
1 Podłączanie
Rozpocznij od części “Podstawowe połączenia”.
W przypadku posiadania magnetowidu należy postępować zgodnie z instrukcjami znajdującymi się w części 
“Podłączanie do magnetowidu lub podobnego urządzenia”.

Podstawowe połączenia
A Przed wykonaniem połączenia
Odłącz przewód antenowy od telewizora.

B Podłączanie

A Odłącz przewód antenowy od telewizora i podłącz go do 
gniazda ANTENNA  nagrywarki.

B Za pomocą dołączonego do zestawu przewodu 
koncentrycznego RF połącz gniazdo TV  nagrywarki z 
wejściowym gniazdem antenowym telewizora.

C Za pomocą załączonego do zestawu przewodu Scart połącz 
gniazdo EXT1 TO TV-I/O nagrywarki do gniazda SCART 
IN telewizora.

D Podłącz przewód zasilający nagrywarki do gniazda sieci 
elektrycznej.

Uwaga:  Informacje dotyczące innych możliwych 
połączeń (np. S-VIDEO, Component Video) znajdują się w 
dołączonej instrukcji obsługi.

2 Konfiguracja

A Wyszukiwanie kanału do 
odbioru sygnału z nagrywarki 

A Naciśnij przycisk STANDBY-ON na 
nagrywarce.W nagrywarce wyświetli się 
monit “IS TV ON?” (Czy telewizor jest 
włączony?).

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

Please Choose Settings

English
Off
English
United Kingdom
4:3 PanScan

Press SETUP to continue

Audio
Subtitle
Menu
Country
TV Shape

Uwaga:   Jeśli jest podłączony magnetowid, przed 
kontynuacją upewnij się, że jest on wyłączony.

C W przeciwnym przypadku naciskaj przycisk zmiany 
kanałów w dół na pilocie telewizora (lub przycisk AV, 
SELECT) aż do momentu wyświetlenia menu. Będzie to 
właściwy kanał do odbioru sygnału z nagrywarki.

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

A Wybierz język ścieżki dźwiękowej (Audio Language), język 
napisów dialogowych (Subtitle Language), język menu 
(Menu Language), kraj i format obrazu (TV Shape).

Uwaga: Naciśnij przycisk , aby wybrać opcje w menu. 

B Naciśnij przycisk SETUP , aby wyjść z menu 
ustawień.

C Naciśnij przycisk , aby włączyć automatyczne 
wyszukiwanie kanałów. 
Zakończenie tej czynności może potrwać kilka minut.

Auto Install Channels

Press STOP to save.

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

00 Channels found

D Zmień lub potwierdź datę i godzinę. 

E Naciśnij przycisk SETUP , aby zakończyć 
instalację podstawową.

Uwaga:  Aby zmienić lub uaktualnić ustawienia 
tunera oraz daty i godziny:
1) Naciśnij przycisk DVD, a następnie STOP 

.  
2) Naciśnij przycisk SETUP .
3) Naciśnij przycisk strzałki w dół  aby 

wybrać opcję { Setup } (Ustawienia) menu i 
naciśnij przycisk strzałki w prawo .

3 Dobrej 
zabawy

A Przed przystąpieniem do kroku 2 poniżej wykonaj kroki 
1~4 opisane w części ‘Podstawowe połączenia’ w celu 
podłączenia nagrywarki. Powyższa ilustracja przedstawia 
połączenia bez anteny cyfrowej telewizji naziemnej.

B Za pomocą drugiego przewodu Scart (nie dołączony do 
zestawu) połącz gniazdo EXT2 AUX-I/O nagrywarki z 
gniazdem SCART OUT magnetowidu.

C Podłącz przewód zasilający magnetowidu do gniazda sieci 
elektrycznej.

Uwaga:  W takiej konfiguracji nie można nagrywać 
programów telewizyjnych za pomocą magnetowidu.

Podłączanie magnetowidu lub 
podobnego urządzenia

A Przed wykonaniem połączenia
Ta nagrywarka firmy Philips w pełni zastępuje wszystkie funkcje 
magnetowidu. Najpierw należy odłączyć wszystkie przewody 
od magnetowidu.

B Podłączanie

AUDIO / VIDEO OUT DIGITAL AUDIO OUT

SCART IN

AUDIO / VIDEO OUT DIGITAL AUDIO OUT

SCART IN

Informacje o buforze czasowym 
(TSB – Time Shift Buffer) 
Po włączeniu nagrywarki, naciśnij przycisk TUNER znajdujący 
się na pilocie zdalnego sterowania. Zaświeci się dioda HDD 
ACTIVE   umieszczona na przednim panelu.  Bieżący 
program telewizyjny będzie zapisywany w pamięci tymczasowej 
dysku twardego, noszącej nazwę „TSB” (Time Shift Buffer — 
bufor czasowy). Bufor czasowy umożliwia tymczasowe zapisanie 
maksymalnie 6 godzin programu telewizyjnego.

Naciśnij przycisk , aby wyświetlić pasek buforu czasowego.

Po naciśnięciu przycisku STANDBY ON (2) cała zawartość 
paska buforu czasowego zostanie skasowana.  

Uwaga:   Po naciśnięciu przycisków REC MODE lub DV 
na pilocie zdalnego sterowania lub przejściu do opcji 
{ Setup } (Ustawienia) w menu ustawień wyświetlony 
zostanie komunikat o potwierdzenie usunięcia informacji z 
paska buforu czasowego.  

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 i za pomocą przycisków CH +/- 
wybierz program telewizyjny.

B Naciśnij przycisk PAUSE , aby zatrzymać obraz.

C Naciśnij przycisk PLAY , aby kontynuować.

D Naciśnij przycisk TUNER, aby powrócić do oglądania 
“na żywo”.

Godzina zakończenia 
nagrania w buforze

Programy zapisane w tymczasowej 
pamięci dysku twardego

Bieżący czas nagrywania lub pole 
wprowadzania czasu nagrywania

Pozycje wybrane 
do nagrywania

Godzina rozpoczęcia 
programu

Z anteny lub 
odbiornika 
telewizji 
kablowej

Telewizor (tył)

Nagrywarka firmy Philips 
(tył)

Telewizor (tył)

Magnetowid lub 
podobne 
urządzenie (tył)

Nagrywarka firmy 
Philips (tył)

Z anteny lub 
odbiornika telewizji 
kablowej
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Rozpoczęcie odtwarzania 
A Z dysku twardego

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 Naciśnij przycisk HDD , aby przejrzeć tytuły nagrane 
na dysku twardym. to view the recorded titles in the hard 
disk.

B Za pomocą przycisków  GÓRA i  DÓŁ wybierz 
tytuł.

C Naciśnij przycisk PLAY , aby rozpocząć odtwarzanie.

Uwaga:   Aby przejść do menu edycji, podświetl tytuł i 
naciśnij przycisk strzałki w prawo . Naciśnij przycisk 
strzałki w lewo , aby wyjść z menu edycji.

B Z płyty

A Naciśnij i przytrzymaj przycisk STOP  aż do 
wysunięcia szuflady na płytę, po czym włóż płytę i zamknij 
szufladę.

B Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie.
Gdy zostanie wyświetlone menu płyty, naciśnij przycisk 
PLAY , aby rozpocząć odtwarzanie.

C Podczas odtwarzania naciśnij przycisk T/C, aby przejść do 
różnych opcji odtwarzania.

D Naciśnij przycisk STOP , aby zatrzymać odtwarzanie.

Nagrywanie na dysku twardym 
A Wybór jakości nagrywania

Tryb nagrywania określa jakość nagrywanego obrazu oraz 
rzeczywisty czas nagrywania na dysk twardy. 
Ten sam tryb nagrywania zostanie zastosowany podczas 
kopiowania nagrań z dysku twardego na płytę DVD.

Naciśnij kilkakrotnie przycisk REC MODE, aż na ekranie 
pojawi się żądany tryb nagrywania.

1 
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DVDR3300H

HDD

16
32
40
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130

DVD±R/
DVD±RW

DVDR3330H

HDD

30
60
80
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DVDR5330H

HDD

50
100
120
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300
400

HQ (wysoka jakość)

SP (odtwarzanie standardowe)

SPP (odtwarzanie standardowe Plus)
LP (odtwarzanie zwolnione)

EP (odtwarzanie rozszerzone)
SLP (odtwarzanie super zwolnione)
SEP (odtwarzanie super rozszerzone)

Tryb nagrywania 

Na dysku twardym lub czystej płycie DVD 
o pojemności 4,7 GB można zapisać nawet 
kilka godzin nagrania.

Uwaga  Zmiana trybu nagrywania nie ma wpływu na 
pojemność bufora przesunięcia czasu (6 godzin).

B Zawartość tymczasowej pamięci 
dysku twardego 

A Naciśnij przycisk , aby przejrzeć aktualną zawartość 
tymczasowej pamięci dysku twardego.

B Naciśnij przycisk , aby wyszukać scenę, od której 
chcesz rozpocząć nagrywanie, a następnie naciśnij 
przycisk PAUSE .

Uwaga:  Do wyszukiwania można również użyć 
przycisków .

C Naciśnij przycisk REC  i wprowadź całkowity czas 
nagrywania.

Uwaga:  Naciskając przycisk REC, można zwiększyć czas 
nagrywania — każde naciśnięcie zwiększa czas o 30 minut, 
maksymalnie do 6 godzin. 

D Aby zatrzymać nagrywanie przed zaplanowanym 
zakończeniem, naciśnij przycisk STOP .

Uwaga:  Aby anulować nagrywanie, naciśnij przycisk 
CLEAR. 

 
Typ Nagrywanie Odtwarzanie Edytowanie

Odtwarzacz/nagrywarka DVD z dyskiem twardym

Zawartość opakowania 

Krótka instrukcja 
obsługi

Podłączanie

Konfiguracja

Dobrej zabawy

Odtwarzacz/nagrywarka DVD z dyskiem 

twardym

Przewód 

koncentryczny RF

Pilot zdalnego 

sterowania i 2 baterie

Instrukcja obsługiKabel ScartKrótka instrukcja 

obsługi

Dobrej 
zabawy
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