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Potřebujete pomoc?
Návod k použití
Viz návod k použití dodávaný s rekordérem Philips. 

Onlinee
Zaregistrujte svůj produkt a získejte podporu na stránkách 
www.philips.com/welcome

Spuštění přehrávání

A Přehrávání z pevného disku

Zásuvka disku

USB

Záznamy

Video soubory

Hudba

Foto

Zdroj Obsah

Pevný disk

A Stiskněte tlačítko HOME.

B Vyberte možnost { Pevný disk } a stiskněte tlačítko 
 doprava.

C Vyberte typ obsahu a stiskněte tlačítko  doprava.

D Pomocí tlačítek   zvolte titul nebo soubor, který 
chcete přehrát, a spusťte přehrávání stisknutím tlačítka 
u. 

B Přehrávání z disku

A Podržte tlačítko STOP, dokud se neotevře zásuvka disku. 
Vložte disk a zavřete zásuvku disku.

B Stiskněte tlačítko HOME a vyberte možnost 
{ Zásuvka disku }.  

Pevný disk

USB 

Titul 01

Titul 02

Titul 03

Titul 04 

Titul 05

Titul 06

Titul 07

Titul n

Zásuvka disku

Zdroj Tituly

C Pomocí tlačítek   zvolte titul nebo soubor,
který chcete přehrát, a spusťte přehrávání stisknutím 
tlačítka  u.
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Rekordér/Přehrávač DVD DVDR3575H / DVDR3577H

DVDR3595H / DVDR3597H

Stručný návod k rychlému 
použití

Připojení

Nastavení

Bavte se

1
2
3

Co balení obsahuje?

Rekordér DVD s pevným diskem

Kabel antény RF 

(propojení mezi 

rekordérem 

a televizorem)

Dálkové ovládání a 

2 baterie

Návod k 
použití

Kabel SCART

SUBTITLE

INFO SELECT EDIT SCART

AUDIO

PAUSE LIVE TV

Nahrávání nebo kopírování na       
pevný disk 

A Nahrávání aktuálního televizního 
programu

A Stisknutím tlačítka REC zahajte nahrávání. Délka 
nahrávání může být až 6 hodin.

Poznámka  Chcete-li nastavit délku doby nahrávání, 
můžete opakovaným stisknutím tlačítka REC prodloužit 
dobu nahrávání v 30 minutových přírůstcích až na 6 hodin. 

B Pokud chcete zastavit nahrávání před naplánovaným 
časem, stiskněte tlačítko STOP.

B Označení konkrétního obsahu ve 
vyrovnávací paměti posunu času 
pro nahrávání

23:30

22:13

21:00

Storno záz.   Další info

A Stisknutím tlačítka  doleva nebo  doprava 
vyhledejte scénu, kterou chcete nahrát. 

B Stisknutím tlačítka REC zahájíte nahrávání z tohoto místa.

Poznámka  Dalším stisknutím červeného tlačítka 
ukončíte nahrávání.

C Stisknutím tlačítka  doprava vyhledejte scénu, kterou 
chcete nahrávání ukončit, a stiskněte tlačítko STOP.

Poznámka  Titul se označí červeně a k nahrávání 
dojde, pouze pokud vypnete rekordé.

C Kopírování televizních programů z 
pevného disku

A Vložte do rekordéru zapisovatelný disk DVD.

B Stiskněte tlačítko HDD LIST na dálkovém ovládání.

C Vyberte titul, který chcete kopírovat, a stisknutím 
zeleného tlačítka na dálkovém ovládání vyberte možnost 
{ Kopírovat }. 

D Zobrazí se informace o tvorbě kopie na disku. 
E Opětovným stisknutím zeleného tlačítka spustíte 
kopírování.

Poznámka  Na zařízení USB není možné kopírovat 
televizní záznam.

D Kopírování souborů ze zařízení USB 
Na pevný disk rekordéru nebo na zapisovatelný disk DVD lze 
ze zařízení USB kopírovat pouze datové soubory (MP3, WMA, 
DivX a JPEG).

A Vložte zařízení USB do portu USB na předním panelu 
rekordéru. 

B Stisknutím tlačítka USB na dálkovém ovládání zobrazíte 
nabídku s obsahem. 

C Pomocí tlačítek   zvolte soubor, který chcete 
kopírovat.

D Stisknutím Zeleného tlačítka na dálkovém ovládání 
zobrazíte možnost { Kopírovat }. 

Cíl kopírování

Vyberte umístění kopie.

Na disk

Na pevný disk

E Vyberte cílové umístění pro kopírování a potvrďte je 
stisknutím tlačítka OK.

Poznámka  Vyberete-li možnost { Na disk }, vložte 

do rekordéru prázdný zapisovatelný disk.

F Opětovným stisknutím tlačítka OK spusťte kopírování.

E Kopírování souborů z disku 
Obsah s ochranou proti kopírování nelze na tomto rekordéru 
kopírovat.

A Vložte do rekordéru disk CD nebo DVD.

B Stiskněte tlačítko HOME a vyberte možnost { Zásuvka 
disku }.

C Pomocí tlačítek   zvolte titul nebo soubor, který 
chcete kopírovat.

D Stisknutím zeleného tlačítka na dálkovém ovládání 
zobrazíte možnost { Kopírovat }. 

Cíl kopírování

Vyberte umístění kopie.

Do USB

Na pevný disk

E Vyberte cílové umístění pro kopírování a potvrďte je 
stisknutím tlačítka OK.

Poznámka  Do zařízení USB lze kopírovat pouze 
datové soubory.

F Opětovným stisknutím tlačítka OK spusťte kopírování.

C Přehrávání ze zařízení USB

A Zapojte zařízení USB do portu USB.

B Stisknutím tlačítka USB zobrazte seznam obsahu.  

Složka 01

Složka 02

Kořen

Video

Foto

Hudba

Obsah

C Vyberte typ obsahu a stiskněte tlačítko  doprava.  

D Vyberte datový soubor (MP3, WMA, DivX a JPEG) a 
stisknutím tlačítka u spusťte přehrávání.

HDD LIST USB

REC STOP

HOME



  

C Připojení rekordéru, televizoru a 
videorekordéru

ANTENNA-INTV-OUT

TO TVEXT1 TO VCR/SATEXT2

HDMI
OUT

CVBS OUT

S-VIDEO OUT
VIDEO OUT

COAXIAL
DIGITAL OUTAUDIO OUT

AUDIO

RL

SCART  

 SCART

1 Připojení

Před připojením
Vyberte nejvhodnější připojení (A, B nebo C) podle 
typu zařízení a podle nastavení v domácnosti.
Další možnosti připojení naleznete rovněž v přiloženém návodu k 
použití.

A Připojení rekordéru a televizoru
pouze pomocí antény

A Odpojte stávající anténní kabel od televizoru a připojte jej 
do zásuvky ANTENNA IN   na rekordéru. 

B Připojte vysokofrekvenční anténní kabel (součástí dodávky) 
ze zásuvky TV-OUT  na tomto rekordéru do zásuvky 
Antenna In na televizoru. 

C Připojte kabel Scart (součástí dodávky) ze zásuvky Scart 
EXT1-TO TV na tomto rekordéru do zásuvky SCART na 
televizoru. 

D Zapojte napájecí kabel z rekordéru do síťové zásuvky.

ANTENNA-INTV-OUT

TO TVEXT1 TO VCR/SATEXT2

HDMI
OUT

CVBS OUT

S-VIDEO OUT
VIDEO OUT

COAXIAL
DIGITAL OUTAUDIO OUT

AUDIO

RL

TO VCR

TO TV

A Zachovejte stávající připojení Scart mezi kabelovým/
satelitním přijímačem a televizorem.

 Pokud televizor disponuje pouze jedním konektorem 
Scart, nahraďte připojení Scart anténním připojením 
(viz možnost B).

B Připojte kabel Scart (není součástí dodávky) ze zásuvky 
Scart EXT2-TO VCR/SAT na tomto rekordéru do 
zásuvky SCART (TO VCR) na kabelovém/satelitním 
přijímači.

C Připojte kabel Scart (součástí dodávky) ze zásuvky Scart 
EXT1-TO TV na tomto rekordéru do zásuvky SCART 
na televizoru.

D Zapojte napájecí kabel z rekordéru do síťové zásuvky.

2 Nastavení

Poznámka:
Váš nový rekordér Philips nahrazuje nahrávací funkce 
videorekordéru. Nejprve odpojte všechna připojení od 
videorekordéru.

A Než přejdete k níže uvedenému kroku 2, postupujte podle 
návodu pro připojení A.  

B Připojte kabel Scart (není součástí dodávky) ze zásuvky 
Scart EXT2-TO VCR/SAT na tomto rekordéru do 
zásuvky SCART na videorekordéru.

C Zapojte napájecí kabel z rekordéru do síťové zásuvky.

B Připojení rekordéru a televizoru
se zapojenou kabelovou televizí nebo satelitním 
přijímačem

ANTENNA-INTV-OUT

TO TVEXT1 TO VCR/SATEXT2

HDMI
OUT

CVBS OUT

S-VIDEO OUT
VIDEO OUT

COAXIAL
DIGITAL OUTAUDIO OUT

AUDIO

RL

Anténa

Televizor (zezadu)
Televizor 
(zezadu)

Rekordér Philips (zezadu)

Rekordér Philips (zezadu)

Televizor 
(zezadu)

Rekordér Philips (zezadu)

A Nalezení správného kanálu

A Stiskněte tlačítko STANDBY-ON na rekordéru.  

B Zapněte televizor.  
Měla by se zobrazit nabídka instalace.

Dansk

Français

Italiano

Nederlands

Norsk

Español

Deutsch

Jazyk nabídky

EnglishVyberte jazyk. Definuje 

jazyky všech zobrazení 

nabídek na obrazovce.

C Nevidíte-li nabídku nastavení rekordéru, opakovaně 
stiskněte tlačítko pro nižší kanál na dálkovém ovládání 
televizoru (nebo tlačítka AV, SELECT, °), dokud se 
nabídka neobjeví. Tím správně zobrazíte kanál na 
rekordéru. 

B Spuštění úvodní instalace
Pomocí dálkového ovládání rekordéru dokončete instalaci 
podle pokynů na obrazovce.

A Vyberte požadovaný jazyk nabídky, zemi a formát 
televizoru.

Poznámka: Stisknutím tlačítka OK nebo Zeleného 
tlačítka na dálkovém ovládání můžete přejít na další 
obrazovku.

B Stisknutím tlačítka OK spustíte automatické vyhledávání 
analogových kanálů.  

Automatické hledání 

kanálů nainstaluje 

analogové a digitální kanály. 

Je třeba připojit anténu.

Hledat kanál

Start autom. hledání

C Po dokončení pokračujte stisknutím Zeleného tlačítka.

Pro pořizování záznamu 

je požadováno nastavení 

času. Formát času je 

24hodinový (hh:mm).

Čas

00 00:

D Do textového pole zadejte správný čas a pokračujte 
stisknutím tlačítka OK a Zeleného tlačítka. Při zadání 
data postupujte stejným způsobem.

E Instalace je nyní dokončena, stisknutím Zeleného tlačítka 
zavřete nabídku.

3 Bavte se

Vyrovnávací paměť posunu času 
(TSB) 
Ihned po zapnutí rekordéru se vybraný televizní program uloží 
do dočasného úložiště pevného disku, které se nazývá TSB 
(Vyrovnávací paměť posunu času). Do paměti TSB lze dočasně 
uložit až 6 hodin programu.

Stisknutím tlačítka INFO zobrazíte lištu videa pro posun času.

Nyní

22:04:30

Poznámka  

–  Stisknutím tlačítka STANDBY ON (2) se vymaže 
obsah lišty videa pro posun času. 
–  Pokud přehráváte z pevného disku nebo pokud je 
aktivní vyrovnávací paměť posunu času (TSB), rozsvítí 
se na rekordéru modrá kontrolka LED.

 

Sledování televize – pozastavení 
živého televizního vysílání
Tento rekordér Philips umožňuje ovládat televizní program. 
Tlačítkem PAUSE (Pauza) jej můžete pozastavit, jako byste 
ovládali živé vysílání.

A Přepněte rekordér do režimu živého televizního vysílání a 
stisknutím tlačítka P +/- vyberte televizní program.

B Stisknutím tlačítka PAUSE LIVE TV program 
pozastavíte.

C Opětovným stisknutím tlačítka PAUSE LIVE TV lze 
pokračovat ve sledování programu.

D Pro návrat k živému vysílání stiskněte tlačítko LIVE TV.

Funkce barevných tlačítek
 Dět.zámek ChránitKopírovatOdstranit

      

Barevné funkce zobrazené v nabídce 
můžete ovládat stisknutím tlačítek 
odpovídající barvy na dálkovém ovládání.

Aktuální čas 
přehrávání

Klipy vybrané pro 
nahrávání

Programy uložené 
v paměti TSBPočáteční čas 

programu

Aktuální čas

Satelitní disk/zásuvka 
kabelové televize

 (Možnost B)

Anténa

Videorekordér
(zezadu)

Interní pevný disk
Pevný disk rekordéru lze použít jako zařízení Media Jukebox, 
které umožňuje uložení a přehrávání televizních programů, 
videa, hudebních souborů a souborů s fotografiemi.  

Stisknutím tlačítka HOME na dálkovém ovládání získáte 
přístup k obsahu uloženému v jednotce { Pevný disk }.

Výběr režimu nahrávání 
Výběr odpovídajícího režimu nahrávání je důležitý, protože 
určuje kvalitu obrazu a dobu nahrávání na pevném disku.

A Před nahráváním stiskněte tlačítko OPTIONS na 
dálkovém ovládání.  

B V nabídce vyberte možnost { Nastavení } a stiskněte 
tlačítko OK.

C Přejděte na možnost { Záznam } a stiskněte tlačítko 
 doprava.

D Přejděte na možnost { Režim záznamu } a stiskněte 
tlačítko  doprava.

E Vyberte režim záznamu a stisknutím tlačítka OK výběr 
potvrďte.

DVDR3575H / DVDR3577H

HQ (vysoká kvalita)

SP (standardní přehrávání)

SPP (standardní přehrávání plus)
LP (dlouhé přehrávání)

EP (prodloužené přehrávání)
SLP (super dlouhé přehrávání)
SEP (super prodloužené přehrávání)

HDD

(160 GB)

DVD+R

Dvěma Vrstvami
DVD±R/

DVD±RW

1

2

2.5

3

4

6

8

23
45
56
68
90
135
180

1 hodina  55 minut
3 hodiny 40 minut
4 hodiny 35 minut
5 hodiny 30 minut
7 hodiny 20 minut
11 hodiny 05 minut
14 hodiny 45 minut

Hodiny záznamů mohou být uloženy 
na disku HDD nebo na prázdném 
zapisovatelném disku DVD.

Režim nahrávání

DVDR3595H / DVDR3597H

HQ (vysoká kvalita)

SP (standardní přehrávání)

SPP (standardní přehrávání plus)
LP (dlouhé přehrávání)

EP (prodloužené přehrávání)
SLP (super dlouhé přehrávání)
SEP (super prodloužené přehrávání)

HDD

(250 GB)

DVD+R

Dvěma Vrstvami
DVD±R/

DVD±RW

1

2

2.5

3

4

6

8

40
77
96
115
153
230
300

1 hodina  55 minut
3 hodiny 40 minut
4 hodiny 35 minut
5 hodiny 30 minut
7 hodiny 20 minut
11 hodiny 05 minut
14 hodiny 45 minut

Hodiny záznamů mohou být uloženy 
na disku HDD nebo na prázdném 
zapisovatelném disku DVD.

Režim nahrávání

INFO

HOME

LIVE TV

OPTIONS

PAUSE LIVE TV
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