelse af et specifi kt 
segment (A-B)

Du kan gentage afspilningen af et specifi kt 

segment i et titel-/kapitelspor. Du gør dette 

ved at markere start og slut af det ønskede 

segment.

A Under afspilningen skal du trykke på den Blå 

knap på fjernbetjeningen.

 Dette angiver, at startpunktet er markeret.

B Tryk på den Blå knap igen for at markere 

slutpunktet for segmentet.

 Der vises en visuel markør på 

programlinjen.

 Afspilningen springer til startpunktet for 

det markerede segment. Segmentet gentages, 

indtil gentagetilstanden annulleres.

C Hvis du vil annullere den gentagne afspilning, 

skal du trykke på den Blå knap igen.
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Flere afspilningsfunktioner (fortsat)

Brug af værktøjslinjeindstillinger

PAUSE LIVE TV

A Tryk på OPTIONS på fjernbetjeningen under 

afspilningen.

 De tilgængelige indstillinger kan variere alt 

afhængigt af afspilningstilstanden eller 

medietypen.

 Under afspilning fra HDD 

Nulst TSB

Tools

Indst.

Sprog ILydsprog

Tidssøgning

Undertekstsprog

Under diskafspilning:

1 da

Tools

Vinkel

Undertekstsprog

Lydsprog

Indst.

Tidssøgning

Zoom

B Brug  til at vælge den ønskede indstilling.

C Tryk på  for at få adgang til disse muligheder.

 Der fi ndes en beskrivelse af 

valgmulighederne på de næste sider.

 Hvis menupunktet er nedtonet, betyder 

det, at funktionen ikke er tilgængelig, eller at 

den ikke kan ændres i den nuværende tilstand.

D Tryk på OPTIONS for at afslutte.

Bemærk:
Vælg { Indst. } for at se mulighederne i 

systemopsætningsmenuen. Se ‘Indstillinger i 

systemmenuen’ for at få fl ere oplysninger. 

Tøm Time Shift Buffer

Denne mulighed er kun tilgængelig under 

direkte TV.

A Flyt til { Nulstil TSB }, og tryk på .

B Tryk på OK.

 Der vises en advarsel.

C Vælg { Ja } i menuen for at fortsætte, og tryk 

på OK på fjernbetjeningen.

 Indholdet i Time Shift Buffer (TSB) tømmes.

Ændring af sprog for lydsporet

Denne funktion fungerer kun på DVD’er med 

fl ere lydsporsprog, VCD’er med fl ere 

lydkanaler eller DVD±R/±RW optaget med 5.1 

kanaler.

A Vælg { Lydsprog }, og tryk på  for vælge 

indstillingerne.

 Sprogene kan være nummererede eller 

forkortede, f.eks. “En” for engelsk.

 { Sprog 1 } er udsendelsens originale sprog 

og { Sprog II } er det ekstra sprog.

B Tryk på  fl ere gange, indtil du har valgt det 

ønskede sprog eller lydspor.

C Tryk på  for at bekræfte.

Nyttige tip:
– Under afspilning af en disk, kan du også trykke 
gentagne gange på AUDIO på fjernbetjeningen for 
at vælge andre lydsprog.
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Flere afspilningsfunktioner (fortsat)

Ændring af sprog i undertekster

Denne funktion er kun relevant for DVD’er 

med fl ere undertekstsprog. Du kan skifte til 

det ønskede sprog, mens du afspiller en DVD.

A Flyt til { Undertekstsprog }, og tryk på  

for vælge indstillinger.

B Tryk på  fl ere gange, indtil du har valgt det 

ønskede sprog.

 Sprogene kan være nummererede eller 

forkortede, f.eks. “En” for engelsk.

C Tryk på  for at bekræfte.

Nyttige tip:
– Under afspilning af en disk, kan du også trykke 
gentagne gange på SUBTITLE på fjernbetjeningen 
for at vælge et andet sprog for undertteksterne.

Skift af kameravinkler

Denne indstilling er kun tilgængelig på DVD’er, 

der indeholder sekvenser optaget med 

forskellige kameravinkler. Det gør det muligt 

at se billeder fra forskellige vinkler.

A Flyt til { Vinkel }, og tryk på  for vælge 

indstillinger.

 De kameravinkler, der kan vælges, vises.

B Vælg den ønskede kameravinkel, og tryk på  

for at bekræfte.

Zoom ind/ud

Denne valgmulighed er kun tilgængelig ved 

afspilning af DVD’er og skrivbare DVD’er. 

Indstillingen giver dig mulighed for at forstørre 

billedet på TV-skærmen og panorere i det 

forstørrede billede.

A Vælg { Zoom }, og tryk på OK for at aktivere 

zoomtilstand.

 Statuslinjen for zoom ses, og den viser 

zoomfaktoren.

Afslut Zoom Ind Zoom Ud 

Zoom 200%

B Tryk på den Blå knap på fjernbetjeningen for 

at zoome ind eller på den Gule knap for at 

zoome ud

C Brug  -taster til at panorere i det 

zoomede billede.

D Hvis du vil afslutte zoomtilstand, skal du trykke 

på den Røde knap.

 Søgning ud fra tid

Dermed kan du springe til et bestemt punkt på 

den aktuelle disk eller til et bestemt tidspunkt i 

Time Shift Buffer.

A Vælg { Tidssøgning }, og tryk på  for at 

redigere tidsfeltet (timer : minutter : 

sekunder).

B Brug det alfanumeriske tastatur 0-9 til at 

indtaste tidspunktet, hvor afspilningen skal 

starte.

C Tryk på OK for at bekræfte.

 Afspilningen springer hen til det indtastede 

tidspunkt.
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Rediger optagelser - Harddisk

Ændring af titelnavn

Nogle TV-kanaler udsender navnet på 

udsendelsen. I det tilfælde gemmes 

udsendelsens navn automatisk, når 

udsendelsen optages på harddisken. I modsat 

fald gemmes kun udsendelsens nummer og 

datoen/klokkeslættet som titelnavn.

A Tryk på HDD LIST på fjernbetjeningen.

Titler Info

Tid     00:37:34  SP

Dato        15.07.2006

Titel 1

Titel  2

Titel  3

Titel  4

Titel  5

B Brug tasterne  til at fi nde den ønskede 

titel.

C Tryk på EDIT på fjernbetjeningen.

 HDD-titelredigeringsmenuen vises.

Rediger Titelnavn

Photo Rolls

Genre

Videoredig.

The WallTitelnavn

D Flyt til { Titelnavn } i menuen, og tryk på .

E Brug  til at ændre tegnet/tallet eller angive 

en indstilling ved hjælp af det alfanumeriske 
tastatur 0-9.

 Brug tasterne t u til at fl ytte markøren til 

foregående eller næste felt.

 Du kan skifte mellem små og store bogstaver 

ved at trykke på SELECT.

 Hvis du vil annullere programmeringen skal du 

trykke på den Røde knap for { Fjern }.

F Tryk på OK for at bekræfte ændringerne.

Valg af genre

Du kan evt. vælge en genretype på listen for at 

gøre det hurtigt og let at søge efter en optaget 

titel.

A Tryk på HDD LIST på fjernbetjeningen.

B Brug tasterne  til at fi nde den ønskede 

titel.

C Tryk på EDIT på fjernbetjeningen.

 HDD-titelredigeringsmenuen vises.

  

Rediger Genre
Film 

Sport

Nyheder 

Musik 

Spil & shows 

Børneprogrammer 

Andre

Kultur 

Titelnavn

Videoredig.

Genre

D Flyt til { Genre } i menuen, og tryk på .

E Vælg en genretype, og tryk på  for at 

bekræfte.
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Rediger optagelser - Harddisk (fortsat)

Videoredigering

Denne optager giver dig mulighed for at 

redigere videoindholdet, når du har lavet en 

optagelse. Du kan indsætte/slette 

kapitelmarkeringer eller skjule uønskede 

scener.

Når du afspiller en optagelse i 

videoredigeringstilstand, vil hele optagelsen 

inklusive skjulte scener blive afspillet.

SUBTITLE

INFO SELECT EDIT SCART

AUDIO

PAUSE LIVE TV

A Tryk på HDD LIST på fjernbetjeningen.

B Brug tasterne  til at fi nde den ønskede 

titel.

C Tryk på EDIT på fjernbetjeningen.

 HDD-titelredigeringsmenuen vises.

Rediger Videoredig.

Genre

Titelnavn

Videoredig.

D Flyt til { Videoredigering }, og tryk på OK 

for at starte videoredigering. 

NO CHAPTER HIDECHAPTER DIVIDE

Titel 1 Afspil

00:11:25

Ingen Kap. Kapitel Del Skjul 

Videolinje:
På videolinjen viser afspilningshovedet den 

faktiske placering i afspilningen.

E Tryk på den tilsvarende farvekodede knap på 

fjernbetjeningen for at få adgang til de 

indstillinger, der vises nederst i menuen.

{ Ingen Kap. }
Rød knap - Slet alle kapitelmarkeringerne i den 

aktuelle titel.

{ Kapitel }
Grøn knap – Se menuen til redigering af 

kapitler.

{ Del }
Gul knap – Opdel optagelsen i to separate 

titler. 

{ Skjul } / { Stop skjul }
Blå og grønne knapper – Angiv scenen, der 

skal skjules.

{ Vis } / { Stop vis }

Blå og grønne knapper – Gør de skjulte scener 

synlige.

F Tryk på EDIT for at afslutte.

Nyttige tip:
– Den redigerede titel vises med et -symbol i 
menuen.
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Rediger optagelser - Harddisk (fortsat)

Flet/opdel et specifi kt kapitel i en 
optagelse

Du kan oprette et kapitel ved at indsætte en 

kapitelmarkering (ved hjælp af funktionen 

SPLIT (OPDEL)) eller fjerne en 

kapitelmarkering (ved hjælp af funktionen 

MERGE (FLET)).

A Når du afspiller fra harddisk, kan du trykke på 

u for at holde pause i afspilningen ved den 

scene, du ønsker at redigere.

 Brug m / M-tasterne eller  /  på 

fjernbetjeningen for at hurtig tilbage- eller 

fremadsøgning.

B Tryk på den Grønne knap på fjernbetjeningen 

til { Kapitel }.
 Redigeringsmenuen for kapitlet vises.

Ingen Kap.   Kapitel Del Skjul 

Flet Sam.   Tilbage Opdel

C Tryk på den tilsvarende farvede knap på 

fjernbetjeningen for at få adgang til de 

indstillinger, der vises nederst i menuen.

SUBTITLE

INFO SELECT EDIT SCART

AUDIO

PAUSE LIVE TV

{ Flet Sam. }
Flet det aktuelle kapitel med det foregående 

kapitel.

Bemærk: Hvis det foregående kapitel var 

skjult, så bliver det sammenfl ettede kapitel 

også skjult.

Titel

Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4

Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3

(her er f.eks. kapitel 2 valgt)

{ Tilbage }

Går til det foregående skærmbillede.

{ Opdel }
Indsæt en ny kapitelmarkering ved den 

nuværende position for afspilning. Med en 

kapitelmarkering kan du hurtigt springe til et 

bestemt sted i optagelsen eller markere et 

kapitel, der skal skjules, f.eks. reklamer.

Titel

Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4

Kapitel
2aKapitel 1 Kapitel 3 Kapitel 4Kapitel 

2b

 (her er f.eks. kapitel 2 valgt)

Nyttige tip:
– Der er en grænse for det antal 
kapitelmarkeringer, der kan gemmes i en titel og 
på harddisken.
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Rediger optagelser - Harddisk (fortsat)

Deling af titler

Du kan dele en titel i to eller fl ere titler. Du 

kan bruge denne funktion til at adskille og 

slette uønskede dele af en optagelse, f.eks. 

reklamer.

ADVARSEL!
Du kan ikke fortryde, når titlen er delt.

A Når du afspiller fra harddisk, kan du trykke på 

u for at holde pause i afspilningen ved den 

scene, du ønsker at redigere.

NO CHAPTER HIDECHAPTER DIVIDE

Titel 1 Afspil

00:11:25

Ingen Kap. Kapitel Del Skjul 

 Brug m / M eller  / -tasterne på 

fjernbetjeningen for hurtig tilbage- eller 

fremadsøgning.

B Tryk på EDIT på fjernbetjeningen.

C Tryk på den Gule knap på fjernbetjeningen til 

{ Del }.
 En ny titel og et nyt indeksbillede oprettes 

ved den nuværende position for afspilning.

Titel 1 Titel 2

Titel 3Titel 1 Titel 2

(her er titel 1 f.eks. blevet valgt)

Skjul uønskede scener

Du kan vælge at skjule bestemte scener, når du 

afspiller optagelsen (f.eks. reklamer), eller gøre 

dem synlige igen.

A Når du afspiller fra harddisk, kan du trykke på 

u for at holde pause i afspilningen ved den 

scene, du ønsker at redigere.

 Brug m / M-tasterne eller  /  på 

fjernbetjeningen for at hurtig tilbage- eller 

fremadsøgning.

B Tryk på EDIT på fjernbetjeningen.

C Tryk på den Blå knap på fjernbetjeningen for 

at vælge { Skjul }. 
 Det sætter et startmærke for skjult scene.

Ingen Kap.   Kapitel Del Skjul 

Stop Skjul Annuller

D Tryk M-tasten på fjernbetjeningen for at 

søge til slutningen af den scene, de skal skjules.

E Tryk på den Grønne knap for { Stop Skjul }.
 Det sætter et slutmærke i skjult scene.

 Det “skjulte” område er markeret med 

blåt.

 Ellers kan handlingen annulleres med tryk på 

den Blå knap på fjernbetjeningen { Annuller }. 

F Afslut med tryk på EDIT.
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Rediger optagelser - Harddisk (fortsat)

Visning af en skjult scene

A Tryk på EDIT på fjernbetjeningen under 

harddisk-afspilning af en optagelse.

 Det skjulte kapitel afspilles i 

videoredigeringstilstand.

NO CHAPTER HIDECHAPTER DIVIDE

Titel 1 Afspil

00:11:25

Ingen Kap. Kapitel Del Vis

B Tryk på den Blå knap på fjernbetjeningen til 

{ Vis }.
 Det sætter et mærke i begyndelsen af 

scenen, der skal vises.

D Tryk M-tasten på fjernbetjeningen for at 

søge til slutningen af den scene, de skal vises.

D Tryk på den Grønne knap for { Stop Visn. }.

 Ellers kan handlingen annulleres med tryk på 

den Blå knap på fjernbetjeningen { Annuller }. 

Nyttige tip:
– Alle skjulte kapitler afspilles i 
videoredigeringstilstand.
– Du kan kun vælge at skjule en scene inden for 
samme titel. 

Skjulte 

scener

 Sletning af alle kapitelmarkeringer

Under optagelsen sættes kapitelmarkeringer 

automatisk med et bestemt interval, hvis 

denne funktion er aktiveret. Du kan vælge at 

slette alle kapitelmarkeringer, når optagelsen 

er afsluttet.

A Tryk på EDIT på fjernbetjeningen under 

harddisk-afspilning af en optagelse.

NO CHAPTER HIDECHAPTER DIVIDE

Titel 1 Afspil

00:11:25

Ingen Kap. Kapitel Del Skjul 

B Tryk på den Røde knap på fjernbetjeningen til 

{ Ingen Kap. }.
 Alle kapitelmærker i den aktuelle titel 

bliver slettet.
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Redigering af optagelser - Skrivbar DVD

Om redigering af skrivbare 
DVD’er

Du har forskellige muligheder for at redigere 

en DVD ved hjælp af denne optager. Du kan 

via redigeringsmenuen ændre indholdet af og 

indstillingerne for en skrivbar DVD. Hvis en 

DVD±R er blevet færdiggjort, kan den ikke 

redigeres. Ændringerne afspejles muligvis ikke, 

hvis du afspiller disken på en anden DVD-

afspiller.

SUBTITLE

INFO SELECT EDIT SCART

AUDIO

PAUSE LIVE TV

Punkterne på redigeringsmenuen afhænger af 

situationen og disktypen.

– Rediger disknavn

– Gør DVD-kompatibel (kun DVD±RW)

– Færdiggør disk (kun DVD±R)

– Rediger titelnavn

– Slet alle titler

– Videoredigering

Fjern   

Rediger Disknavn

Photo Rolls

Kompatibel

Færdiggør 

The WallDisknavn

Slet alle

Titelnavn

Videoredig.

Indeksskærm
  

Skærmbilledet Index Picture viser dine 

optagelser på en skrivbar DVD. Det vises på 

TV’et, når du lægger en skrivbar DVD i, eller 

når afspilningen stoppes.

00:05:12

HQ

15.07.06

02:00:24

SP

28.07.06

00:35:12

SP

Titel

Titel 1

Titel 2

Titel 3

Titel 4

Titel 5

Tom titel

Indeksskærmen indeholder informationer om 

hver gemt optagelse:

A Titlens indeksbillede.

B Informationer om titlen (længde eller 

optagelse, optagetilstand og dato).

C Ledig plads til optagelse.

Nyttige tip:
– Hvis disken ikke optages fra denne DVD-
optager, kan formatet i indeksskærmen se 
anderledes ud. Du skal tilpasse diskmenuen til 
formatet på denne optager inden redigering. Se 
‘About Home - Changing the disc format for 
recordable DVD’ for at få fl ere oplysninger.
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Redigering af optagelser - Skrivbar DVD (fortsat)

Ændring af disknavn/titel

Optageren har automatisk dannet det 

oprindelige navn på den optagede disk/

titelnavn. Du kan ændre disknavn/titel ved at 

følge nedenstående trin.

A Indsæt en optaget DVD i optageren.

 Skærmbilledet med indeksbilleder vises. 

B Tryk på EDIT på fjernbetjeningen.

 Redigeringsmenuen vises.

C Vælg { Disknavn } eller { Titelnavn } i 

menuen, og tryk på .

D Brug -tasterne til at ændre tegnet/tallet 

eller angiv en indstilling ved hjælp af det 

alfanumeriske tastatur 0-9.

 Brug tasterne   til at fl ytte markøren til 

foregående eller næste felt.

 For at skifte mellem store bogstaver og små 

bogstaver skal du trykke på SELECT på 

fjernbetjeningen.

E Tryk på OK for at bekræfte ændringerne.

Gør den redigerede DVD±RW-
disk kompatibel

De originale titler og skjulte scener vises 

muligvis stadigvæk, hvis en redigeret 

DVD±RW-disk afspilles på andre DVD-

afspillere. Med denne funktion kan du lave en 

redigeret DVD±RW-disk kompatibel med 

andre afspillere.

A Indsæt en optaget DVD±RW i optageren.

 Skærmbilledet med indeksbilleder vises. 

B Tryk på EDIT på fjernbetjeningen.

 Redigeringsmenuen vises.

C Gå til { Kompatibel }, og tryk på OK.

 Hvis du ikke kan vælge funktionen, er 

disken allerede kompatibel.

D Tryk på OK for at fortsætte.

Sletning af alle optagelser/titler

Giver dig mulighed for at slette alle optagelser 

på den aktuelle skrivbare DVD. 

A Indsæt en optaget DVD i optageren.

 Skærmbilledet med indeksbilleder vises. 

B Tryk på EDIT på fjernbetjeningen.

 Redigeringsmenuen vises.

C Gå til { Slet alt }, og tryk på OK.

 Der vises en advarsel.

D Vælg { Slet } i menuen for at komme videre 

og tryk på OK på fjernbetjeningen.

 Ellers skal du vælge { Annuller } i menuen og 

trykke på OK for at afbryde handlingen.
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Redigering af optagelser - Skrivbar DVD (fortsat)

Færdiggørelse af DVD±R til 
afspilning

En DVD±R- eller DVD±R (DL)-disk skal 

færdiggøres, før du kan afspille den på en 

anden DVD-afspiller. Ellers kan DVD±R-disken 

kun afspilles på denne optager.

Bemærk:
Når en DVD±R-disk er blevet færdiggjort, kan 

du ikke optage eller redigere yderligere på 

disken. Sørg for at have fuldført alle optagelser 

og redigeringer, før du afslutter disken.

A Indsæt en skrivbar DVD±R i optageren.

 Skærmbilledet med indeksbilleder vises. 

 Ellers skal du trykke på DISC.

B Gå til { Færdiggør } og tryk på OK.

 Der vises en advarsel.

C Vælg { Færdiggør } i menuen for at komme 

videre, og tryk på OK på fjernbetjeningen.

D Vælg { OK } i menuen for at komme videre, og 

tryk på OK på fjernbetjeningen.

 Færdiggørelse kan vare mere end 30 

minutter, afhængigt af hvor lang optagelsen er.

 Forsøg ikke at åbne diskskuffen eller slukke 

for strømmen, da dette kan medføre, at disken 

bliver ubrugelig.

 Ellers skal du vælge { Annuller } i menuen og 

trykke på OK for at afbryde handlingen.

Sletning af en optagelse/titel

Du kan slette en specifi k titel fra disken. På 

DVD±R-diske kan den ledige plads efter 

sletningen ikke bruges til yderligere optagelse.

A Indsæt en skrivbar DVD i optageren.

 Skærmbilledet med indeksbilleder vises. 

 Ellers skal du trykke på DISC.

B Brug tasterne   til at fi nde den 

ønskede titel.

BeskytSlet Børnesikring

00:05:12

HQ

15.07.06

02:00:24

SP

28.07.06

00:35:12

SP

Titel

Titel 1

Titel 2

Titel 3

Titel 4

Titel 5

Tom titel

C Tryk på den Røde knap på fjernbetjeningen 

for at vælge { Slet }.
 Der vises en advarsel.

D Vælg { Slet } i menuen for at komme videre 

og tryk på OK på fjernbetjeningen.

 For en DVD±RW-disk bliver “Empty Title” 

(Tom titel) vist på Indeksskærmen der, hvor 

titlen blev slettet. Den ledige plads kan bruges 

til nye optagelser.

 For en DVD±R-disk bliver “Deleted title” 

(Slettet titel) vist på Indeksskærmen der, hvor 

titlen blev slettet. Under afspilning vil det 

slettede kapitel blive sprunget over.

 Ellers skal du vælge { Annuller } i menuen og 

trykke på OK for at afbryde handlingen.
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Lås disken for afspilning, eller lås 
den op for afspilning

Du kan vælge at låse disken med optagelser, så 

den ikke kan vises.

Inden du starter...
Aktiver funktionen Børnesikring. Se 

‘Indstillinger i systemmenuen - 

Afspilningsindstillinger - Adgang - Børnesikring’ 

for fl ere oplysninger.

A Indsæt en skrivbar DVD i optageren.

 Skærmbilledet med indeksbilleder vises. 

 Ellers skal du trykke på DISC.

B Tryk på den Gule knap på fjernbetjeningen for 

at vælge { Børnesikring }.

Bemærk:
Når disken er låst, skal der indtastes en 

fi recifret pinkode for at kunne afspille disken 

eller låse disken op.

Beskyttelse af de indspillede 
titler (DVD±RW)

Du kan vælge at beskytte en optaget titel på en 

DVD±RW for at undgå at optagelser slettes 

eller redigeres ved et uheld.

A Indsæt en skrivbar DVD±RW i optageren.

 Skærmbilledet med indeksbilleder vises. 

 Ellers skal du trykke på DISC.

B Brug tasterne   til at fi nde den 

ønskede titel.

C Tryk på den Blå knap på fjernbetjeningen for 

at vælge { Beskyt }.

Bemærk:
Når titlen er blevet beskyttet, ændres den blå 

knaps indstilling til { Afbeskyt }. Vælg denne 

knap for at annullere beskyttelsen, hvis det er 

nødvendigt.

  Beskyt Afbeskyt

Redigering af optagelser - Skrivbar DVD (fortsat)
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Redigering af optagelser - Skrivbar DVD (fortsat)

Videoredigering

Denne optager giver dig mulighed for at 

redigere videoindholdet, når du har lavet en 

optagelse. Du kan tilføje/slette 

kapitelmarkeringer eller skjule uønskede scener.

 Titel

Kapitel Kapitel Kapitel Kapitel

Kapitelmærke

Når du afspiller en optagelse i 

videoredigeringstilstand, vil hele optagelsen 

inklusive skjulte scener blive afspillet.

A Indsæt en optaget DVD i optageren.

 Skærmbilledet med indeksbilleder vises. 

 Ellers skal du trykke på DISC.

B Brug tasterne   til at gå til den 

ønskede titel, og tryk derefter på u for at 

starte afspilningen.

C Brug tasterne m / M eller tasterne  /  

på fjernbetjeningen til at søge efter den scene, 

du vil redigere, og tryk derefter på u for at 

sætte afspilningen på pause.

D Tryk på EDIT på fjernbetjeningen.

 Videoredigeringsmenuen vises.

Ingen Kap. Skjul Kapitel Titel

Titel Afspil

00:11:25

E Tryk på den tilsvarende farvekodede knap på 

fjernbetjeningen for at få adgang til de 

indstillinger, der vises nederst i menuen.

SUBTITLE

INFO SELECT EDIT SCART

AUDIO

PAUSE LIVE TV

{ Intet kapitel }
Rød knap - Slet alle kapitelmarkeringerne i den 

aktuelle titel.

{ Kapitel }
Grøn knap – Se menuen til redigering af 

kapitler.

Ingen Kap.   Kapitel Titel Skjul 

Flet Sam.   Tilbage Opdel Skjul 

{ Flet Sam. }
Flet det aktuelle kapitel med det foregående 
kapitel.

Bemærk: Hvis de to kapitler var skjulte, 
skjules det tilknyttede kapitel også.

{ Tilbage }
Går til det foregående skærmbillede.

{ Opdel }
Indsæt en ny kapitelmarkering ved den 

nuværende position for afspilning. Så kan du 

hurtigt springe til et bestemt sted i 

optagelsen eller markere et kapitel, der skal 

skjules.

{ Skjul } / { Vis }

Skjul eller vis det aktuelle kapitel. Under 

afspilning vil det skjulte kapitel blive 

sprunget over.
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Redigering af optagelser - Skrivbar DVD (fortsat)

{ Title }

Gul knap – Åbner titelredigeringsmenuen.

  Kapitel Titel Skjul 

Del   Tilbage Ind. Bil.

Ingen Kap.

{ Del } - kun DVD±RW

Indsæt en ny titel ved den nuværende 

position for afspilning. Den eksisterende 

titel deles i to titler.

Advarsel! Du kan ikke fortryde, når titlen 

er delt.

{ Tilbage }
Går til det foregående skærmbillede.

{ Ind. Bil. }
Brug den aktuelle scene som indeksbillede.

Bemærk: I skærmbilledet Index Picture 

(Indeksbillede) vises normalt det første 

enkeltbillede i optagelsen som titlens 

indeksbillede.

{ Skjul } / { Vis } 

Blå knap – Skul eller vis det aktuelle kapitel.

Nyttige tip:
– Alle skjulte kapitler afspilles i 
videoredigeringstilstand.
– Du kan kun vælge at skjule en scene inden for 
samme titel. 
– Der er en grænse for det antal 
kapitelmarkeringer, der kan gemmes i en titel og 
på harddisken.
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C Brug tasterne   til at fl ytte valglinjen 

op/ned/til venstre/til højre for at skifte mellem 

menupunkterne.

 Der er beskrivelse og instruktioner til 

valgmulighederne på de næste sider.

 Hvis menupunktet er nedtonet, betyder 

det, at funktionen ikke er tilgængelig, eller at 

den ikke kan ændres i den nuværende tilstand.

D Tryk på OK for at bekræfte valget eller den 

nye indstilling.

 Tryk  for at gå tilbage til den forrige menu.

E Afslut med tryk på OPTIONS.

Bemærk:
Flere oplysninger om { Optagelse } 
fi ndes i ‘Før optagelse - Indstillinger til 
standardoptagelse’.

Indstillinger i systemmenuen

Navigation i systemmenuen

Systemmenuen giver adgang til forskellige 

konfi gurationsindstillinger for optageren. 

Inden du starter...
Marker det indhold i Time Shift Buffer, som du 

ønsker at optage på harddisken. Ellers slettes 

alt indhold, når du vælger { Tuner } eller 

{ Opsætning }.

SUBTITLE

INFO SELECT EDIT SCART

AUDIO

PAUSE LIVE TV

A Tryk på OPTIONS på fjernbetjeningen.

 Værktøjsmenuen vises.

Tools

Indst.

Lydsprog

Nulst TSB

Tidssøgning

B Flyt til { Indst. } og tryk på OK.

 Menuen med systemindstillinger vises.

Sprog

Optagelse

Afspil

Videoudgang

Audio

Analog modtager

Opsætning
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Indstillinger i systemmenuen (fortsat)

Sprogindstillinger (de understregede indstillinger er fabriksindstillinger)

Vælg det ønskede lydsprog for DVD’er med fl ere lydspor, VCD’er med 

fl ere lydkanaler, eller DVD±R/±RW optaget med 5.1 multi-channel.

Vælg det foretrukne sprog til undertekster ved afspilning af DVD’er.

Bemærk:  
–  Hvis det valgte sprog for lyd/undertekster ikke er tilgængeligt på 

disken, bruges diskens standardsprog i stedet.

–  For nogle DVD’er kan sproget til lyd/undertekster kun ændres via 

DVD’ens menu.

Vælger det optagelsessprog, der skal bruges til TV-udsendelser (kun 

analoge TV-kanaler), der sendes med ekstra sproglydspor. Hvis en 

udsendelse f.eks. fi ndes på engelsk og spansk, og spansk er det ekstra 

sprog.

{ Sprog I } – Det originale udsendelsessprog.

{ Sprog II } – Ekstra sproglydspor.

Bruges til at vælge sproget til enhedens skærmtekster. Denne indstilling 

hentes fra basisinstallationen.

Lydsprog

Undertekstsprog

Tosproget

Menusprog
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Indstillinger i systemmenuen (fortsat)

Afspilningsindstillinger (de understregede indstillinger er fabriksindstillinger)

Når dette vælges, skal du indtaste den fi recifrede pinkode.

Bemærk: 
–  Første gang du bruger funktionen, skal du indtaste en fi recifret pinkode 

efter eget valg med det alfanumeriske tastatur 0-9 på fjernbetjeningen. 

–  Hvis du glemmer din fi recifrede pinkode, skal du indtaste “1504”. 

Derefter kan du indtaste et fi recifret tal efter eget valg og indtaste den 

samme pinkode en gang til for at bekræfte den.

Denne funktion forhindrer, at børn ser bestemte diske eller optagelser på 

harddisken.  

{ Til } – Aktiver børnesikringen. 

  Der skal indtastes en fi recifret kode for 

at afspille en låst disk eller titel på 

harddisken.

{ Fra } – Alle diske kan afspilles.

Bemærk: 
–  Denne optager kan huske indstillinger til 50 diske.

–  Når denne funktion er aktiveret, vises den som { Børnesikring } nederst 

på skærmen med de farvede indstillinger, når du vælger en titel i 

indholdsmenuen. Du kan trykke på den Gule knap på fjernbetjeningen for 

at aktivere eller deaktivere børnesikringen. 

Indstil en ny pinkode. Følg instruktionerne i menuen, hvis du vil ændre 

pinkoden. 

Bemærk: Hvis du vil annullere ændringen, skal du trykke på BACK på 

fjernbetjeningen.

Marker niveauet for oplysninger på skærmen.

{ Komplet } – Alle oplysninger vises altid under brug.

{ Reduceret } – Hjælpetekst og værktøjslinje fjernes fra 

displayet.

Indstil lysstyrken på frontpanelets display.

{ Lys } – Normal lysstyrke.

{ Nedblændet } – Mellem lysstyrke.

{ Fra } – Slukker displayet.

Indtast pinkode efter eget valg.

Den giver dig adgang til låste funktioner.

Adgangskontrol

Adgang

  Børnesikring:  

  Skift pinkode:

Display

  Oplysninger på  
  skærmen: 

  Lysstyrke på   
  frontpanel
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Afspilningsindstillinger (de understregede indstillinger er fabriksindstillinger)

Indstillinger i systemmenuen (fortsat)

Afspilningskontrolfunktionen er kun tilgængelig for VCD/SVCD. PBC gør 

det muligt at afspille video-CD’er (2.0) interaktivt ved at følge menuen på 

skærmen.  

{ Fra }  – VCD’en/SVCD’en springer 

indeksmenuen over og afspiller direkte 

fra begyndelsen.

{ Til }  – Indeksmenuen (hvis den er tilgængelig) 

vises også på TV’et, når du ilægger en 

VCD/SVCD.

Bemærk: Denne funktion er usynlig, medmindre, du har en VCD/SVCD i 

diskskuffen.

Sætter intervallet for gentaget afspilning (minutter : sekunder) og tryk på 

OK for at bekræfte. Den maksimale indstilling er 59 minutter og 59 

sekunder.

Ved direkte TV-tilstand kan du bruge  -tasten på fjernbetjeningen til at 

springe tilbage under afspilningen.   

Sætter intervallet for gentaget afspilning (minutter : sekunder) og tryk på 

OK for at bekræfte. Den maksimale indstilling er 59 minutter og 59 

sekunder.

Ved direkte TV-tilstand kan du bruge  -tasten på fjernbetjeningen til at 

springe frem under afspilningen.   

PBC

Spil interval

Spring interval over 
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Billedformatet kan tilpasses, så det passer til dit TV. 

{ 4:3 Letterbox } – Til visning i bredformat 

med sorte bjælker 

foroven og forneden.

{ 4:3 Panscan } –  Til billeder i fuld 

højde, hvor siderne 

beskæres.

{ 16:9 Widescreen } – Til TV-apparater i 

bredformat 

(billedformat 16:9). 

Vælg den type videoudgang, som svarer til videoforbindelsen mellem 

optageren og TV’et.

{ SCART (RGB) } – Til Scart-tilslutning.

{ Kompon.-video (YUV) } – Til tilslutning af component-video. 

Du kan aktivere progressiv scan vi 

indstilling i { Video format }.

Bemærk: Der kræves ikke videoudgang til tilslutning af S-Video eller 

Composite Video (CVBS). 

Denne funktion gælder kun for tilslutning af component-video.   Du kan 

vælge mellem videoformaterne progressive og interlaced, kontroller, om 

dit TV er kompatibelt. 

{ Progressive } – Aktiverer den progressive 

scanningstilstand. Vælg dette, hvis 

dit TV er kompatibelt med 

progressive scan. 

{ Interlaced } – For TV’er, der ikke er kompatible 

med progressiv scanning.

Bemærk:  Hvis du vælger en indstilling, der ikke er kompatibel med dit 

TV, kan du muligvis slet ikke se noget billede. Hvis det er tilfældet, skal du 

vente i 15 sekunder på automatisk gendannelse eller deaktivere progressiv 

scanning på følgende måde:

1) Frakobl afspilleren fra strømforsyningen (~MAINS).

2) Tryk på . på enheden, mens du igen forbinder ~MAINS til 

strømforsyningen.

Tilpas farvedynamikken for NTSC-diske.

{ Normal } – Normal farvekontrast.

{ Forbedret } – Få en forbedret farvekontrast og 

lysere billeder for NTSC-kompatible 

DVD’er.

Denne funktion fi ndes kun med tilstanden progressive scan. 

Brug -tasterne til at justere billedets lodrette placering på TV-

skærmen, og tryk på OK for at bekræfte indstillingen.

Indstillinger i systemmenuen (fortsat)

Indstilling af videoudgang (de understregede indstillinger er fabriksindstillinger)

TV-format

Aktiv videoudgang

Videoformat

Sort niveau

Lodret
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Indstillinger i systemmenuen (fortsat)

Lydindstillinger (de understregede indstillinger er fabriksindstillingerne)

Denne indstilling er kun nødvendig, hvis du har brugt optagerens 

COAXIAL/OPTICAL OUT-stik til at tilslutte en anden lyd-/videoenhed.

{ Alle } – Den tilsluttede enhed understøtter 

formater for multikanallyd. Det digitale 

lydformat vil udsendes som på disk.

{ Kun PCM } – Den tilsluttede enhed understøtter ikke 

multikanalslydformater. Optageren 

konverterer multikanal til formatet PCM 

(Pulse Code Modulation).

Denne indstilling er kun nødvendig, hvis du har benyttet optagerens 

AUDIO OUT L/R-udgange til at tilslutte et andet lyd- eller billedapparat.

{ Stereo } – Lyd gennem den venstre og højre 

lydkanal. Brug denne indstilling, hvis 

optageren er sluttet til et TV-apparat eller 

et stereoanlæg.

{ Surround }  – Vælg denne indstilling, hvis den tilsluttede 

lyd-/videoenhed er kompatibel med Dolby 

Surround. Dolby Digital og MPEG-2-

fl erkanal mixes til et Dolby Surround-

kompatibelt 2-kanalsudgangssignal.

Denne indstilling optimerer lyden ved afspilning med lav lydstyrke. Episoder 

med høj lydstyrke udjævnes, og episoder med lav lydstyrke bringes til et 

niveau, som kan høres. Denne funktion gælder kun for afspilning af DVD-

diske.

{ Til } – Aktiverer natfunktionen.

{ Fra } – Deaktiverer natfunktionen. Vælg denne 

indstilling for at få surroundlyd med hele 

det dynamiske spektrum.

Lydudgang

Lydindstilling

Nattilstand
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Indstillinger i systemmenuen (fortsat)

Indstillinger for analog tuner

Tryk på OK på fjernbetjeningen for at starte den automatiske søgning 

efter TV-kanaler og erstatte alle de analoge TV-kanaler, der tidligere er 

lagret. Dette kan tage fl ere minutter. 

Denne funktion er kun tilgængelig, hvis du har sluttet optageren til TV’et 

via scart-stikket (EXT1 TO TV). Så kan du kopiere stationernes 

rækkefølge fra TV til optageren (kun analoge kanaler). 

1) Tryk på OK på fjernbetjeningen for at få adgang.

2) Tryk på OK for at bekræfte meddelelsen på TV’et, ‘TV 01’ ses på 

displaypanelet. Brug TV’ets fjernbetjening til at vælge 

programnummer {1} på TV’et, og tryk derefter på OK på optagerens 

fjernbetjening.

 –  Hvis optageren fi nder samme TV-kanal som på TV’et, gemmes den 

som ‘P01’. ‘TV 02’ vises derefter på displayet.

 –  Hvis der ikke modtages videosignaler fra TV’et, vises ‘NO TV’ 

(Intet TV).

 –  Hvis du laver en fejl, kan du trykke på knappen BACK for at 

komme tilbage til indstillingen “TV 01”.

3) Brug TV’ets fjernbetjening til at vælge programnummer {2} på 

TV’et, og tryk derefter på OK på optagerens fjernbetjening Gentag 

ovenstående trin igen, indtil du har tildelt alle TV-kanalerne.

4) For at forlade menuen skal du trykke på OPTIONS.

Bemærk: Funktionen Follow TV (Følg TV) fungerer muligvis ikke 

korrekt på alle TV’er. Hvis ingen kanaler matches, skal du fortsætte med 

manuel installation.

Brug kun denne indstilling, hvis den automatiske installation registrerede 

de forkerte tunersignaler.

{ Indtastningstilstand } – Vælg manuel søgning efter kanalplacering 

eller frekvens { CH (kanal), S-CH 

(angiven hyperband-kanal), MHz 

(frekvens) }, tryk derefter på OK.

{ Indtastning } – Brug det alfanumeriske tastatur 0-9 

til at indtaste frekvensen eller 

kanalnummeret, tryk så på OK og på 

den Grønne knap for { Gem }.

  ELLER

 – Tryk på den Blå knap på 

fjernbetjeningen til { Søg }, når du har 

fundet den korrekte frekvens/kanal. 

Tryk på den Grønne knap til { Gem }.

Autosøgning

Følg TV 

Manuel installation
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Indstillinger i systemmenuen (fortsat)

Indstillinger for analog tuner

fortsat...

{ Forudindstillet } – Brug det alfanumeriske tastatur 0-9 

til at forudindstille det kanalnummer, 

som skal gemmes (f.eks. ‘01’), tryk på 
OK, og tryk på den Grønne knap til 

{ Gem }.

{ Forudindstillet navn } – Brug det alfanumeriske tastatur 0-9 

til at forudindstille kanalnummeret (f.eks. 

‘01’), tryk på OK og på den Grønne 

knap for { Gem }. Alle kanaler kan have 

et navn på op til fi re tegn.

{ Decoder } – Vælg { Til }, hvis der udsendes kodede 

TV-signaler på den aktuelle TV-kanal, 

som kun kan ses via en dekoder, der er 

tilsluttet til EXT2-TO VCR/SAT-stikket..

{ TV-system } – Vælg det TV-system, der giver mindst 

mulig forvrængning af billede og lyd. Se 

sidste side i ‘Oversigt over TV-systemer’ 

for at få fl ere oplysninger.

{ NICAM } – NICAM er et digitalt 

lydoverførselssystem. Det kan overføre 

én stereokanal eller to adskilte 

monokanaler. Vælg { Til } for at 

forbedre lydtransmissionen, eller vælg 

{ Fra }, hvis modtagelsen er dårlig.

{ Finjuster } – Brug -tasterne til at justere TV-

kanalens frekvenser, hvis modtagelsen er 

dårlig, og tryk derefter på OK for at 

bekræfte.

Manual install 
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Indstillinger for analog tuner

Indstillinger i systemmenuen (fortsat)

Rediger de gemte kanalers rækkefølge.

01  BBC
02  RTL4
03  ARD
04  ORF2
05
06  TELET
07

  

01  BBC
 

01  RTL4
02  ARD
03  ORF2
04  BBC
05
06  TELET
07

01  BBC
02  RTL4
03  ARD
04  ORF2
05
06  TELET
07

1) Vælg den kanal, du ønsker at fl ytte og tryk på .

2) Flyt valglinjen til det forudindstillede nummer, hvor du vil placere 

kanalen, og tryk på  eller OK for at bekræfte

Fastsæt dine foretrukne kanaler, som du hurtigt kan få adgang til ved hjælp 

af knappen program op/ned (P +-) på fjernbetjeningen.

1  BBC
2  RTL4
3  ARD
4  ORF2
5
6  TELET
7

X     –  Marker (eller fjern markeringen fra) dine favoritkanaler ved hjælp 

af knappen OK på fjernbetjeningen.

Bemærk: De ikke-markerede kanaler  kan kun aktiveres ved at trykke 

på det tilsvarende tal på fjernbetjeningen.

Sorter kanaler  

Foretrukne
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Opsætningsindstillinger (de understregede indstillinger er fabriksindstillinger)

Indstillinger i systemmenuen (fortsat)

Indstil optagerens ur, så du kan bruge funktionerne til optagelse med 

timer.

Dato og klokkeslæt kan automatisk indstilles på optageren, hvis den gemte 

TV-programkanal udsender et tidssignal.

{ Auto } – Optageren registrerer automatisk 

den første tilgængelige kanal, der 

udsender oplysninger om 

klokkeslæt/dato.

{ XXX } (forudindstillet kanal)– Vælg den TV-kanal, der skal bruges 

til at sende oplysninger om 

klokkeslæt/dato.

{ Fra } – Slå automatisk urindstilling fra. Vælg 

dette, før du sætter klokkeslæt/dato 

manuelt.

Indstil klokkeslættet manuelt.

{ 00 : 00 } – Brug tasterne  til at indstille 

timerne og minutterne. Brug 

tasterne   til at gå til 

indtastningsfeltet. Når det er udført, 

skal du trykke på OK.

Indstil datoen manuelt.

{ 31/01/2007 } – Brug tasterne  til at indstille dag, 

måned og år. Brug tasterne   til 

at gå til indtastningsfeltet. Når det er 

udført, skal du trykke på OK.

Vælg dit land, så kanalerne kan blive indstillet automatisk.

Du skal kun indstille dette punkt, hvis du bruger mere end en Philips-

fjernbetjening i samme rum.

{ DVD } – Aktiver styring af denne optager ved 

hjælp af Philips-DVD-afspillerens 

fjernbetjening (medfølger ikke).

{ Oprindelig } – Deaktiver styring med 2. 

fjernbetjening.

Denne indstilling kan bruges til at spare energi.

{ Til } – Når der skiftes til standbytilstand, er 

strømforbruget mindre end det 

almindelige strømforbrug ved 

standby.

{ Fra } – Slår ECO-tilstand fra.

Ur

   Forudindstilling 
   af ur:

   Klokkeslæt:

   Dato:

Land

Fjernbetjening

Strømsparetilstand
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Opsætningsindstillinger (de understregede indstillinger er fabriksindstillinger)

Indstillinger i systemmenuen (fortsat)

TV-skærmen bliver sort, så skærmen skånes for skader som følge af, at 

det samme billede vises for længe. 

{ Fra } – Slår funktionen fra.

{ 5, 10, 30 minutter }  –  Indstil TV’et til at gå til 

pauseskærmtilstand efter en periode 

med inaktivitet (f.eks. når optageren er 

sat på pause eller stoppet).

Philips giver dig DivX® VOD-registreringskoden (Video On Demand), der 

giver dig mulighed for at leje eller købe videoer fra DivX® VOD-tjenesten 

på www.divx.com/vod. Videoer, der er downloadet fra DivX® VOD, kan 

kun afspilles på denne enhed. 

Dette er kun et informationsskærmbillede, som viser oplysninger om den 

aktuelle version af den software, der er installeret i optageren. Du kan få 

brug for disse oplysninger ved senere onlineopgraderinger af softwaren.  

   

Pauseskærm

DivX(R) VOD

Versionsoplysninger
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Andre oplysninger

Konfi guration af funktion til 
progressiv scanning 

(kun til TV med progressiv scanning)

Progressiv scanning viser dobbelt så mange 

billeder pr. sekund som interlaced scanning 

(almindeligt TV-system). Progressiv scanning 

giver højere billedopløsning og -kvalitet pga. 

det næsten to gange så høje antal linjer.

Inden du starter...
– Kontroller, at du har tilsluttet optageren til 

et TV med progressiv scanning ved hjælp af Y 

Pb Pr-stikket.

– Kontroller, at du har udført den første 

installation og klargøring.

A Tænd TV’et, og vælg den korrekte kanal til 

enheden.

B Tænd enheden, og tryk på OPTIONS på 

fjernbetjeningen.

 Værktøjsmenuen vises.

C Flyt til { Indst. } og tryk på OK.

 Menuen med systemindstillinger vises.

D Vælg { Videoudgang }, og tryk på OK.

Optagelse

Afspil

Audio

Analog modtager

Opsætning

TV-format

Aktive videoudgang

Videoformat

Sortniveau

Vertikal

Sprog

Videoudgang

E Flyt til { Aktiv videoudgang } > 

{ Kompon.-video (YUV) } i menuen og tryk 

på  for at bekræfte. 

F Flyt til { Videoformat } > { Progressiv } i 

menuen og tryk på  for at bekræfte.

G Læs beskeden på TV’et, og bekræft din 

handling ved at vælge  fra menuen og 

trykke på OK.

 Konfi gurationen er færdig, og du kan nu 

nyde billeder i høj kvalitet.

 Ellers skal du vælge { Annuller } og trykke på 

OK for at vende tilbage til den foregående 

menu. 

H Tryk på OPTIONS for at lukke menuen.

Hvis der ikke vises noget billede:

A Frakobl afspilleren fra strømforsyningen 

(~MAINS)

B Hold . nede på enheden, mens du igen 

forbinder ~MAINS til strømforsyningen.

Nyttige tip:
– Vent i 15 sek. for automatisk gendannelse, hvis 
der vises et blankt eller forvrænget billede på 
skærmen.
– Visse TV-apparater med progressiv scanning er 
ikke fuldt kompatible med denne enhed. Det 
medfører et unaturligt billede ved afspilning af en 
DVD-videodisk i progressiv scanning. I det tilfælde 
skal du deaktivere progressiv scanning på både 
optageren og TV’et.

Copyright-meddelelse

Fremstilling af uautoriserede kopier af 

kopibeskyttet materiale, inklusive 

computerprogrammer, fi ler, udsendelser og 

lydoptagelser, kan være en overtrædelse af 

copyright-rettigheder og udgøre en strafbar 

handling. Dette udstyr bør ikke bruges til disse 

formål.
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Andre oplysninger (fortsat)

Installation af den nyeste 
software

Philips vil med jævne mellemrum udsende 

softwareopdateringer, som vil forbedre 

brugernes oplevelse. Det er kun muligt at 

opgradere til nyere versioner af software. 

A Du kan få versionoplysningerne om denne 

optager ved at trykke på OPTIONS på 

fjernbetjeningen.

 Værktøjsmenuen vises.

Tools

Indst.

Lydsprog

Nulst TSB

Tidssøgning

B Flyt til { Indst. } og tryk på OK.

 Menuen med systemindstillinger vises.

Optagelse

Afspil

Audio

Analog modtager

Ur

Land

Fjernbetjening

Øko-modus

DivX VOD

Versionsinfo
 

Sprog

Videoudgang

Opsætning

Pauseskærm

C Flyt til { Opsætning }, og tryk på OK.

 Der vises en advarsel om at Time Shift 

Buffer tømmes.

D Tryk på OK for at fortsætte.

E Flyt til { Versionsinfo } i menu, for at se 

information om versionen. 

 Noter oplysningerne om den aktuelle 

softwareversion.

Ur

Land

Fjernbetjening

Øko-modus

DivX VOD

Opsætning

(c) PHILIPS 2007 Version 

Information : Produkt 

Nummer : 

Besøg vores websted

www.philips.com/support

for at få softwareopdateringer 

og mere produktinformation.Versionsinfo

Versionsinfo

Pauseskærm

F Besøg Philips’ websted på adressen www.

philips.com/support for at se den nyeste 

tilgængelige softwareopgradering og for at 

hente softwaren til en CD-R.

G Sæt CD-R’en i diskskuffen.

 Softwaren begynder automatisk installation 

på enheden

H Fjern CD-R’en, når diskrummet åbnes. 

 Softwareopgraderingen er i gang. Luk ikke 

diskrummet, og sluk ikke for strømmen til 

enheden.

I Vent, til diskrummet automatisk lukker, og 

enheden skal nu slukkes og tændes. 
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Ofte stillede spørgsmål

Hvilken slags disk skal jeg bruge til 
optagelse?
Du kan kun optage på DVD±R, DVD±RW eller 

DVD+R DL-diske. DVD±R/±RW er det mest 

kompatible DVD-format, der kan optages på, som 

fi ndes på markedet i dag. Det er fuldt ud 

kompatibelt med de fl este eksisterende DVD-

video-afspillere og DVD-ROM-drev i computere.

Hvad er kapaciteten på en DVD±R og 
DVD±RW?
4,7 GB, hvilket svarer til seks CD’er. Du kan 

gemme op til en times optagelse på en enkelt disk 

i den højeste kvalitet (DVD-standard) og ca. 8 

timers optagelse i den laveste kvalitet (VHS-

standard). Optagetilstanden bestemmer antallet af 

timer, der er plads til på en disk.

Hvad er forskellen mellem DVD±R og 
DVD±RW?
DVD±R er “skrivbar” og DVD±RW er “sletbar” 

og “genskrivbar”. Med en DVD±R kan du optage i 

fl ere omgange på den samme disk. Men når disken 

er fuld, kan du ikke optage mere på den. 

DVD±RW giver dig mulighed for at overskrive 

disken fl ere gange.

Kan jeg kopiere et VHS videobånd eller en 
DVD fra en ekstern afspiller?
Ja, men kun hvis VHS videobåndet eller DVD’en 

ikke er kopibeskyttet.

Hvad er DV?
Ved at bruge DV, også kaldet i.LINK, kan du 

tilslutte et digitalt videokamera til denne optager 

via et DV-kabel til input/output af lyd, video, data 

og kontrolsignaler.

–  Denne optager er kun kompatibel med 

videokameraer i DV-format (DVC-SD). Digitale 

satellittunere og Digital VHS-videooptagere er ikke 

kompatible.

–  Du kan ikke tilslutte mere end ét DV-kamera ad 

gangen til denne optager.

–  Du kan ikke styre denne optager fra eksternt 

udstyr tilsluttet via DV IN-stikket.

Hvad er titler og kapitler?
En DVD disk indeholder titler og kapitler lige som 

titlerne og kapitlerne i en bog. En titel er ofte en 

hel fi lm og den er så inddelt i kapitler eller 

individuelle scener fra fi lmen.

 Titel

Kapitel Kapitel Kapitel Kapitel

Kapitelmærke

Programmer optages som en enkelt titel. De kan 

bestå af et eller fl ere kapitler inden for en enkelt 

titel, afhængig af de valgte indstillinger for 

optagelse.

Hvordan indstiller jeg titler og kapitler?
Optageren opretter automatisk en ny titel, hver 

gang du starter en ny optagelse. Du kan så enten 

tilføje kapitler manuelt til disse optagelser, eller du 

kan få dem indsat automatisk med bestemte 

intervaller.
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Ofte stillede spørgsmål (fortsat)

Hvad betyder det, at afslutte (‘fi nalising’) en 
disk?
Når en disk afsluttes, låses den, så der ikke 

længere kan optages på den. Dette er kun 

nødvendigt for DVD±R-diske. Derefter vil den 

være kompatibel med næsten alle DVD-afspillere. 

Hvis du vil fjerne en disk uden at afslutte den, skal 

du bare stoppe optagelsen og tage disken ud. Du 

vil stadig kunne optage på disken, hvis der er ledig 

plads til fl ere optagelser på den.

Hvor god er kvaliteten af optagelsen?
Du kan vælge mellem fl ere kvalitetsniveauer ved 

optagelse på en skrivbar DVD: Fra HQ (1 times 

optagelse i høj kvalitet) til SEP (8 timers optagelse 

med VHS-kvalitet).

DVDR3570H

HQ (high quality)

SP (standard play)

SPP (standard play plus)

LP (long play)

EP (extended play)

SLP (ekstra lang afspilning)

SEP (ekstra forlænget afspilning)

1 

2

2.5

3

4

6

8

DVD±R/

DVD±RW

HDD

(160 GB)
DVD+R 

Double Layer

Optagekvalitet 
Antal timers optagelse, der kan lagres på 

harddisken eller en tom skrivbar DVD med 

en kapacitet.

23

45

56

68

90

135

180

1 timer 55 minutteer

3 timers 40 minutteer

4 timers 35 minutteer

5 timers 30 minutteer

7 timers 20 minutteer

11 timers 05 minutteer

14 timers 45 minutteer

DVDR3590H

HQ (high quality)

SP (standard play)

SPP (standard play plus)

LP (long play)

EP (extended play)

SLP (ekstra lang afspilning)

SEP (ekstra forlænget afspilning)

1 

2

2.5

3

4

6

8

DVD±R/

DVD±RW

HDD

(250 GB)
DVD+R 

Double Layer

Optagekvalitet 
Antal timers optagelse, der kan lagres på 

harddisken eller en tom skrivbar DVD med 

en kapacitet.

1 timer 55 minutteer

3 timers 40 minutteer

4 timers 35 minutteer

5 timers 30 minutteer

7 timers 20 minutteer

11 timers 05 minutteer

14 timers 45 minutteer

40

77

96

115

153

230

300

Nogle af optagelserne, som fi ndes i 
harddiskens menu, kan ikke afspilles eller 
kopieres til en disk.
Visse TV-udsendelser eller videoer fra eksterne 

enheder, som optages på denne optager, kan 

indeholde kopibeskyttede signaler. Den slags 

materiale kan ikke afspilles fra harddisk eller 

kopieres til en skrivbar DVD. 

De kopibeskyttede optagelser er mærket med 

ikonet © på harddiskens menu. De er enten helt 

beskyttede (kan aldrig kopieres) eller delvist 

beskyttede (kan kopieres én gang). Det er muligt 

at afspille en delvist beskyttet optagelse, men når 

du først har kopieret den til en skrivbar DVD, vil 

optagelsen blive fjernet fra harddisken. 

Hvorfor kan underteksterne ikke vises 
korrekt ved afspilning af en DivX-fi lm? 
– Du skal sikre dig, at fi len med undertekster har 

præcis samme fi lnavn som fi lmfi len. Hvis 

fi lmens fi lnavn f.eks. er “Movie.avi”, så skal du 

give tekstfi len navnet “Movie.sub” eller 

“Movie.srt”. 

– Du er muligvis nødt til at ændre “Tegnsæt” 

eller “DivX-undertxt” for denne afspiller til 

indstillinger, der understøtter de indspillede 

DivX-undertekster. 

Tegnsæt/ 
DivX-undertxt 

Sprog i undertekster

Standard Engelsk, Irsk, Dansk, Estisk, 

Finsk, Fransk, Tysk, Italiensk, 

Portugisisk, Luxembourgsk, 

Norsk (Bokmål og Nynorsk), 

Spansk, Svensk, Tyrkisk

Cent. Eur. Polsk, Tjekkisk, Slovakisk, 

Albansk, Ungarsk, Slovensk, 

Kroatisk, Serbisk (Latinsk 

skrift), Rumænsk  

Kyrillisk Hviderussisk, Bulgarsk, 

Ukrainsk, Makedonsk, 

Russisk, Serbisk, 

Græsk Græsk
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Hvorfor tager det så lang tid at vise 
indholdet på min USB-enhed?
– Dette kan skyldes et stort antal fi ler (>500 

fi ler/mapper) eller størrelsen på fi lerne (>1 

MB).

– Der kan være andre uunderstøttede fi ler på 

enheden, som enheden forsøger at læse/vise.

Hvad sker der, hvis uunderstøttede enheder 
(f.eks. USB-mus eller tastaturer) tilsluttes 
enheden?
Det kan gøre enheden ustabil. Fjern den ikke-

understøttede enhed, og træk hovedledningen ud. 

Vent et par minutter, før du tilslutter 

hovedledningen og tænder for enheden igen.

Hvad sker der, når jeg tilslutter en USB 
HDD?
HDD understøttes ikke, da den store 

lagerkapacitet gør navigation vanskelig. Overfør 

musikfi ler (mp3) og fotos (jpg) til et fl ashdrev, hvis 

du ønsker at afspille dem på denne optager.

Hvorfor kan enheden ikke registrere min 
bærbare USB-musikafspiller?
Den bærbare musikafspiller skal muligvis bruge 

den software, der fulgte med systemet for at få 

adgang til indholdet (f.eks. afspilningsliste). MTP-

klasse understøttes ikke. Kun enheder til 

masselagringsklasse understøttes.

Hvilke fi ltyper understøtter systemet?
Vi understøtter kun FAT16 og FAT32 – ikke 

NTFS.

Hvorfor er fi lnavnet ikke identisk med, hvad 
der vises på min computer (f.eks. ‘Good 
Bye.jpg’ i stedet for ‘Good_B~1.jpg’)?
– Længden på fi lnavnet er begrænset af enhedens 

fi lsystem (FAT16), som kun understøtter otte 

(8) tegn.

– Computeren kan muligvis godt vise det fulde 

fi lnavn, da operativsystemet kan konvertere 

fi lsystemet.

Hvorfor kan jeg ikke rotere billederne på 
min enhed?
For at billederne kan roteres på USB-enheden, skal 

de indeholde EXIF-oplysninger, som de fl este 

digitalkameraer gemmer. EXIF-informationerne 

kan være blevet fjernet, da du redigerede eller 

kopierede billedet fra en anden enhed med et 

redigeringsprogram.

Hvorfor er der nogle af mine musikfi ler, 
billeder og fi lm, som enheden ikke kan vise?
Det er muligt, at musikfi lerne ikke kan afspilles 

pga. forskellige formater og kodede bithastigheder. 

Ligeledes kan det være, at billederne har en lav 

eller for høj opløsning i forhold til, hvad enheden 

understøtter.

Ofte stillede spørgsmål (fortsat)
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Fejlfi nding

 Problem (Generelt) Løsning

Ingen strøm.

Meddelelsen “IS TV ON?” 
(Er TV’et tændt?) vises på 
displaypanelet.

Knapperne på optageren 
fungerer ikke.

Fjernbetjeningen fungerer 
ikke.

ADVARSEL!
Du må under ingen omstændigheder forsøge at reparere systemet selv, eftersom du kan 
risikere, at garantien bliver ugyldig. Undgå at åbne systemet, eftersom der kan være 
risiko for elektrisk stød.

Hvis der opstår fejl, skal du gennemgå punkterne nedenfor, inden du indleverer enheden 
til reparation. Hvis du ikke kan løse et problem ved at følge disse instruktioner, skal du 
kontakte forhandleren eller Philips for at få hjælp.

–  Tryk på knappen STANDBY-ON på optagerens forside for at 

tænde systemet.

– Kontroller, at netledningen er korrekt isat, og at stikkontakten 

er tændt.

– Denne optager fungerer ikke, før du har udført den 

grundlæggende installation. Se ‘Trin 3: Installation og klargøring’ 

for at få fl ere oplysninger.

– Der er opstået et teknisk problem. Afbryd optageren ved 

stikkontakten i 30 sekunder, og tænd for den igen. Hvis 

optageren stadig ikke fungerer, skal du nulstille den til 

fabriksindstillingerne:

1) Afbryd optageren ved stikkontakten.

2) Tryk på knappen STANDBY-ON på optagerens forside, og 

hold den nede, mens du slutter optageren til stikkontakten 

igen.

3) Slip knappen STANDBY-ON, når STARTING (starter) vises 

på displayet. 

4) Vent, indtil optagerens demo begynder at rulle på displayet, 

og tryk på STANDBY-ON igen for at tænde for optageren. 

Alle de oplysninger, der er gemt i hukommelsen 

(programmer, dato/klokkeslæt), ryddes. Menuen for den 

første installation vises på TV’et.

– Ret fjernbetjeningen direkte mod sensoren på optagerens 

forside (ikke mod TV’et). 

– Fjern eventuelle forhindringer mellem DVD-optageren og 

fjernbetjeningen.

– Batterierne er svage. Udskift dem.
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Fejlfi nding (fortsat)

Intet billede.

Ingen lyd.

Der bliver ikke modtaget 
noget TV-signal fra optageren.

Meddelelsen “Disken 
indeholder ukendte data” 
vises.

Meddelelsen “NO SIGNAL” 
(INTET SIGNAL ) eller “X” 
vises.

– Tænd TV’et, og indstil det til optagerens videoindgangskanal. Du 

kan skifte til kanal 1 på dit TV og derefter trykke på tasten til 

kanalskift på fjernbetjeningen til dit TV, indtil du ser direkte TV 

via optageren.

–  Kontroller videoforbindelsen mellem optageren og TV’et.

– Kontroller optagerens lydforbindelse. Se ‘Enkel tilslutning af 

optager - Tilslutning af lydkabler’ for at få fl ere oplysninger.

– Indstil den analoge eller digitale udgang korrekt alt afhængigt af 

den enhed, som du har tilsluttet optageren. Se ‘Indstillinger i 

systemmenuen - Lydindstillinger’ for at få fl ere oplysninger.

– Kontroller, at antennekablerne er tilsluttet korrekt. Se ‘Trin 1: 

Enkel tilslutning af optager - Tilslutning af antennekabler’ for at få 

fl ere oplysninger.

–  Installer TV-kanalen. Se ‘Indstillinger i systemmenuen - 

Indstillinger for analog tuner’ for at få fl ere oplysninger.

– Denne meddelelse kan blive vist, hvis du indsætter en disk, der 

indeholder ugyldige data. DVD±R’er, der ikke er færdiggjort, er 

meget følsomme over for fi ngeraftryk, støv eller snavs. Det kan 

give problemer under optagelsen. Hvis du vil bruge disken igen, 

skal du gøre følgende:

1) Kontroller, at diskens overfl ade er ren.

2) Tryk på OPEN/CLOSE på optageren.

3) Ilæg disken, men luk ikke skuffen.

4) Hold tasten 5 på fjernbetjeningen nede, indtil skuffen lukkes. 

Optageren påbegynder reparationen.

5) Hvis disken bliver gendannet, vises skærmbilledet med 

indeksbilleder.

– Kontroller, at antennekablet er tilsluttet korrekt.

– Der modtages ikke noget antennesignal for den aktuelle kanal, 

eller der modtages ikke noget videosignal fra den eksterne 

indgangskanal (EXT1, EXT2, CAM1 eller CAM2).

– Hvis du slutter optageren til en kabelboks/satellitmodtager, skal 

du sørge for, at den er tændt.

 Problem (Generelt) Løsning
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Fejlfi nding (fortsat)

Disken kan ikke afspilles.

Billedet er forvrænget eller 
sort/hvidt under afspilningen.

Der er interferens mellem 
billedet eller lyden og TV-
modtagelsen.

Lyden fra en tilsluttet HI-FI-
forstærker er forvrænget.

Kan ikke vise JPEG-billeder.

Der kan ikke afspilles DivX-
fi lm.

– Ilæg disken med etiketsiden opad.

–  Børnesikringen er aktiveret. Se ‘Indstillinger i systemmenuen - 

Afspilningsindstillinger - Børnesikring’ for fl ere oplysninger.

– Forkert områdekode. Se bagsiden eller bunden af DVD-

optageren for at tjekke de understøttede områdekoder.

–  Der er ingen optagelse på disken, eller det er en forkert 

disktype. Læs kapitlet ‘Afspilning fra disk - Diske, der kan 

afspilles’ for at få fl ere oplysninger.

– Kontroller, at disken ikke er ridset eller skæv. 

– Disken stemmer ikke overens med TV-farvesystemets standard 

(PAL/NTSC).

– Disken er snavset. Rengør disken.

– Af og til er billedet en smule forvrænget. Dette er ikke en 

funktionsfejl.

– Kontroller, at antennekablet er tilsluttet korrekt.

–  Finjuster TV-kanalen. Se ‘Indstillinger i systemmenuen - 

Tunerindstillinger - Manuel installation - Finjuster’ for at få fl ere 

oplysninger.

–  Undgå at slutte kabler fra optageren til “Phono”-stikket på 

forstærkeren.

–  Hvis du afspiller en DTS-CD, skal du bruge COAXIAL- eller 

OPTICAL-DIGITAL AUDIO OUT-stikket på optageren til at 

slutte den til Hi-Fi-anlægget eller forstærkeren. Hvis Hi-Fi-

systemet eller forstærkeren ikke understøtter DTS, kan der 

forekomme forvrænget lyd.

– Denne enhed understøtter kun billeder i fi lformatet JPEG-Exif, 

med 4:2:2 eller 4:2:0 chroma subsampling, med en opløsning på 

maks. 4096 x 4096 (vandret/lodret). JPEG-billeder, som er 

downloadet fra internettet eller er blevet ændret ved hjælp af en 

computer, kan muligvis ikke vises korrekt.

– Kontroller, at DivX-fi len er kodet i “Home Theatre Profi le”-

tilstand med en DivX-koder.

– Kontroller, at DivX-fi lmen er downloadet fuldstændigt.

 Problem (afspilning) Løsning
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Fejlfi nding (fortsat)

Meddelelsen “Insert 
recordable disc” (Indsæt 
skrivbar disk) vises.

Meddelelsen “Collision” 
(Kollision) vises.

Optagelserne optræder ikke 
som planlagt. Der kan ikke 
udføres nye optagelser.

Indeksvinduet fl imrer, når 
du indsætter en DVD±R.

Ikke i stand til at kopiere 
DivX-fi l til harddisk, selv om 
der er tilstrækkelig plads på 
datapartitionen.

Musik/foto/DivX-fi ler, der er 
kopieret fra harddisken/
USB-enheden til en skrivbar 
DVD, kan ikke afspilles på 
andre DVD-afspillere.

– Enten er der ikke indsat en disk, eller den indsatte disk kan ikke 

anvendes til optagelser. Indsæt en skrivbar DVD (DVD±R, 

DVD±RW eller DVD+R Double Layer).

– Optagelsen med timer overlapper en anden optagelse med timer.

– Hvis du ignorerer denne advarsel, starter den programmerede 

optagelse, som har det tidligste starttidspunkt.

– Rediger oplysningerne for en af de to optagelser.

– Slet en af de to optagelser.

– Sørg for, at optagerens tid og dato er indstillet korrekt. Se 

‘Indstillinger i systemmenuen - Opsætning - Ur’ for at få fl ere 

oplysninger

– To programmerede optagelser kan have overlappet, og i så fald 

er det kun den tidligste, der optages helt.

– Du kan ikke bruge optageren til at kopiere ophavsretligt 

beskyttet materiale (DVD’er eller videobånd) til en skrivbar 

DVD, “COPY PROTECT” (KOPIBESKYTTET) vises.

– Du kan færdiggøre disken ved hjælp af følgende funktion:

1) Tryk på OPEN/CLOSE (ÅBN/LUK) på optageren for at åbne 

diskskuffen.

2) Ilæg disken, men luk ikke skuffen.

3) Hold nummerknappen {4} på fjernbetjeningen nede, indtil 

skuffen lukkes. ‘FINALIZING DISC’ (Færdiggørelse af disken) 

ses på optagerens display.

4) Hvis færdiggørelsen er fuldført, vises Picture Index 

(Billedindeks).

–  Alle videofi ler (TV-optagelser og DivX-fi lm) lagres i 

videopartitionen på harddisken. Slet nogle optagelser fra 

videopartitionen for at frigøre plads, før du kan kopiere fl ere 

fi ler.

  

– Nogle PC/DVD-afspillere understøtter ikke UDF1.50-fi lsystemet, 

der anvendes på disken. En PC, der har installeret Windows XP 

eller nyere, kan afspille denne DVD.

 Problem (Optagelse) Løsning
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Fejlfi nding (fortsat)

– Det kan ske, hvis du forsøger at kopiere DVD’er eller 

videobånd, der er kopibeskyttede. Billedet på TV’et er fi nt, men 

optagelsen på den skrivbare DVD er dårlig. Denne interferens 

med kopibeskyttede DVD’er eller videobånd er uundgåelig.

– En skrivbar DVD’s levetid er ikke ubegrænset. Brug en ny disk til 

optagelsen.

–  Hvis en optagelse er for kort, kan DVD-afspilleren muligvis ikke 

fi nde den. 

– Du skal afslutte DVD±R-mediet. Se ‘Færdiggørelse af DVD±R til 

afspilning’ for at få fl ere oplysninger

– Du skal gøre DVD±RW-disken kompatibel. Se ‘Gør den 

redigerede DVD±RW kompatibel’ for at få fl ere oplysninger

– Du skal formatere DVD±RW igen.

1) Tryk på OPEN/CLOSE (ÅBN/LUK) på optageren for at åbne 

diskskuffen.

2) Ilæg disken, men luk ikke skuffen.

3) Hold tasten {0} på fjernbetjeningen nede, indtil skuffen lukkes.

4) Start optagelse på DVD±RW, inden du fjerner den fra 

diskskuffen. 

– Formatet på USB-fl ashdrevet er ikke kompatibelt med systemet.

– Drevet er formateret med et andet fi lsystem, der ikke 

understøttes af denne optager (f.eks. NTFS).

– Stor fi lstørrelse eller USB-fl ashdrev med stor hukommelse tager 

længere tid at læse og vise på TV-skærmen.

–  Denne optager understøtter kun MSC-enheder (Mass Storage 

Class). Ikke alle kortlæsere/fl ashdrev implementerer denne 

standard. Anvend en anden enhed.

Billedet er uskarpt, og 
lysstyrken varierer, når 
optagelsen afspilles.

En disk i DVD±R/±RW-
format, som er optaget på 
denne DVD-optager, kan ikke 
afspilles på en DVD-afspiller.

DVD±RW kan ikke bruges til 
optagelse på denne optager. 
Selv ikke når den er blevet 
formateret ved hjælp af et 
PC-drev.

Indholdet af USB-fl ashdrevet 
kan ikke læses.

USB-fl ashdrevet er langsomt.

Den tilsluttede kortlæser/
fl ashdrev blev ikke fundet. 
Meddelelsen { USB Hub is not 
supported } (USB-hub 
understøttes ikke) vises.

 Problem (Optagelse) Løsning
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Symboler/meddelelser på displayet

Følgende symboler/meddelelser kan blive vist 

på optagerens display:

 00:00
Display-/tekstlinje med fl ere funktioner

– Nummer på titel/spor

– Samlet/forløbet/resterende tid for titel/spor

– Navn på disk/titel

– Fejlmeddelelser eller advarsler

– Yderligere oplysninger om disken

– TV-kanalnummer eller videokilde

– Ur (vises i standbytilstand)

– Titel på TV-udsendelse

 PRO SCAN (PROGRESSIV SCANNING)

Videosignalet er indstillet til kvaliteten - 

progressiv scanning.

 X TIMER

En optagelse med timer er blevet 

programmeret eller er aktiv.

 ! SAT

Optageren er klar til satellitoptagelse.

 BLOCKED (BLOKERET)

Diskskuffen kan ikke åbnes eller lukkes på 

grund af en mekanisk hindring.

 BROWSER

Optageren er nu i tilstanden medie browser.

 CLOSING (LUKKER)

Diskskuffen lukkes.

 COMPATIBLE (KOMPATIBEL)

Optageren er i gang med at foretage 

ændringer, så disken bliver DVD-kompatibel.

 COPY PROTECT (KOPIBESKYTTET)

DVD’en/videoen, som du forsøger at kopiere, 

er kopibeskyttet.

 CREATING MENU (LAVER MENU)

Når første optagelse er blevet fuldført på en 

ny disk, oprettes menuen.

 DISC ERR (DISKFEJL)

Der opstod en fejl under skrivningen af titlen. 

Hvis dette sker ofte, skal du rense disken eller 

bruge en ny.

 DISC FULL (FYLDT DISK)

Disken er fyldt. Der er ikke plads til nye 

optagelser.

 DISC WARNING (DISKADVARSEL)

Der opstod en fejl under optagelse fra ekstern 

enhed. Optagelsen fortsætter, men fejlen 

springes over.

 EMPTY DISC (TOM DISK)

Den ilagte disk er ny eller er blevet slettet (der 

er ingen optagelser på den).

 FREE TITLE (INGEN TITEL)

Der blev valgt en tom titel.

 FINALIZING DISC (FÆRDIGGØR DISK)

DVD± R-disken færdiggøres. 
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Symboler/meddelelser på displayet (fortsat)

 INFO DVD

Oplysninger om den ilagte DVD vises på 

skærmen.

 INSTALL (INSTALLER)

Efter den automatiske kanalsøgning vises 

menuen til indstilling af klokkeslæt/dato på 

skærmen.

 IS TV ON? (ER TV’ET TÆNDT?)

Optageren er i indledende installationstilstand. 

Tænd for TV’et, og læs kapitlet “Installation og 

klargøring” i brugerhåndbogen.

 MAX CHAP (MAKS. KAPITEL)

Det maksimale antal kapitler pr. titel/disk er 

nået. Det maksimale antal kapitler pr. titel er 

99 og 255 pr. disk.

 MAX TITLE (MAKS. TITEL)

Det maksimale antal titler er nået på disken. 

Hver disk kan maksimalt indeholde 49 titler.

 UPDATING MENU (OPDATERER MENU)

Listen over diskens indhold opdateres efter 

optagelse.

 NO DISC (INGEN DISK)

Der er ikke ilagt en disk. Hvis der er ilagt en 

disk, er det muligt, at den pågældende disk ikke 

kan læses.

 NOSIGNAL (INTET SIGNAL)

Der er intet signal, eller signalet er dårligt.

 NTSC DISC (NTSC-DISK)

Der er ilagt en disk med NTSC-optagelser, og 

der blev forsøgt at optage et PAL-signal. Ilæg 

en ny disk, eller brug en disk, der indeholder 

PAL-optagelser.

 OPENING (ÅBNER)

Diskskuffen åbnes.

 PAL DISC (PAL-DISK)

Der er ilagt en disk med PAL-optagelser, og 

der blev forsøgt at optage et NTSC-signal. Ilæg 

en ny disk, eller brug en disk, der indeholder 

NTSC-optagelser.

 STARTING

Optageren er blevet tændt.

 PHOTO MMM/NNN

Nummeret på det aktuelle foto (i fototilstand). 

MMM repræsenterer rækkefølgen af det 

aktuelle foto, og NNN repræsenterer det 

samlede antal fotos i albummet. Hvis 

nummeret overskrider 999, vises “999” i 

stedet for.

 POST FORMAT (EFTERFORMATERING)

Disken klargøres, efter at menustrukturen er 

blevet oprettet.

 PROTECTED (BESKYTTET)

 Titlen er kopibeskyttet og kan ikke optages.

 READING (læser)

Optageren undersøger disken.

 STANDBY

Optageren er slukket.

 SYS MENU (SYSTEMMENU)

Menuen på skærmen er slået til.

 BUSY (OPTAGET)

Vent, indtil denne meddelelse forsvinder. 

Optageren er ved at behandle en funktion.
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Ordliste

Analog lyd: Lyd, der ikke er konverteret til tal. 

Du kan høre analog lyd, når du bruger stikkene 

AUDIO LEFT/RIGHT. Disse røde og hvide stik 

sender lyd via to kanaler, det højre og venstre.

Format: Format henviser til længde gange højde-

forholdet på TV-skærme. Forholdet for et 

standard-TV er 4:3, mens forholdet for et high-

defi nition-TV eller widescreen-TV er 16:9. 

Letterbox giver dig mulighed for at se et billede 

med et bredere perspektiv på en standard 4:3-

skærm.

Composite video (CVBS): Et enkelt videosignal, 

som bruges i de fl este videoprodukter til 

forbrugere.

Digital lyd: Lydsignal, der er konverteret til 

talværdier. Du kan høre digital lyd, når du bruger 

stikkene DIGITAL AUDIO OUT COAXIAL. Disse 

stik sender lyd via fl ere kanaler i stedet for kun to 

kanaler som de analoge.

Diskmenu: Et skærmbillede, hvor der kan vælges 

billeder, lyd, undertekster, fl ere vinkler, osv., der 

er optaget på en DVD.

DivX: DivX-kode er en patenteret MPEG-4-

baseret videokomprimeringsteknologi, der er 

udviklet af DivX Networks Inc., der kan reducere 

digital video til størrelser, der er små nok til at 

blive transporteret over internettet, samtidig med 

at der stadig bevares en høj visuel kvalitet.

Dolby Digital: Et system til surroundlyd udviklet 

af Dolby Laboratories, som indeholder op til seks 

kanaler med digital lyd (foran til venstre og højre, 

surround til venstre og højre, center og 

subwoofer).

JPEG-EXIF: JPEG-Exchangeable Image File. Et 

fi lformat, der er udviklet af Fuji Photo Film til 

digitale still kameraer. Digitale kameraer fra 

forskellige producenter anvender dette 

komprimerede fi lformat, der har oplysninger om 

dato, tid og miniaturer, ud over billeddata.

Færdiggøre: En proces, der gør det muligt at 

afspille en optaget DVD±R eller CD-R på en 

enhed, der kan afspille sådant et medie. Du kan 

færdiggøre DVD±R på denne enhed. Efter 

færdiggørelse kan disken kun afspilles, og du kan 

ikke længere optage på eller redigere disken.

Indeksskærmen: Et skærmbillede, som giver et 

overblik over en DVD±RW eller DVD±R. Et 

indeksbillede (Index Picture) repræsenterer hver 

optagelse.

JPEG: Et meget almindeligt, digitalt 

stillbilledformat. Et komprimeringssystem til 

stillbilleddata, der er udviklet af Joint Photographic 

Expert Group, og som på trods af den store 

komprimering kun udviser en meget lille 

forringelse i billedkvaliteten. Filerne kendes på 

fi ltypenavnet ‘JPG’ eller ‘JPEG’.

MP3: Et fi lformat med et komprimeringssystem til 

lyddata. ‘MP3’ er en forkortelse af Motion Picture 

Experts Group 1 (eller MPEG-1) Audio Layer3. 

Ved at komprimere lyd til MP3-format kan én CD-

R eller CD-RW indeholde ca. 10 gange fl ere data 

end en almindelig CD. Filerne kendes på 

fi ltypenavnet ‘MP3’.

MPEG: Motion Picture Experts Group. En samling 

komprimeringssystemer til digital lyd og video.
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PBC: Playback Control (Afspilningskontrol). Et 

system til navigering i video-CD/Super VCD via 

skærmmenuer, der er optaget på disken. Det giver 

interaktiv afspilning og søgning.

PCM: Pulse Code Modulation. Et digitalt 

lydkodesystem. 

Progressive Scan (Progressiv scanning): 
Progressiv scanning viser dobbelt så mange billeder 

pr. sekund som et almindeligt TV. Det giver en 

højere billedopløsning og kvalitet.

Regional kode: Et system, der kun tillader 

afspilning af diske i den region, de er designeret til. 

Denne enhed vil kun afspille diske, som har 

kompatible områdekoder. Du kan se enhedens 

områdekode ved at se på produktetiketten. Nogle 

diske er kompatible med fl ere områder (eller 

ALLE områder).

S-Video: Giver et skarpt billede ved et sende 

separate signaler for luminans og farve. Du kan kun 

bruge S-Video, hvis dit TV har et S-Video In-stik.

Surround: Et system, der giver realistiske, 

tredimensionelle lydfelter, der er meget 

virkelighedstro, ved at man placerer fl ere 

højttalere omkring tilhøreren.

WMA: Windows Media™ Audio. WMA er en 

lydkomprimeringsteknologi, der er udviklet af 

Microsoft Corporation. WMA-data kan kodes vha. 

Windows Media Player, version 9 eller Windows 

Media Player til Windows XP. Filerne kendes på 

fi ltypenavnet ‘WMA’.

Ordliste (fortsat)
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Specifi kationer
Optagelsesmedier 

• HDD. DVD+R/-R, DVD+RW/-RW, DVD+R 

Double layer, USB-fl ashdrev 

Afspilningsmedier 
• DVD-video, Video-CD/SVCD, Audio CD, CD-

R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, 

Picture CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, 

USB-fl ashdrev 

Billede/display
• A/D-konverter: 10 bit, 54 MHz

• D/A-konverter: 13 bit, 162 MHz

• Billedforbedring: Progressive Scan

Lyd
• A/D-konverter: 16 bit, 48 kHz

• D/A-konverter: 24 bit, 96 kHz

Videooptagelse
• Lydkomprimering: Dolby Digital

• Komprimeringsformater: MPEG2

• Optagetilstande: High Quality (HQ), Standard 

Play (SP), Standard Play Plus (SPP), Long Play 

(LP), Super Long Play (SLP), Extended Play 

(EP), Super Extended Play (SEP)

• Optagesystem: PAL

Videoafspilning
• Komprimeringsformater: MPEG2, MPEG1

• System til afspilning af videodisk: NTSC, PAL

Lydafspilning
• Komprimeringsformater: Dolby Digital, DTS, 

MP3, MPEG2-multikanal, PCM, MP3, WMA

• MPEG1-bithastigheder: 64-384 kbps og VBR

Lagermedier
• Harddisk kapacitet: 

  DVDR3570H - 160 GB

  DVDR3590H - 250 GB

Tuner/modtagelse/transmission
• TV-system: PAL, SECAM

• Antenneindgang: 75 Ohm koaksial (IEC75)

Tilslutningsmuligheder
• Tilslutninger på bagsiden

 –   RF-antenne ind

 –   RF-TV ud

 –   Scart 1 (CVBS/RGB ud)

 –   Scart 2 (CVBS/RGB ind)

 –   Component Video ud (Progressiv/  

 Interlaced)

 –   S-Video ud

 –   Video ud (CVBS)

 –   Lyd venstre/højre udgang

 –   Digital koaksial udgang 

 –   Strømforsyning

• Tilslutninger på forsiden

 –   DV ind (i.LINK)

 –   Video ind (CVBS)

 –   Lyd venstre/højre ind

 –   USB 2.0

Komfort
• HDD Media Jukebox: DivX, JPEG, MP3, WMA

• Programmerbare emner: 40

• ShowView-programmering

• Programmering/timerfaciliteter:

– Automatisk satellitoptagelse

– Daglig/ugentlig gentagelse af program

– Optagelse med ét tryk

– Manuel timer

– Styring af VPS/PDC-optagelse

• Let installation: Følg TV, Automatisk 

installation

Strøm 
• Strømforsyning: 220-240 V, ~50 Hz

• Strømforbrug:   

 DVDR3570H - 28 W

  DVDR3590H - 32 W

• Strømforbrug ved standby: < 3,7 W 

Kabinet
• Mål (B x H x D): 435 x 43 x 324 mm

• Nettovægt: 3,85 kg

Specifi kationer og design kan ændres uden varsel.
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TV System Guide
COUNTRY VHF UHF DVD REGIONS

AFGHANISTAN PAL/SECAM B  5
ALBANIA PAL B PAL G  2
ALGERIA PAL B PAL G  5
ANGOLA PAL I  5

ARGENTINA PAL N PAL N  4
AUSTRALIA PAL B PAL H  4

AUSTRIA PAL B PAL G  2
AZORES PAL B

BAHAMAS NTSC M  4
BAHRAIN PAL B PAL G  2

BANGLADESH PAL B  5
BARBADOS NTSC M  4

BELGIUM PAL B PAL H  2
BERMUDA NTSC M
BOLIVIA NTSC M NTSC M  4

BOTSWANA PAL I  5
BRAZIL PAL M PAL M  4
BRUNEI PAL B PAL B

BULGARIA  2
BURKINA FASO SECAM K1  5

BURMA NTSC M
BURUNDI SECAM K1  5

CAMBODIA NTSC M  3
CAMEROON PAL B PAL G  5

CANADA NTSC M NTSC M  1
CANARY ISLANDS PAL B  2

CHAD SECAM K1  5
CHILE NTSC M NTSC M  4
CHINA PAL D  6

COLOMBIA NTSC M NTSC M  4
COSTA RICA NTSC M NTSC M  4

CROATIA PAL B PAL G  2
CUBA NTSC M NTSC M  4

CYPRUS PAL B PAL G
CZECH REPUBLIC PAL D PAL K  2

DAHOMEY SECAM K1
DENMARK PAL B PAL G  2
DJIBOUTI SECAM B SECAM G  5

DOMINICAN REP NTSC M NTSC M  4
ECUADOR NTSC M NTSC M  4

EGYPT SECAM B/PAL B SECAM G/PAL G  2
EL SALVADOR NTSC M NTSC M  4

EQUAT. GUINEA PAL B  5
ESTONIA PAL B (was SECAM) PAL D  5
ETHIOPIA PAL B PAL G  5

FIJI PAL B
FINLAND PAL B PAL G  2
FRANCE SECAM L SECAM L  2

FRENCH POLYNESIA SECAM K1
GABON SECAM K1  5  
GAMBIA PAL I  5

GERMANY PAL B PAL G  2
GHANA PAL B PAL G  5

GIBRALTAR PAL B PAL H  2
GREECE PAL B (was SECAM) PAL G  2

GREENLAND NTSC/PAL B  2
GUADELOUPE SECAM K1

GUAM NTSC M  1
GUATEMALA NTSC M NTSC M  4 

GUINEA PAL K  5
GUYANA (FRENCH) SECAM K1  4

HONDURAS NTSC M NTSC M  4

PAL B PAL G
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TV System Guide (continued)

COUNTRY VHF UHF DVD REGIONS
LIBYA SECAM B SECAM G  5

LITHUANIA PAL D (was SECAM) PAL K  5
LUXEMBOURG PAL B/SECAM L PAL G/SEC L  2
MADAGASCAR SECAM K1  5

MADEIRA PAL B
MALAGASY SECAM K1

MALAWI PAL B PAL G  5
MALAYSIA PAL B  3

MALI SECAM K1  5
MALTA PAL B PAL H  2

MARTINIQUE SECAM K1
MAURITANIA SECAM B  5
MAURITIUS SECAM B  5

MEXICO NTSC M NTSC M  4
MONACO SECAM L  2

MONGOLIA SECAM D  5
MOROCCO SECAM B  5

MOZAMBIQUE PAL B  5
NAMIBIA PAL I  5
NEPAL PAL B

NETHERLANDS PAL B PAL G  2
NETH. ANTILLES NTSC M NTSC M
NEW CALEDONIA SECAM K1

NEW GUINEA PAL B PAL G  4
NEW ZEALAND PAL B PAL G  4

NICARAGUA NTSC M NTSC M  4
NIGER SECAM K1  5

NIGERIA PAL B PAL G  5
NORWAY PAL B PAL G  2

OMAN PAL B PAL G  2
PAKISTAN PAL B  5
PANAMA NTSC M NTSC M  4

PARAGUAY PAL N PAL N  4
PERU NTSC M NTSC M  4

PHILIPPINES NTSC M NTSC M  3
POLAND PAL D PAL K  2

PORTUGAL PAL B PAL G  2
PUERTO RICO NTSC M NTSC M  1

QATAR PAL B  2
REUNION SECAM K1
RUMANIA PAL D PAL K  2
RUSSIA SECAM D SECAM K  5

RWANDA SECAM K1  5
SABAH/SAWARA PAL B

ST. KITTS NTSC M NTSC M
SAMOA (US) NTSC M  1

SAUDI ARABIA SECAM-B/PAL-B SECAM G  2
SENEGAL PAL  5

SEYCHELLES PAL B PAL G  5
SIERRA LEONE PAL B PAL G  5

SINGAPORE PAL B PAL G
SLOVAK REPUBLIC PAL PAL  2

SOMALIA PAL B PAL G  5
SOUTH AFRICA PAL I PAL I  2

SPAIN PAL B PAL G  2
SRI LANKA PAL B  5

SUDAN PAL B PAL G  5
SURINAM NTSC M NTSC M  4

SWAZILAND PAL B PAL G
SWEDEN PAL B PAL G  2

SWITZERLAND PAL B PAL G  2
SYRIA SECAM B  2
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CLASS 1

LASER PRODUCT

Meet Philips at the Internet

http://www.philips.com

http://www.philips.com/welcome

DVDR3570H

DVDR3590H

3139 245 27766

Austria
Belgium
Czech Republic
Denmark
Finland
France 
Germany
Greece
Ireland
Italy
Hungary
Luxembourg
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Slovakia 
Spain
Sweden
Switzerland
United Kingdom

0810 000205
078 250 145
800 142840
3525 8759
09 2311 3415
0821 611655
0900 1 101 211
0 0800 3122 1280
01 601 1777
840 320 086
06 80018 189
40 6661 5644
0900 8407
2270 8111
022 349 15 04
2 1359 1442
0800 004537
902 888 784
08 5792 9100
0844 800 544
0870 900 9070

0.07/ min
0.06/ min
free
pstn
pstn
0.09/ min
0.10/ min
free
pstn
0.08/ min
pstn
pstn
0.10/ min
pstn
pstn
pstn
free
0.10/ min
pstn
pstn
pstn

€
€

€
€

€

€

€

Philipsin asiakaspalvelun puhelinnumerot:

Telefonnummer till Philips kundtjänst:

Telefonnumre til Philips Kundeservice:

Sgpjp-0851/58-3
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