
3 Dobrej zabawy

Potrzebujesz pomocy?
Instrukcja obsługi
Patrz instrukcja obsługi dołączona do nagrywarki Philips

Internet
Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej 
www.philips.com/welcome

Rozpoczęcie odtwarzania 

A Odtwarzanie z dysku twardego

Szuflada

USB

Nagrania

Pliki wideo

Muz.

Zdj.

Źródło Zawart.

Dysk HDD

A Naciśnij przycisk HOME.

B Wybierz opcję { Dysk }, a następnie naciśnij przycisk 
 w prawo.

C Wybierz rodzaj zawartości i naciśnij przycisk  w prawo.

D Za pomocą przycisków   wybierz tytuł/plik i 
naciśnij przycisk u, aby rozpocząć odtwarzanie.

B Odtwarzanie z płyty

A Naciśnij i przytrzymaj przycisk STOP, aż do momentu 
wysunięcia się szuflady na płytę. Włóż płytę i zamknij 
szufladę.

B Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję { Szuflada }.  

Dysk

USB 

Tytuł 01

Tytuł 02

Tytuł 03

Tytuł 04 

Tytuł 05

Tytuł 06

Tytuł 07

Tytuł n

Szuflada

Źródło Tytuły

C Za pomocą przycisków   wybierz tytuł/plik i 
naciśnij przycisk u, aby rozpocząć odtwarzanie.
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Zawartość opakowania

Nagrywarka DVD z dyskiem twardym

Przewód antenowy RF 
(służy do połączenia na-
grywarki z telewizorem)

Pilot zdalnego 
sterowania i 2 baterie

Instrukcja 
obsługi

Kabel Scart

SUBTITLE

INFO SELECT EDIT SCART

AUDIO

PAUSE LIVE TV

Nagrywanie/Kopiowanie na dysk 
twardy 

A Nagrywanie bieżącego programu 
telewizyjnego

A Naciśnij przycisk REC, aby rozpocząć nagrywanie. 
Maksymalna długość nagrania to 6 godzin.

Uwaga  Aby ustawić czas nagrywania, naciskaj 
przycisk REC w celu zwiększania czasu w odstępach 
30-minutowych, aż do maksymalnej wartości 
wynoszącej 6 godzin. 

B Aby zatrzymać nagrywanie przed zaplanowaną godziną 
ukończenia, naciśnij przycisk STOP.

B Zaznacz w buforze czasowym 
konkretną zawartość programu 
telewizyjnego, którą chcesz nagrać

23:30

22:13

21:00

Anul. nagr.   Inf. o prog.

A Naciśnij przycisk  w lewo lub  w prawo, aby 
wyszukać scenę, od której chcesz rozpocząć nagrywanie. 

B Naciśnij przycisk REC , aby rozpocząć nagrywanie od 
tego momentu.

Uwaga  Ponowne naciśnięcie Czerwonego 
przycisku spowoduje anulowanie nagrywania.

C Naciśnij przycisk  w prawo, aby wyszukać scenę, na 
której chcesz zakończyć nagrywanie, a następnie naciśnij 
przycisk STOP.

Uwaga  Tytuł zostanie zaznaczony na czerwono, a 
nagrywanie rozpocznie się dopiero po przełączeniu 
nagrywarki w tryb gotowośc.

C Kopiowanie programów 
telewizyjnych z dysku twardego 

A Włóż do nagrywarki płytę DVD do nagrywania.

B Naciśnij przycisk HDD LIST na pilocie zdalnego sterowania.

C Wybierz tytuł do skopiowania, a następnie naciśnij 
Zielony przycisk na pilocie zdalnego sterowania, aby 
wybrać opcję { Kopiuj }. 

D Zostaną wyświetlone informacje o tworzeniu kopii płyty. 
Naciśnij ponownie Zielony przycisk, aby rozpocząć 
kopiowanie.

Uwaga  Nie można kopiować nagrań telewizyjnych 
na urządzenie USB.

D  Kopiowanie plików z urządzenia USB 
Możliwe jest tylko kopiowanie plików danych (MP3, WMA, 
DivX i JPEG) zapisanych w urządzeniu USB na dysk twardy 
nagrywarki oraz na płytę DVD przeznaczoną do nagrywania.

A Podłącz urządzenie USB do portu USB na panelu 
przednim nagrywarki. 

B Naciśnij przycisk USB na pilocie zdalnego sterowania, aby 
wyświetlić menu zawartości. 

C Za pomocą przycisków   wybierz tytuł, który 
chcesz skopiować.

D Naciśnij zielony przycisk na pilocie zdalnego sterowania, 
aby wybrać opcję { Kopiuj }. 

Msc. doc. kopii

Wybierz miejsce docel. kopii

Na pł.

Na dysk

E Wybierz miejsce docelowe kopiowania i naciśnij przycisk 
OK, aby zatwierdzić.

Uwaga  W przypadku wybrania opcji { Na pł. }, włóż 
do nagrywarki płytę DVD do nagrywania.

F Ponownie naciśnij przycisk OK, aby rozpocząć kopiowanie.

E Kopiowanie plików z płyty 
Za pomocą tej nagrywarki nie można kopiować materiałów 
zabezpieczonych przed kopiowaniem.

A Włóż do nagrywarki płytę CD/DVD.

B Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję { Szuflada }.

C Za pomocą przycisków   wybierz tytuł, który 
chcesz skopiować.

D Naciśnij Zielony przycisk na pilocie zdalnego sterowania, 
aby wybrać opcję { Kopiuj }. 

Msc. doc. kopii

Wybierz miejsce docel. kopii

Na USB

Na dysk

E Wybierz miejsce docelowe kopiowania i naciśnij przycisk 
OK, aby zatwierdzić.

Uwaga  Na urządzenie USB można kopiować tylko pliki 
danych.

F Ponownie naciśnij przycisk OK, aby rozpocząć 
kopiowanie.

C Odtwarzanie z urządzenia USB

A Podłącz urządzenie USB do portu USB.

B Naciśnij przycisk USB, aby wyświetlić listę zawartości.  

Folder 01

Folder 02

Gł.
Wideo

Zdj.

Muz.

Zawart.

C Wybierz rodzaj zawartości i naciśnij przycisk  w prawo.  

D Wybierz plik danych (MP3, WMA, DivX i JPEG) i naciśnij 
przycisk u, aby rozpocząć odtwarzanie.

HDD LIST USB

REC STOP

HOME



  

C Podłączanie nagrywarki do 
telewizora i magnetowidu

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 Podłączanie

Przed wykonaniem połączenia
W zależności od rodzaju posiadanych przez użytkownika 
urządzeń i używanej przez niego konfiguracji, należy wybrać 
najodpowiedniejszy sposób połączenia (A lub B lub C).   
Informacje na temat innych możliwych połączeń można również 
znaleźć w dołączonej instrukcji obsługi.

A Podłączanie nagrywarki do telewizora
tylko za pomocą przewodu antenowego

A Odłącz przewód antenowy od telewizora i podłącz go do 
gniazda ANTENNA IN  w nagrywarce. 

B Za pomocą przewodu antenowego RF (w zestawie) połącz 
gniazdo TV-OUT  nagrywarki z wejściowym gniazdem 
antenowym telewizora. 

C Za pomocą przewodu Scart (w zestawie) połącz gniazdo 
EXT1 TO TV nagrywarki z gniazdem wejściowym Scart 
telewizora.

D Podłącz przewód zasilający nagrywarki do gniazda 
sieciowego.

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 Pozostaw istniejące połączenie Scart pomiędzy 
odbiornikiem telewizji kablowej lub satelitarnej a 
telewizorem.

 Jeśli telewizor posiada tylko jedno złącze Scart, podłącz 
przewód antenowy zamiast przewodu Scart (patrz opcja B).

B Za pomocą przewodu Scart (niedołączony do zestawu) 
połącz gniazdo EXT2-TO VCR/SAT nagrywarki z 
gniazdem Scart (TO VCR) odbiornika telewizji kablowej/
satelitarnej.

C Za pomocą przewodu Scart (w zestawie) połącz gniazdo 
EXT1 TO TV nagrywarki z gniazdem wejściowym Scart 
telewizora.

D Podłącz przewód zasilający nagrywarki do gniazda 
sieciowego.

2 Konfiguracja

Uwaga:
Ta nagrywarka firmy Philips w pełni zastępuje wszystkie funkcje 
magnetowidu. Najpierw należy odłączyć wszystkie przewody 
od magnetowidu.

A Wykonaj czynności dotyczące połączenia A, zanim 
przejdziesz do punktu 2 poniżej.  

B Za pomocą przewodu Scart (niedołączony do zestawu) 
połącz gniazdo EXT2-TO VCR/SAT nagrywarki z 
gniazdem wejściowym Scart magnetowidu.

C Podłącz przewód zasilający nagrywarki do gniazda 
sieciowego.

B Podłączanie nagrywarki i telewizora
do odbiornika telewizji kablowej lub satelitarnej

CVBS OUT

S-VIDEO OUT
VIDEO OUT AUDIO OUT

AUDIO

ANTENNA-INTV-OUT

TO TVEXT1 TO VCR/SATEXT2

R

L

Antenna

Telewizor (tył)
Telewizor 
(tył)

Nagrywarka firmy 
Philips (tył)

Nagrywarka firmy 
Philips (tył)

Telewizor 
(tył)

Nagrywarka firmy Philips (tył)

A Wyszukiwanie kanału do odbioru 
sygnału z podłączonego urządzenia

A Naciśnij przycisk STANDBY-ON na nagrywarce.  

B Włącz telewizor.  
Na ekranie telewizora powinno pojawić się menu 
ustawień.

Dansk

Français

Italiano

Nederlands

Norsk

Español

Deutsch

Język menu

EnglishWybierz język. Określa 

język treści wszystkich 

menu ekranowych.

C Jeśli menu ustawień nagrywarki nie jest widoczne, naciskaj 
przycisk zmiany kanałów w dół (lub przycisk AV, SELECT 
bądź °) na pilocie telewizora, aż menu zostanie 
wyświetlone. Będzie to właściwy kanał do odbioru sygnału 
z nagrywarki. 

B Rozpoczęcie wstępnej instalacji
Używając pilota zdalnego sterowania nagrywarki, postępuj 
zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie telewizora, 
aby zakończyć proces instalacji.

A Wybierz żądany język menu, kraj i format obrazu.

Uwaga Aby przejść do następnego ekranu, należy 
nacisnąć Zielony przycisk lub przycisk OK na pilocie 
zdalnego sterowania.

B Naciśnij przycisk OK, aby rozpocząć automatyczne 
wyszukiwanie kanałów analogowych.  

Automat. wyszukiwanie 

kanałów zainstaluje analog. 

i cyfr. kanały. Antena musi 

być podłączona.

Wyszuk. kanał.

Rozp. aut. wysz.

C Po zakończeniu naciśnij Zielony przycisk, aby 
kontynuować.

W celu nagryw. konieczne 

jest ustaw. godz. Format 

godz. - 24h (gg:mm)

Czas

00 00:

D W polu wpisu wprowadź poprawną godzinę i naciśnij 
przycisk OK. Aby kontynuować, naciśnij Zielony przycisk. 
W ten sam sposób wprowadź datę.

E Instalacja została zakończona. Naciśnij Zielony przycisk, 
aby zamknąć menu.

3 Dobrej zabawy

Informacje o buforze czasowym 
(TSB – Time Shift Buffer) 
Po włączeniu nagrywarki wybrany program telewizyjny będzie 
zapisywany w pamięci tymczasowej dysku twardego, noszącej nazwę 
bufora czasowego ‘TSB’. Bufor ‘TSB’ umożliwia tymczasowe 
zapisanie maksymalnie 6 godzin programu telewizyjnego.

Naciśnij przycisk INFO, aby wyświetlić pasek bufora czasowego.

Teraz

22:04:30

Uwaga  
 - Po naciśnięciu przycisku STANDBY-ON (2) cała 
zawartość paska bufora czasowego zostanie skasowana.

 -  Niebieska dioda LED na nagrywarce świeci, gdy bufor 
czasowy jest aktywny lub podczas odtwarzania nagrania z 
dysku twardego.

 

Oglądanie telewizji — wstrzymanie 
telewizji na żywo
Nagrywarka Philips umożliwia kontrolę nad programem 
telewizyjnym. Można go zatrzymać tak, jakby nadzorowało się 
jego emisję.

A Włącz nagrywarkę w trybie oglądania programu 
telewizyjnego i za pomocą przycisku P +/- wybierz 
program telewizyjny.

B Naciśnij przycisk PAUSE LIVE TV, aby wstrzymać 
oglądanie programu telewizyjnego.

C Naciśnij przycisk PAUSE LIVE TV ponownie, aby 
kontynuować oglądanie programu telewizyjnego.

D Aby powrócić do oglądania programu telewizyjnego, 
naciśnij przycisk LIVE TV.

Funkcje kolorowych 
przycisków programowanych

 Blok. pł. Zabezp.KopiujUsuń

      

Funkcje menu oznaczone kolorami są 
uruchamiane za pośrednictwem 
odpowiadających im kolorowych przycisków 
na pilocie zdalnego sterowania.

Aktualny czas 
odtwarzania

Pozycje wybrane 
do nagrywania

Godzina rozpoczęcia 
programu

Aktualny czas

Antena telewizji 
satelitarnej/ścienne gniazdo 

telewizji kablowej

 (opcja B)

Antenna

Magnetowid (tył)

Informacje dotyczące 
wbudowanego dysku twardego
Dysk twardy nagrywarki może być używany jako odtwarzacz 
Media Jukebox, pozwalający na przechowywanie i odtwarzanie 
programów telewizyjnych, filmów, muzyki oraz plików ze 
zdjęciami.  

Naciśnij przycisk HOME na pilocie zdalnego sterowania, aby 
uzyskać dostęp do danych zapisanych na dysku twardym.

Wybór trybu nagrywania 
Wybór odpowiedniego trybu nagrywania jest ważny z tego 
względu, iż określa on jakość nagrywanego obrazu oraz czas 
nagrywania na dysk twardy.

A Przed rozpoczęciem nagrywania naciśnij przycisk 
OPTIONS na pilocie zdalnego sterowania.  

B Wybierz w menu opcję { Ustaw. } i naciśnij przycisk OK.

C Przejdź do opcji { Nagrywan.} i naciśnij przycisk 
 w prawo.

D Przejdź do opcji { Tryb nagr. } i naciśnij przycisk 
 w prawo.

E Wybierz tryb nagrywania i naciśnij przycisk OK, aby 
potwierdzić.

DVDR3570H

HQ (wysoka jakość)

SP (odtwarzanie standardowe)

SPP (odtwarzanie standardowe plus)
LP (odtwarzanie wydłużone)

EP (odtwarzanie rozszerzone)
SLP (odtwarzanie superwydłużone)
SEP (odtwarzanie superrozszerzone)

HDD

(160 GB)

DVD+R

Double Layer
DVD±R/

DVD±RW

1

2

2.5

3

4

6

8

23
45
56
68
90
135
180

1 godzina 55 minut
3 godzin 40 minut
4 godzin 35 minut
5 godzin 30 minut
7 godzin 20 minut
11 godzin 05 minut
14 godzin 45 minut

Na dysku twardym lub czystej płycie 
DVD można zapisać nawet kilka godzin 
nagrania.

Tryb nagrywania

DVDR3590H

HQ (wysoka jakość)

SP (odtwarzanie standardowe)

SPP (odtwarzanie standardowe plus)
LP (odtwarzanie wydłużone)

EP (odtwarzanie rozszerzone)
SLP (odtwarzanie superwydłużone)
SEP (odtwarzanie superrozszerzone)

HDD

(250 GB)

DVD+R

Double Layer
DVD±R/

DVD±RW

1

2

2.5

3

4

6

8

40
77
96
115
153
230
300

1 godzina 55 minut
3 godzin 40 minut
4 godzin 35 minut
5 godzin 30 minut
7 godzin 20 minut
11 godzin 05 minut
14 godzin 45 minut

Na dysku twardym lub czystej płycie 
DVD można zapisać nawet kilka godzin 
nagrania.

Tryb nagrywania

INFO

HOME

LIVE TV

OPTIONS

PAUSE LIVE TV

Programy zapisane 
w buforze ‘TSB’
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