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Genieten maar!

Opname starten
A Opnemen vanaf TV of een extern
apparaat

www.philips.com/welcome
Afspelen starten
A Afspelen vanaf disc
A Druk op ç om de disclade te openen.

A Plaats een opneembare DVD in de lade.

Snelstartgids

Plaats een disc en sluit de disclade.

Discs die geschikt zijn voor opname
DVD+R DL

z Als u een programma wilt opnemen,
drukt u op 0 - 9 om het voorkeuzekanaal te
selecteren dat u wilt opnemen.
Opmerking Als u optie B in “Basisaansluitingen”
hebt gebruikt, drukt u herhaaldelijk op SOURCE als u
‘EXT2’ wilt selecteren Gebruik de afstandsbediening
van uw kabelbox als u een TV-programma wilt
selecteren dat u wilt opnemen.

B Druk op DISC MENU.
C Ga met de toetsen

naar de titel die of het
bestand dat u wilt afspelen en druk op u om het
afspelen te starten.

B

Afspelen vanaf een USB-apparaat

A Sluit het USB-apparaat aan op de USB-poort.
B Druk op USB om de inhoud weer te geven.

1
2
3

C Selecteer het gewenste type inhoud en druk op
naar rechts.

z Als u vanaf een aangesloten apparaat wilt
opnemen,
drukt u herhaaldelijk op SOURCE om de
videobron te selecteren waarvan u wilt opnemen
(DV, EXT2 of EXT3).

D Selecteer een gegevensbestand (MP3, WMA, DivX en
JPEG) en druk op u om het afspelen te starten.

Opmerking Druk herhaaldelijk op REC MODE
om de gewenste opnamemodus te selecteren.
Opnemen
Kwaliteit

DVDR3600

Registreer uw product en krijg ondersteuning op:

Aansluiten
Instellen
Genieten maar!

Het aantal uren aan opnamen dat kan worden
opgeslagen op een lege opneembare DVD-disc

Wat zit er in de doos?

DVD+R
Double Layer

HQ (high quality)
SP (standard play)
SPP (standard play plus)
LP (long play)
EP (extended play)
SLP (super long play)

1
2
2.5
3
4
6

1 uur 55 min.
3 uur 40 min.
4 uur 35 min.
5 uur 30 min.
7 uur 20 min.
12 uur

DIGITAL
CONNECTIONS

B Druk op â om de opname te starten. Druk
nogmaals op â om de opnametijd in stappen van 30
minuten te verlengen.

DVD-speler/recorder

C Druk op Ç om de opname te stoppen. Op de
recorder wordt ‘UPDATE’ weergegeven.
D Om de opname af te spelen, drukt u op DISC,
selecteert u de titel en drukt u op u .

Gebruikershandleiding

Hulp nodig?

RF-antennekabel

Gebruikershandleiding
Raadpleeg de gebruikershandleiding die bij uw Philips-recorder is
meegeleverd.

Afstandsbediening
en 2 batterijen
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Aansluiten

A

Basisaansluitingen

Instellen

Het weergavekanaal zoeken

B Selecteer het land waar u verblijft.

A Druk op 2 op de recorder.

Vóór het aansluiten

Land

Selecteer een van de volgende basisaansluitingen (A of B) overeenkomstig het type aansluitbare apparaten dat u hebt.

B Schakel de TV en andere aangesloten apparaten (bijv.

Selecteer uw land.

Oostenrijk
België
Tsjechisch
Denemarken
Finland

kabelbox, satellietontvanger) in. Het installatiemenu
wordt weergegeven.

Frankrijk
Duitsland

Menutaal
Selecteer een
menutaal.

OUT
VIDEO
CVBS

O

EXT 2
AUX - I/O

Televisie (achterkant)

VIDEO
CVBS

NNA-IN

EXT 2
AUX - I/O

EXT 1 TO TV - I/O

Television (rear)

S-VIDEO

HDMI OUT

EXT 1 TO TV - I/O

S-VIDEO

Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands

SCART IN
OK

Vanaf een
antennedoos of
kabel-TV-aansluiting

C

SCART IN

C Als het installatiemenu van de recorder niet wordt

B

D
3139 241 27561

VIDEO
CVBS

ANTENNA-IN

OUTPUT
AUDIO
L

EXT 3
VIDEO IN
AUDIO IN
CVBS
L

EXT 2
AUX - I/O

MAINS

HDMI OUT

A

C

D

TV-OUT

EXT 1 TO TV - I/O

S-VIDEO

VIDEO
CVBS

OUTPUT
AUDIO
L

EXT 3
VIDEO IN
AUDIO IN
CVBS
L

EXT 2
AUX - I/O

MAINS

HDMI OUT

TV-OUT

EXT 1 TO TV - I/O

B

S-VIDEO

R

COAXIAL
(DIGITAL AUDIO)

R

Philips
Recorder (rear)

COAXIAL
(DIGITAL AUDIO)

R

Vanaf een
antennedoos of
kabel-TV-aansluiting

3139 241 27561
ANTENNA-IN

R

Kabelbox
(achterkant)

A

Optie A

Optie B

Gebruik deze aansluiting als u de antennekabel
rechtstreeks aansluit vanaf de antennedoos of vanaf een
kabel-TV-aansluiting.

Gebruik deze aansluiting als uw huidige antennekabel is
aangesloten op een kabelbox met een scart-uitgang.

A Koppel de antennekabel los die op uw TV is
aangesloten en steek de kabel in de
ANTENNA-IN -aansluiting van deze recorder.

B Sluit de meegeleverde RF-antennekabel aan op de
TV-OUT -aansluiting van de recorder en op de
Antenna In-aansluiting van de TV.

C Sluit een scart-kabel (niet meegeleverd) aan op de
EXT1 TO TV-I/O-aansluiting van de recorder en
op de scart-ingang van de TV.

Volgende

A Gebruik de bestaande antenneaansluiting tussen de

weergegeven, drukt u herhaaldelijk op de ‘omlaag’-knop
op de afstandsbediening van de TV (of op AV, SELECT of
de knop °) tot het menu wordt weergegeven. Dit is
het juiste weergavekanaal voor de recorder.

Griekenland
BACK

Vorige

OK

Volgende

C Stel de datum in.
Voer met het numerieke toetsenblok 0-9 of de
toetsen
de juiste datum in. Druk op OK
om te bevestigen.
D Stel de tijd in.
Voer met het numerieke toetsenblok 0-9 of de
de juiste tijd in. Druk op OK om
toetsen
te bevestigen.
E Selecteer de modus voor energiebesparing.

B

Basisinstellingen starten

Gebruik de afstandsbediening van de recorder en volg de
instructies op het scherm om de installatie te voltooien.
Opmerking Druk op de toetsen
om door de
opties te bladeren. Druk op de toets naar rechts om
een item te selecteren. Druk op OK om uw selectie te
bevestigen.

F Het automatisch zoeken naar kanalen begint.
Opmerking Als u optie B in “Basisaansluitingen”
hebt gebruikt, drukt u op OK om het zoeken naar
kanalen over te slaan en door te gaan met de volgende
stap. Er worden geen voorkeuzekanalen opgeslagen.

G Alle beschikbare TV-kanalen worden opgeslagen.

A Selecteer de taal waarin de menu’s van de
recorder moeten worden weergegeven.

Installatie volt.

kabelbox en de TV.

B Sluit een scart-kabel (niet meegeleverd) aan op de
EXT1 TO TV-I/O-aansluiting van de recorder en
op de scart-ingang van de TV.

Menutaal
Selecteer een
menutaal.

C Sluit een andere scart-kabel (niet meegeleverd) aan
op de EXT2 AUX-I/O-aansluiting van de recorder
en op de scart-uitgang van de kabelbox.

D Steek het netsnoer van de recorder in een
stopcontact.

OK

Volgende

Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands

Veel plezier met uw
recorder.

BACK

Vorige

OK

Afsluiten

H Druk op OK om af te sluiten.

U kunt de recorder nu gebruiken.

D Steek het netsnoer van de recorder in een
stopcontact.

Opmerking

Raadpleeg de meegeleverde gebruikershandleiding voor andere mogelijke aansluitingen (bijv. Composite Video,
Component Video, S-VIDEO).
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