
3 Élvezze

További segítségre van szüksége?
Felhasználói kézikönyv
Lapozza fel a Philips felvevő felhasználói kézikönyvét

On-line
Regisztrálja termékét, és vegye igénybe a www.philips.com/welcome 
weboldalon rendelkezésre álló támogatást

A lejátszás 

A Lejátszás a merevlemezről

Lemeztálca

USB

Felvételek

Videofájlok

Zene

Fénykép

Forrás Tartalom

Merevlemez

A Nyomja meg a HOME gombot.

B Válassza ki a { Merevlemez } opciót, majd nyomja 
meg a  jobbra gombot.

C Válassza ki a tartalom típusát, majd nyomja meg a 
 jobbra gombot.

D A   gombok segítségével keresse meg a 
lejátszani kívánt felvételt/fájlt, majd a lejátszás 
indításához nyomja meg a u gombot. 

B Lejátszás lemezről

A Tartsa nyomva a STOP gombot, amíg a lemeztálca 
kinyílik. Helyezze be a lemezt, majd zárja be a 
lemeztálcát.

B Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza ki a 
{ Lemeztálca } opciót.  

Merevlemez

USB 

Felvétel 01

Felvétel 02

Felvétel 03

Felvétel 04 

Felvétel 05

Felvétel 06

Felvétel 07

Felvétel n

Lemeztálca

Forrás Felvételek

C A   gombok segítségével keresse meg a 
lejátszani kívánt felvételt/fájlt, majd a lejátszás 
indításához nyomja meg a u gombot. 

2007 © Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
12 NC 3139 245 27642
www.philips.com
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DVDR3590H

Gyors áttekintő útmutató

Csatlakoztassa

Telepítés

Élvezze
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A doboz tartalma

Merevlemez- és DVD-felvevő

RF antennakábel 
(a felvevő és a TV-
készülék csatlakoz-

tatásához)

Távvezérlő 2 
elemmel

Felhasználói 
kézikönyv

SCART-kábel

SUBTITLE

INFO SELECT EDIT SCART

AUDIO

PAUSE LIVE TV

Felvétel/másolás a merevlemezre 

A Aktuálisan nézett TV-műsor felvétele

A A felvétel indításához nyomja meg a REC gombot. 
Maximálisan 6 órányi felvételt képes rögzíteni a 
készülék.

Megjegyzés  A felvétel hosszának beállításához 
nyomja meg többször egymás után a REC gombot. Így 
30 perces léptékben max. 6 órás felvételi időt állíthat be. 

B Ha a felvételt a beütemezett idő előtt le kívánja 
állítani, nyomja meg a STOP gombot.

B Szakasz kijelölése rögzítésre az 
időeltolásos pufferben

23:30

22:13

21:00

Felv.megsz   Prog. info

A A  balra és a  jobbra gombok segítségével 
keresse meg azt a jelenetet, ahonnan indítani 
szeretné a rögzítést. 

B A rögzítés indításához nyomja meg a REC gombot.

Megjegyzés  A Piros gomb ismételt megnyomásával 

megszakítható a rögzítés.

C A  jobbra gomb segítségével keresse meg azt a 
jelenetet, ahol a rögzítést be kívánja fejezni, majd 
nyomja meg a STOP gombot.

Megjegyzés  A kijelölt szakasz piros színnel jelenik 
meg, és a rögzítés a felvevő kikapcsolásával indul.

C TV-műsorok másolása a merevlemezről 

A Helyezzen a felvevőbe egy írható DVD-lemezt.

B Nyomja meg a távvezérlő HDD LIST gombját.

C Válassza ki a másolni kívánt felvételt, majd nyomja 
meg a távvezérlőn a Zöld gombot a { Másolás } 
opcióhoz. 

D Megjelennek a lemezkészítéssel kapcsolatos adatok. A 
másolás indításához nyomja meg ismét a Zöld gombot.

Megjegyzés  Televíziófelvétel nem másolható 

 USB-eszközre.

HDD LIST USB

REC STOP

HOME

D Fájlok másolása USB-eszközről 

Az USB-eszközről csak adatfájlok (MP3, WMA, DivX és 
JPEG) másolhatók át a felvevőkészülék merevlemezére 
vagy írható DVD-lemezre.

A Illessze az USB-eszközt a felvevő előlapján található 
USB-portba. 

B A tartalommenü megtekintéséhez nyomja meg a 
távvezérlő USB gombját.

C A   gombok segítségével keresse meg a 
másolni kívánt fájlt. 

D Nyomja meg a távvezérlőn lévő Zöld gombot a 
{ Másolás } opcióhoz. 

Másol. célhelye

Válassza ki a másolás célhelyét.

Lemezre

Merevlemezre

E Válassza ki a másolás célhelyét, majd a jóváhagyáshoz 
nyomja meg az OK gombot.

Megjegyzés  Ha a { Lemezre } opciót választotta, 
helyezzen a felvevőbe egy üres írható DVD-lemezt.

F A másolás indításához nyomja meg ismét az OK 
gombot.

E Fájlok másolása lemezről 

Másolásvédelemmel ellátott tartalom nem másolható a 
felvevőre.

A Helyezzen a felvevőbe egy CD/DVD-lemezt.

B Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza ki a 
{ Lemeztálca } opciót.

C A   gombok segítségével keresse meg a 
másolni kívánt felvételt/fájlt.

D Nyomja meg a távvezérlőn lévő Zöld gombot a 
{ Másolás } opcióhoz. 

Másol. célhelye

Válassza ki a másolás célhelyét.

USB-eszközre

Merevlemezre

E Válassza ki a másolás célhelyét, majd a jóváhagyáshoz 
nyomja meg az OK gombot.

Megjegyzés  USB-eszközre csak adatfájlok.

F A másolás indításához nyomja meg ismét az OK 
gombot.

C Lejátszás USB-eszközről

A Helyezze az USB-eszközt az USB-portba.

B A tartalomlista megjelenítéséhez nyomja meg az 
USB gombot.  

Mappa 01

Mappa 02

Főmenü

Video

Fénykép

Zene

Tartalom

C Válassza ki a tartalom típusát, majd nyomja meg a 
 jobbra gombot.  

D Válasszon ki egy adatfájlt (MP3, WMA, DivX és 
JPEG), és a lejátszás indításához nyomja meg a u 
gombot.



  

C A felvevő, a TV-készülék és a videómagnó 
csatlakoztatása

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

TO VCR

TO TV

1 Csatlakoztassa

BA csatlakoztatás előtt
Válassza ki a készüléke típusának és otthoni rendszerének 
legmegfelelőbb csatlakozást (A, B vagy C).  
Az egyéb lehetséges csatlakozások a mellékelt felhasználói 
kézikönyvben is megtalálhatók.

A Felvevő és TV-készülék csatlakoztatása
csak antennával

A Húzza ki a TV-készülékből a meglévő antennakábelt, 
és csatlakoztassa a felvevő ANTENNA IN  
aljzatába. 

B Az RF-antennakábellel (tartozék) csatlakoztassa a 
felvevő TV-OUT  aljzatát és a TV-készülék 
antennabemenetét. 

C Scart kábel (tartozék) segítségével csatlakoztassa a 
felvevőn található EXT1-TO TV Scart 
csatlakozóaljzatot és a TV-készülék megfelelő Scart 
csatlakozóaljzatát.

D Csatlakoztassa a felvevő tápkábelét a fali 
konnektorhoz.

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

TO VCR

TO TV

A Hagyja meg a meglévő Scart kapcsolatot a 
kábeldekóder/műholdvevő és a TV-készülék között.

 Ha a TV-készülék csak egy Scart csatlakozóval 
rendelkezik, cserélje le az antennacsatlakozót Scart 
csatlakozóra (lásd a B opciót). 

B Scart kábel (nem tartozék) segítségével 
csatlakoztassa a felvevőn található 
EXT2-TO VCR/SAT Scart csatlakozóaljzatot és a 
kábeldekóder / műholdvevő megfelelő SCART 
(TO VCR) csatlakozóaljzatát.

C Scart kábel (tartozék) segítségével csatlakoztassa a 
felvevőn található EXT1-TO TV Scart 
csatlakozóaljzatot és a TV-készülék megfelelő Scart 
csatlakozóaljzatát.

D Csatlakoztassa a felvevő tápkábelét a fali 
konnektorhoz.

2 Telepítse

Megjegyzés:
Az új Philips felvevő teljes mértékben helyettesíti VCR-t. 
Húzzon ki minden csatlakozást a VCR-ből.

A Hajtsa végre az A pontban leírt csatlakoztatást, 
mielőtt folytatná az alább ismertetett 2. lépéssel.  

B Scart kábel (nem tartozék) segítségével 
csatlakoztassa a felvevőn levő EXT2-TO VCR/SAT 
Scart csatlakozóaljzatot és a videomagnó megfelelő 
SCART csatlakozóaljzatát.

C Csatlakoztassa a felvevő tápkábelét a fali konnektorhoz.

B Felvevő és TV-készülék csatlakoztatása
kábeltévével vagy műholdvevővel

CVBS OUT

S-VIDEO OUT
VIDEO OUT AUDIO OUT

AUDIO

ANTENNA-INTV-OUT

TO TVEXT1 TO VCR/SATEXT2

R

L

Antenna

TV (hátsó)
TV (hátsó)

Philips felvevő (hátsó)

Philips felvevő (hátsó)

TV (hátsó)

Philips felvevő (hátsó)

A A megfelelő megtekintési csatorna 
megkeresése

A Nyomja meg a felvevőn található STANDBY-ON 
gombot.  

B Kapcsolja be a TV-készüléket.  
Megjelenik a telepítési menü.

Dansk

Français

Italiano

Nederlands

Norsk

Español

Deutsch

Menü nyelve

EnglishVálassza ki a nyelvet. 

A beállítással az összes 

képernyőmenü nyelvét 

adja meg.

C Ha nem látja a felvevő beállítás menüjét, nyomja meg 
többször egymás után a TV-készülék távvezérlőjén a 
csatornaléptetés lefelé gombot (vagy az AV, SELECT, 
° gombot), amíg meg nem jelenik a menü. Ez a 
felvevő csatornája. 

B Indítsa el a kezdeti installálást

A felvevő távvezérlőjének segítségével, a képernyőn 
megjelenő utasításokat követve hajtsa végre a telepítést.

A Válassza ki menü kívánt nyelvét, az országot és a TV-
típust.

Megjegyzés A következő képernyőre a távvezérlőn 
lévő OK vagy Zöld gomb megnyomásával léphet.

B Az analóg csatornák automatikus keresésének 
indításához nyomja meg az OK gombot.  

Az auto. csatornakereséssel 

analóg és digitális csatornák 

telepíthetők. Csatlakoztassa 

az antennát.

Csatornakeresés

Auto. keresés ind.

C Ha a művelet befejeződött, a folytatáshoz nyomja 
meg a Zöld gombot.

Felvételek készítéséhez 

be kell állítani az időt. 

Az időformátum 

24 órás(óó:pp)

Idő

00 00:

D A beviteli mezőben adja meg a pontos időt, nyomja 
meg az OK, majd folytatáshoz a Zöld gombot. Hajtsa 
végre ugyanezt a műveletet a dátum beviteléhez.

E A telepítés ezzel befejeződött, a Zöld gomb 
megnyomásával bezárhatja a menüt.

3 Élvezze

Az időeltolásos puffer (TSB) 
Amikor a felvevőt bekapcsolja, a kiválasztott TV-műsor a 
merevlemez ideiglenes tárolóhelyén, az időeltolásos 
pufferben (TSB) tárolódik. A TSB maximálisan 6 órányi 
adás ideiglenes tárolására képes.

Az időeltolásos videosáv megjelenítéséhez nyomja meg az 
INFO gombot.

Így

22:04:30

Megjegyzés  

 -  Az időeltolásos puffer tartalma törlődik, ha 
megnyomja a STANDBY ON (2) gombot.

 -  A felvevőn látható kék LED világít, ha az időeltolásos 
puffer aktív, vagy ha a merevlemezről játssza le a felvételt.

 

TV-nézés – Élő TV-adás 
szüneteltetése
A Philips felvevővel kezébe veheti a TV-műsorok irányítását. 
Bármikor PAUSE (Szüneteltetheti) az élő adást, így kedve 
szerint irányíthatja a műsort.

A Kapcsolja a felvevőt élő TV-adás módba, majd a 
P +/- gomb segítségével válassza ki a kívánt TV-
csatornát.

B Ha szüneteltetni kívánja a műsort, nyomja meg a 
PAUSE LIVE TV gombot.

C A folytatáshoz nyomja meg ismét a PAUSE LIVE TV 
gombot.

D Ha vissza kíván térni az élő TV-adáshoz, nyomja meg 
a LIVE TV gombot.

A színkódos funkciók
 Gyerekzár VédelemMásolásTörlés

      

A menü alsó részén látható színkódos 
funkciókhoz a távvezérlőn lévő megfelelő 
színkódos gombok megnyomásával férhet 
hozzá.

A lejátszott felvétel 
aktuális ideje

Felvételre kijelölt 
szakaszok

A TSB által 
tárolt műsorok

A műsor kezdési 
időpontja

Aktuális idő

Műholdantenna / 
kábeltévé fali aljzata

 (B opció)

Antenna

Videomagnó (hátsó)

A belső merevlemez
A felvevőkészülék merevlemeze Media Jukebox-ként 
használható, így segítségével TV-műsorokat, videókat, 
zenét és képfájlokat tárolhat és játszhat le.  

A { Merevlemez } által tárolt tartalom megtekintéséhez 
nyomja meg a távvezérlő HOME gombját.

Válasszon felvételi módot 
Fontos a megfelelő felvételi mód kiválasztása, mivel ez 
határozza meg a képminőséget és a merevlemezre 
rögzítendő felvétel időtartamát.

A A felvétel megkezdése előtt nyomja meg a 
távvezérlőn található OPTIONS gombot.  

B A menüben válassza ki a { Beállítások } opciót, majd 
nyomja meg az OK gombot.

C Lépjen a { Felvétel } opcióra, majd nyomja meg a 
 jobbra gombot.

D Lépjen a { Felvételi mód } opcióra, majd nyomja 
meg a  jobbra gombot.

E Válasszon ki egy felvételi módot, és jóváhagyáshoz 
nyomja meg az OK gombot.

DVDR3570H

HQ (kiváló minőségű)

SP (szabványos lejátszás)

SPP (bővített szabványos lejátszás)
LP (hosszú lejátszás)

EP (meghosszabbított lejátszás)
SLP (leghosszabb lejátszás)
SEP (szuper megnyújtott lejátszás)

HDD

(160 GB)

DVD+R

Kétrétegű
DVD±R/

DVD±RW

1

2

2.5

3

4

6

8

23
45
56
68
90
135
180

1 óra 55 perc
3 óra 40 perc
4 óra 35 perc
5 óra 30 perc
7 óra 20 perc
11 óra 05 perc
14 óra 45 perc

A rögzíthető felvétel órákban a 
merevlemezrne vagy egy üres, írható 
DVD-lemezre.

Felvételi mód

DVDR3590H

HQ (kiváló minőségű)

SP (szabványos lejátszás)

SPP (bővített szabványos lejátszás)
LP (hosszú lejátszás)

EP (meghosszabbított lejátszás)
SLP (leghosszabb lejátszás)
SEP (szuper megnyújtott lejátszás)

HDD

(250 GB)

DVD+R

Kétrétegű
DVD±R/

DVD±RW

1

2

2.5

3

4

6

8

40
77
96
115
153
230
300

1 óra 55 perc
3 óra 40 perc
4 óra 35 perc
5 óra 30 perc
7 óra 20 perc
11 óra 05 perc
14 óra 45 perc

A rögzíthető felvétel órákban a 
merevlemezrne vagy egy üres, írható 
DVD-lemezre.

Felvételi mód

INFO

HOME

LIVE TV

OPTIONS

PAUSE LIVE TV
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