
1 Aansluiten
Begin met de ‘Basisaansluiting’.

Als u een videorecorder hebt, volg dan de instructies in het gedeelte ‘Aansluiten op een videorecorder of 

soortgelijk apparaat’.

Basisaansluiting

A Vóór het aansluiten
Haal de antennekabel uit de TV.

B Aansluiten

A Koppel de antennekabel los van uw TV en sluit deze aan 

op ANTENNA -aansluiting op deze recorder.

B Gebruik de meegeleverde RF-coaxkabel om de TV -

aansluiting op deze recorder aan te sluiten op de Antenna 

In-aansluiting op uw TV.

C Gebruik de meegeleverde scartkabel om de EXT1 TO TV-

I/O-scartaansluiting op deze recorder aan te sluiten op de 

SCART IN-aansluiting op uw TV.

D Stop het netsnoer van de recorder in een stopcontact.

Opmerking:  raadpleeg de meegeleverde 

gebruikershandleiding voor andere mogelijke aansluitingen 

(bijv. S-VIDEO, componentvideo).

2 Instellen

A Het weergavekanaal zoeken

A Druk op STANDBY-ON op de recorder.  

Op de recorder wordt ‘IS TV ON?’ (Is de TV 

ingeschakeld?) weergegeven.

B Zet de TV aan. 

Als alles goed is, ziet u het instelmenu.

Please Choose Settings

English
Off
English
United Kingdom
4:3 PanScan

Press SETUP to continue

Audio
Subtitle
Menu
Country
TV Shape

Opmerking:   indien aangesloten op uw videorecorder, 

dient u te controleren of deze is uitgeschakeld voordat u 

doorgaat.

C Als dit niet het geval is, dient u herhaaldelijk op de knop 

Channel Down op de afstandsbediening van de TV te 

drukken (of op de knoppen AV of SELECT) totdat het 

menu wordt weergegeven. Dit is het juiste weergavekanaal 

voor de recorder.

B Basisinstellingen starten

Gebruik de afstandsbediening van de recorder en volg de 

instructies op het scherm om de installatie te voltooien.

A Selecteer de gewenste audiotaal, ondertitelingstaal, 

menutaal, uw land en het TV-formaat.

Opmerking Druk op om de opties in het menu te 

selecteren.

B Druk op SETUP  om het instelmenu te verlaten.

C Druk op om het apparaat automatisch een kanaal te 

laten zoeken.   

Dit kan enkele minuten duren.

Auto Install Channels

Press STOP to save.

Please wait....  Searching for channels
This operation may take about 20 minutes

00 Channels found

D Wijzig of bevestig de datum en tijd.  

E Druk op SETUP  om de basisinstallatie te 

voltooien.

Opmerking: wijzig de tuner- en datum-/

tijdinstellingen als volgt:

1) Druk achtereenvolgens op DVD en STOP 

.  

2) Druk op SETUP .

3) Selecteer met  Omlaag de optie { Setup } 

(Instellingen) in het menu en druk vervolgens 

op  Rechts.

3 Genieten

A Volg stap 1~4 in ‘Basisaansluiting’ om de recorder aan te 

sluiten voordat u doorgaat naar stap 2 hieronder. 

Bovenstaande afbeelding toont de aansluiting zonder 

digitale terrestrial antenne.

B Gebruik een andere scartkabel (niet meegeleverd) om de 

EXT2 AUX-I/O-scartaansluiting op deze recorder aan te 

sluiten op de SCART OUT-aansluiting op uw 

videorecorder.

C Steek het netsnoer van de videorecorder in een 

stopcontact.

Opmerking:  in deze opstelling kan de videorecorder 

geen TV-programma’s opnemen.

Aansluiten op een videorecorder 
of soortgelijk apparaat

A Vóór het aansluiten
Uw nieuwe Philips-recorder vervangt uw videorecorder voor 

uw opnamen. Als eerste dient u alle aansluitingen met de 

videorecorder los te koppelen.

B Aansluiten

AUDIO / VIDEO OUT DIGITAL AUDIO OUT

SCART IN

AUDIO / VIDEO OUT DIGITAL AUDIO OUT

SCART IN

Informatie over de Time Shift 
Buffer (TSB) 

Wanneer u de recorder hebt ingeschakeld, drukt u op de knop 

TUNER op de afstandsbediening. Het blauwe HDD ACTIVE 

 -lampje op het voorpaneel gaat branden.  Het geselecteerde 

TV-programma wordt opgeslagen in een tijdelijke plaats op de 

harde schijf, de zogenaamde ‘TSB’ (Time Shift Buffer). Op de 

TSB kan maximaal 6 uur aan programma’s tijdelijk worden 

opgeslagen.

Druk eenmaal op  om de Time Shift-videobalk weer te geven.

De inhoud van de timeshift-videobalk wordt gewist wanneer u 

op STANDBY ON (2) drukt. 

Opmerking Wanneer u de timeshift-videobalk hebt 

gewist, wordt een bevestiging weergegeven wanneer u op 

de knop REC MODE of DV op de afstandsbediening drukt 

of de optie { Setup } (Instellen) selecteert in het 

instelmenu.  

TV-kijken – rechtstreekse TV-
programma’s pauzeren 
Uw Philips-recorder biedt u de volledige controle over TV-

programma’s. Met PAUSE kunt u een live-programma 

onderbreken.

A Schakel uw recorder in en druk op CH +/- om een 

TV-programma te selecteren.

B Druk op PAUSE  om het te onderbreken.

C Druk op PLAY  om het kijken te hervatten.

D Druk op TUNER om het programma weer live te 

bekijken.

Huidige weergavetijd of 

ingevoerde opnameduur

Voor opnemen 

geselecteerde clips

De eindtijd 

van de buffer

Programma’s die in de 

TSB zijn opgeslagen

De begintijd van 

een programma

Vanaf een 

antenne of 

kabelbox

Televisie (achterkant)

Philips-recorder 

(achterkant)

Videorecorder of 

soortgelijk apparaat 

(achterkant)

Televisie (achterkant)

Philips-recorder 

(achterkant)

Vanaf een 

antenne of 

kabelbox
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Wat zit er in de doos?

3 Genieten
DVDR 3300H

DVDR 3330H

DVDR 5330H

1
2
3

Hulp nodig?
Gebruikershandleiding
Raadpleeg de gebruikershandleiding die met uw Philips-recorder 
is meegeleverd

On line
Ga naar www.philips.com/support 2005 C Koninklijke Philips N.V.

All rights reserved.

12 NC 3139 246 17112

www.philips.cocm

Afspelen starten 

A Vanaf de harde schijf

00:29:30   SPP  PAL
03-10-2005  19:30:10
Channel 5

03-10-2005     19:30:10

03-10-2005     22:00:00

04-10-2005     17:10:30

12-10-2005     09:20:00

Recovered Title

HDD space: 2% used

HDD page: 1/1

A Druk op HDD  om de opgenomen titels op de harde 

schijf te zien.

B Druk op  om hoog of op  om haag om een titel te 

selecteren.

C Druk op PLAY  om het afspelen te starten.

Opmerking Om het bewerkingsmenu te openen, 

markeert u de titel en drukt u op  rechts. Druk op  

links om het bewerkingsmenu te verlaten.

B Vanaf een disc

A Houd STOP  ingedrukt totdat de lade wordt geopend. 

Vervolgens plaatst u een disc en sluit u de lade.

B Het afspelen wordt automatisch gestart.  

Als het discmenu wordt weergegeven, drukt u op PLAY 

 om de weergave te starten.

C Druk tijdens het afspelen op T/C om de verschillende 

weergave-opties te zien.

D Druk op STOP  om het afspelen te stoppen.

Naar harde schijf opnemen 

A Selecteer de opnamekwaliteit.

De opnamemodus bepaalt de beeldkwaliteit en de feitelijke tijd 

die wordt opgenomen op de harde schijf. Dezelfde 

opnamemodus wordt gebruikt wanneer u de opgenomen titels 

op de harde schijf naar een opneembare DVD kopieert.

Druk herhaaldelijk op REC MODE tot de gewenste 

opnamemodus op het scherm verschijnt.

Opnamestand  

HQ (high quality)

SP (standard play)

SPP (standard play plus)

LP (long play)

EP (extended play)

SLP (super long play)

SEP (super extended play)

Aantal uren aan opnamen dat op de HDD of een lege  
opneembare DVD van 4,7 GB kan worden opgeslagen.

DVDR3300H
HDD

DVD±R/
DVD±RW

DVDR3330H
HDD

DVDR5330H
HDD

1 
2

2.5
3
4
6
8

16
32
40
48
64
96
130

30
60
80
90
120
180
250

50
100
120
150
200
300
400

Opmerking  het wijzigen van de opnamemodus heeft 

geen invloed op de lengte (6 uur) van de tijdbuffer.

B Inhoud van het tijdelijke geheugen 

van de harde schijf

A Druk op  als u wilt zien wat er momenteel is 

opgeslagen in het tijdelijke geheugen van de harde schijf.

B Druk op  en zoek de scène waar u wilt beginnen 

opnemen. Druk vervolgens op PAUSE .

Opmerking U kunt ook zoeken met de knoppen .

C Druk op REC  en typ de totaal gewenste 

opnametijd.

Opmerking U kunt herhaaldelijk op de REC-knop 

drukken om de opnametijd in stappen van 30 minuten te 

verlengen, tot maximaal 6 uur. 

D Als u de opname wilt stoppen voordat de 

geprogrammeerde tijd is verstreken, drukt u op 

STOP .

Opmerking Om de opname te annuleren, drukt u op 

CLEAR.

Type     Opnemen    Afspelen      Bewerken

HDD- en DVD-speler/-recorder

Snelstartgids

Aansluiten

Instellen

Genieten

HDD- en DVD-speler/-recorder Afstandsbediening en 

2 batterijen

Snelstartgids GebruikershandleidingRF-coaxkabel SCART-kabel
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