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Important notes for users in the 
U.K.
Mains plug
This apparatus is fitted with an approved 13 
Amp plug. To change a fuse in this type of plug 
proceed as follows:

1 Remove fuse cover and fuse.

2 Fix new fuse which should be a BS1362   
 5 Amp, A.S.T.A. or BSI approved type.

3 Refit the fuse cover.

If the fitted plug is not suitable for your socket 
outlets, it should be cut off and an appropriate 
plug fitted in its place.
If the mains plug contains a fuse, this should 
have a value of 5 Amp. If a plug without a fuse 
is used, the fuse at the distribution board 
should not be greater than 5 Amp.

Note: The severed plug must be disposed of to 
avoid a possible shock hazard should it be 
inserted into a 13 Amp socket elsewhere.

How to connect a plug
The wires in the mains lead are coloured with 
the following code: blue = neutral (N),  
brown = live (L).

 As these colours may not correspond with the 
colour markings identifying the terminals in your 
plug, proceed as follows:
– Connect the blue wire to the terminal 
marked N or coloured black.
– Connect the brown wire to the terminal 
marked L or coloured red.
– Do not connect either wire to the earth 
terminal in the plug, marked E (or ˛) or 
coloured green (or green and yellow).
       

Before replacing the plug cover, make certain 
that the cord grip is clamped over the sheath  
of the lead - not simply over the two wires.

Copyright in the U.K.
Recording and playback of material may require 
consent. See Copyright Act 1956 and The 
Performer’s Protection Acts 1958 to 1972.

Norge
Typeskilt finnes på apparatens underside.

Observer: Nettbryteren er sekundert 
innkoplet. Den innebygde netdelen er 
derfor ikke frakoplet nettet så lenge 
apparatet er tilsluttet nettkontakten.

For å redusere faren for brann eller elektrisk 
støt, skal apparatet ikke utsettes for regn 
eller fuktighet.

Italia
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

Si dichiara che l’apparecchio DVDR5350H, 
Philips risponde alle prescrizioni dell’art. 2 
comma 1 del D.M. 28 Agosto 1995 n. 548.

Fatto a Eindhoven 

Philips Consumer Electronics
Philips, Glaslaan 2

5616 JB Eindhoven, The Netherlands

DK
Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning 
når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. 
Undgå utsættelse for stråling.

Bemærk: Netafbryderen er sekundært 
indkoblet og ofbryder ikke strømmen fra 
nettet. Den indbyggede netdel er derfor 
tilsluttet til lysnettet så længe netstikket 
sidder i stikkontakten.

S
Klass 1 laseraparat
Varning! Om apparaten används på annat 
sätt än i denna bruksanvisning specificerats, 
kan användaren utsättas för osynlig 
laserstrålning, som överskrider gränsen för 
laserklass 1.

Observera! Stömbrytaren är sekundärt 
kopplad och bryter inte strömmen från 
nätet. Den inbyggda nätdelen är därför 
ansluten till elnätet så länge stickproppen 
sitter i vägguttaget.

SF
Luokan 1 laserlaite
Varoitus! Laitteen käyttäminen muulla kuin 
tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla 
saattaa altistaa käyttäjän 
turvallisuusluokan 1 ylittävälle 
näkymättömälle lasersäteilylle.
Oikeus muutoksiin varataan. Laite ei saa 
olla alttiina tippu-ja roiskevedelle.

Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty 
toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti 
sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkko-osa 
on kytkettynä sähköverkkoon aina silloin, 
kun pistoke on pistorasiassa.

For Customer Use:

Read carefully the information located at  
the bottom or rear of your DVD Recorder 
and enter below the Serial No. Retain this 
information for future reference.

Model No. DVD RECORDER DVDR5350H
Serial No. _______________
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CAUTION 
VISIBLE AND INVISIBLE LASER 
RADIATION WHEN OPEN AVOID 
EXPOSURE TO BEAM
ADVARSEL 
SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING 
VED ÅBNING UNDGÅ UDSÆTTELSE 
FOR STRÅLING
VARNING 
SYNLIG OCH OSYNLIG 
LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL 
ÄR ÖPPNAD BETRAKTA EJ STRÅLEN
VARO! 
AVATTAESSA OLET ALTTIINA 
NÄKYVÄLLE JA NÄKYMÄTTÖMÄLLE 
LASER SÄTEILYLLE. ÄLÄ KATSO 
SÄTEESEEN
VORSICHT 
SICHTBARE UND UNSICHTBARE 
LASERSTRAHLUNG WENN 
ABDECKUNG GEÖFFNET NICHT DEM 
STRAHL AUSSETSEN
ATTENTION 
RAYONNEMENT LASER VISIBLE ET 
INVISIBLE EN CAS D’OUVERTURE 
EXPOSITION DANGEREUSE AU 
FAISCEAU

DK
Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning 
når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. 
Undgå utsættelse for stråling.

Bemærk: Netafbryderen er sekundært 
indkoblet og ofbryder ikke strømmen fra 
nettet. Den indbyggede netdel er derfor 
tilsluttet til lysnettet så længe netstikket 
sidder i stikkontakten.
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Klass 1 laseraparat
Varning! Om apparaten används på annat 
sätt än i denna bruksanvisning specificerats, 
kan användaren utsättas för osynlig 
laserstrålning, som överskrider gränsen för 
laserklass 1.

Observera! Stömbrytaren är sekundärt 
kopplad och bryter inte strömmen från 
nätet. Den inbyggda nätdelen är därför 
ansluten till elnätet så länge stickproppen 
sitter i vägguttaget.

SF
Luokan 1 laserlaite
Varoitus! Laitteen käyttäminen muulla kuin 
tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla 
saattaa altistaa käyttäjän 
turvallisuusluokan 1 ylittävälle 
näkymättömälle lasersäteilylle.
Oikeus muutoksiin varataan. Laite ei saa 
olla alttiina tippu-ja roiskevedelle.

Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty 
toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti 
sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkko-osa 
on kytkettynä sähköverkkoon aina silloin, 
kun pistoke on pistorasiassa.

For Customer Use:

Read carefully the information located at  
the bottom or rear of your DVD Recorder 
and enter below the Serial No. Retain this 
information for future reference.

Model No. DVD RECORDER DVDR5350H
Serial No. _______________

Disposal of your old product
Your product is designed and manufactured with high quality materials 
and components, which can be recycled and reused.
When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it 
means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
Please inform yourself about the local separate collection system for 
electrical and electronic products.

Please act according to your local rules and do not dispose of your old products with 
your normal household waste. The correct disposal of your old product will help 
prevent potential negative consequences for the environment and human health.

Se débarrasser de votre produit usagé (Français)
Votre produit est conçu et fabriqué avec des matériaux et des 
composants de haute qualité, qui peuvent être recyclés et utilisés de 
nouveau.

Lorsque ce symbole d'une poubelle à roue barrée est attaché à un 
produit, cela signifie que le produit est couvert par la Directive 
Européenne 2002/96/EC.
Veuillez vous informer du système local de séparation des déchets 
électriques et électroniques.

Veuillez agir selon les règles locales et ne pas jeter vos produits usagés avec les déchets 
domestiques usuels. Jeter correctement votre produit usagé aidera à prévenir les 
conséquences négatives potentielles contre l'environnement et la santé humaine.

Cómo deshacerse del producto usado (Español)
Su producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de 
alta calidad, que pueden ser reciclados y reutilizados.
Cuando vea este símbolo de una papelera con ruedas tachada junto a un 
producto, esto significa que el producto está bajo la Directiva Europea 
2002/96/EC
Deberá informarse sobre el sistema de reciclaje local separado para 
productos eléctricos y electrónicos.

Siga las normas locales y no se deshaga de los productos usados tirándolos en la basura 
normal de su hogar. El reciclaje correcto de su producto usado ayudará a evitar 
consecuencias negativas para el medio ambiente y la saludde las persona.

Entsorgung Ihres Altgerätes (Deutsch)
Ihr Produkt ist aus hochqualitativen Materialien und Bestandteilen hergestellt, 
die dem Recycling zugeführt und wiederverwertet werden können. 
Falls dieses Symbol eines durchgestrichenen Müllcontainers auf Rollen auf 
diesem Produkt angebracht ist, bedeutet dies, dass es von der Europäischen 
Richtlinie 2002/96/EG erfasst wird.
Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Sammelstellen für Elektroprodukte 
und elektronische Geräte.

Bitte beachten Sie die lokalen Vorschriften und entsorgen Sie Ihre Altgeräte nicht mit dem 
normalen Haushaltsmüll. Die korrekte Entsorgung Ihres Altgerätes ist ein Beitrag zur 
Vermeidung möglicher negativer Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundhei.

Wegwerpen van uw afgedankt apparaat (Nederlands)
Uw apparaat werd ontworpen met en vervaardigd uit onderdelen en 
materialen van superieure kwaliteit, die gerecycleerd en opnieuw gebruikt 
kunnen worden.
Wanneer het symbool van een doorstreepte vuilnisemmer op wielen op 
een product is bevestigd, betekent dit dat het product conform is de 
Europese Richtlijn 2002/96/EC
Gelieve u te informeren in verband met het plaatselijke inzamelingsysteem 
voor elektrische en elektronische apparaten.

Gelieve u te houden aan de plaatselijke reglementering en apparaten niet met het gewone 
huisvuil mee te geven. Door afgedankte apparaten op een correcte manier weg te werpen 
helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid te voorkomen.

Smaltimento del prodottot (Italiano)
Questo prodotto è stato progettato e fabbricato con materiali e 
componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.
Quando ad un prodotto è attaccato il simbolo del bidone con le ruote 
segnato da una croce, significa che il prodotto è tutelato dalla Direttiva 
Europea 2003/96/EC
Si prega di informarsi in merito al sistema locale di raccolta differenziata per 
i prodotti elettrici ed elettronici.

Rispettare le norme locali in vigore e non smaltire i prodotti vecchi nei normali rifiuti 
domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuta ad evitare possibili conseguenze 
negative per la salute dell'ambiente e dell'uomo.

Undangörande av din gamla produk (Svenska)
Din produkt är designad och tillverkad med material och komponenter av 
högsta kvalitet, vilka kan återvinnas och återanvändas.
När den här överstrukna sopkorgen på hjul finns tryckt på en produkt, 
betyder det att produkten täcks av Europeiska Direktiv 2002/96/EC
Informera dig själv om lokala återvinnings och sophanteringssystem för 
elektriska och elektroniska produkter.

Agera i enlighet med dina lokala regler och släng inte dina gamla produkter tillsammans 
med ditt normala hushållsavfall. Korrekt sophantering av din gamla produkt kommer att 
hjälpa till att förebygga potentiell negative konsekvens för naturen och människors häls.

Bortskaffelse af dit gamle produkt (Dansk)
Dit produkt er designet og produceret med materialer af høj kvalitet, som 
kan blive genbrugt.
Når du ser symbolet med en skraldespand, der er kryds over, betyder det, at 
produktet er dækket af EU direktiv nr. 2002/96/EC. 
Venligst sæt dig ind i de danske regler om indsamling af elektriske og 
elektroniske produkter.

Venligst overhold de danske regler og smid ikke dine gamle produkter ud sammen med dit 
normale husholdningsaffald. Den korrekte bortskaffelsesmetode vil forebygge negative 
følger for miljøet og folkesundheden.

Vanhan tuotteen hävittämine (Suomi)
Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu korkealuokkaisista materiaaleista ja 
komponenteista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudell 
Kun tuotteessa on tämä ylivedetyn pyörillä olevan roskakorin symboli, tuote 
täyttää Euroopan Direktiivin 2002/96/EC. 
Ole hyvä ja etsi tieto lähimmästä erillisestä sähköllä toimivien tuotteiden 
keräysjärjestelmästä.

Toimi paikallisten sääntöjen mukaisesti äläkä hävitä vanhaa tuotetta normaalin 
kotitalousjätteen joukossa. Tuotteen oikeanlainen hävittäminen auttaa estämään 
mahdolliset kielteiset vaikutukset ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Descartar-se do seu produto velho (Português)
O seu produto está concebido e fabricado com materiais e componentes 
da mais alta qualidade, os quais podem ser reciclados e reutilizados.
Quando o símbolo de um caixote do lixo com rodas e traçado por uma 
cruz estiver anexado a um produto, isto significa que o produto se encontra 
coberto pela Directiva Europeia 2002/96/EC
Por favor informe-se sobre o sistema local para a separação e recolha de 
produtos eléctricos e electrónicos.

Actúe por favor em conformidade com as suas regras locais e, não se desfaça de produtos 
velhos conjuntamente com os seus desperdícios caseiros. Desfazer-se correctamente do 
seu produto velho ajudará a evitar conseqüências potencialmente negativas para o 
ambiente e saúde humana.

Usuwanie starego produktu (Polski)
Zakupiony produkt zaprojektowano i wykonano z materiałów najwyższej 
jakości i komponentów, które podlegają recyklingowi i mogą być ponownie 
użyte.
Jeżeli produkt jest oznaczony powyższym symbolem przekreślonego kosza 
na śmiecie, oznacza to że produkt spełnia wymagania Dyrektywy 
Europejskiej 2002/96/EC
Zaleca się zapoznanie z lokalnym systemem odbioru produktów 
elektrycznych i elektronicznych.

Zaleca się działanie zgodnie z lokalnymi przepisami i nie wyrzucenie zużytych produktów 
do pojemników na odpady gospodarcze. Właściwe usuwanie starych produktów pomoże 
uniknąć potencjalnych negatywnych konsekwencji oddziaływania na środowisko i zdrowie 
ludzi.

�� ������ ��� ����� ����������� ��� �������������� ��� ����� ��� 
��������� ������ ���������, �� ����� ������� �� ������������ ��� 
�� ��������������������.
���� �� ��� ������ ������� �� ��c���� ��� ���������� 
������������ ����� ������������, �������� ��� �� ������ ���������� 
��� ��� ��������� ������ 2002/96/EC.
����������� ������������ ������� �� �� ��������� ������ ������� 
�������� ���������� ��� ������������ ���������.

A������� ��� ������� ��������� ��� (E�������)

����������� ������ ������� �� ���� �������� ����������� ��� ��� ����������� 
�� ������ �������� ��� ���� �� ������� �����������. � ����� �������� ��� 
������� ��������� �� �������� ���� �������� ��������� ��������� ��� 
���������� ��� ��� ��������� �����.

Утилизация старого устройства (Русский)
Bаше устройство спроектировано и изготовлено из 
высококачественных материалов и компонентов, которые можно 
утилизировать и использовать повторно.
Eсли товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, 
это означает, что товар соответствует Eвропейской директиве 
2002/96/EC.
Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и 
электронных товаров. Cоблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная 
утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные 
последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.
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LASER
Type Semiconductor laser  
  InGaAlP (DVD)
  AIGaAs (CD)
Wave length 658 nm (DVD)
  790 nm (CD)
Output Power 30 mW (DVD+RW write)
  1.0 mW (DVD read)
  1.0 mW (CD read)
Beam divergence 84 degrees (DVD)
  61 degrees (CD)

‘CONSUMERS SHOULD NOTE THAT NOT ALL HIGH 
DEFINITION TELEVISION SETS ARE FULLY 
COMPATIBLE WITH THIS PRODUCT AND MAY CAUSE 
ARTIFACTS TO BE DISPLAYED IN THE PICTURE.  IN 
CASE OF 525 OR 625 PROGRESSIVE SCAN PICTURE 
PROBLEMS, IT IS RECOMMENDED THAT THE USER 
SWITCH THE CONNECTION TO THE ‘STANDARD 
DEFINITION’ OUTPUT.  IF THERE ARE QUESTIONS 
REGARDING OUR TV SET COMPATIBILITY WITH THIS 
MODEL 525p AND 625p DVD PLAYER, PLEASE 
CONTACT OUR CUSTOMER SERVICE CENTER.’

This product complies with the radio 
interference requirements of the 
European Community.

This product complies with 
the requirements of the 
following directives and 
guidelines: 73/23/EEC + 
89/336/EEC + 93/68/EEC

Manufactured under license from Dolby 
Laboratories.  “Dolby”, “Pro-Logic” and the 
double-D symbol are trademarks of Dolby 
Laboratories.

This product incorporates copyright 
protection technology that is protected by 
US patents and other intellectual property 
rights. Use of this copyright protection 
technology must be authorized by 
Macrovision, and is intended for home and 
other limited viewing uses only unless 
otherwise authorized by Macrovision.  
Reverse engineering or disassembly is 
prohibited.

U.S. Patent Numbers 4,631,603;  4,819,098; 
4,907,093; 5,315,448 and 6,516,132.

GUIDE Plus+, SHOWVIEW, VIDEO Plus+,  
G-LINK are (1) registered trademarks or 
trademarks of, (2) manufactured under 
license from and (3) subject to various 
international patents and patents applications 
owned by, or licensed to, Gemstar-TV Guide 
International, Inc. and/or its related affiliates.

GEMSTAR-TV GUIDE INTERNATIONAL, 
INC. AND/OR ITS RELATED AFFILIATES 
ARE NOT IN ANY WAY LIABLE FOR THE 
ACCURACY OF THE PROGRAM 
SCHEDULE INFORMATION PROVIDED 
BY THE GUIDE PLUS+ SYSTEM.  IN NO 
EVENT SHALL GEMSTAR-TV GUIDE 
INTERNATIONAL, INC. AND/OR ITS 
RELATED AFFILIATES BE LIABLE FOR ANY 
AMOUNTS REPRESENTING LOSS OF 
PROFITS, LOSS OF BUSSINESS, OR 
INDIRECT, SPECIAL, OR 
CONSEQUENTIAL DAMAGES IN 
CONNECTION WITH THE PROVISION 
OR USE OF ANY INFORMATION, 
EQUIPMENT OR SERVICES RELATING TO 
THE GUIDE PLUS+ SYSTEM.
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Rengöra skivor

En del problem (frusen bild, avbrott i ljudet 
eller förvrängd bild) kan uppstå om skivan i 
spelaren är smutsig. Du kan undvika de här 
problemen genom att rengöra skivorna med 
jämna mellanrum.

Rengör skivor med en mikrofiberduk och 
torka i riktning från skivans mitt och utåt mot 
dess kant i en rak linje.

VARNING!
Använd inte lösningsmedel såsom bensen, 
förtunning, rengöringsmedel eller antistatiska 
sprejer avsedda för skivor.

Hårddiskens (HDD) skötsel

Hårddisken (HDD) har en mycket hög 
lagringstäthet och kan därmed spara långa 
inspelningar och komma åt sparade data 
snabbt. Beroende på installationen och 
hanteringen kan visst innehåll skadas så att 
uppspelning och inspelning inte längre är 
möjligt. Undvik skador på hårddisken och 
förlust av data genom att följa följande 
säkerhetsåtgärder:
– Se till att enheten inte flyttas eller vibrerar.
– Dra inte ur strömsladden utan att först 
stänga av enheten.

VARNING!
Hårddisken är inte avsedd som ett permanent 
lagringsutrymme för inspelat material. Vi 
rekommenderar att du säkerhetskopierar 
viktigt material till en inspelningsbar DVD-
skiva.

Skötsel och säkerhet

VARNING!
Högspänning! Öppna inte.
Du löper risk att få en elektrisk stöt.

Användaren får inte utföra 
servicearbeten på delar inne i 
utrustningen. Överlåt allt 
underhållsarbete till kvalificerad 
personal.

Förberedelser innan du sätter 
igång

Hitta en lämplig plats
– Placera apparaten på en plan, hård och stabil 
yta. Placera inte apparaten på en matta.
– Ställ inte apparaten ovanpå någon annan 
utrustning som kan värma upp den (t.ex. 
stereomottagare eller förstärkare).
– Placera inte något under apparaten (t.ex. 
CD-skivor eller tidningar).
– Placera enheten nära ett eluttag där 
elkontakten lätt kan anslutas.

Utrymme för ventilation
– Placera apparaten på en plats med god 
ventilation så att värmeutveckling inuti 
apparaten förhindras. Undvik överhettning 
genom att se till att det är fritt minst 10 cm 
från apparatens bak- och ovansida och 5 cm 
från vänster och höger sida.

10cm (4.5") 10cm (4.5")

5cm (2.3")

5cm (2.3")

Undvik höga temperaturer, fukt, vatten 
och damm.
– Apparaten får inte utsättas för 
vattendroppar eller vattenstrålar.
– Placera inga farliga föremål på apparaten 
(t.ex. vattenfyllda föremål eller levande ljus).
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Inledning

Den här enheten har en inbyggd hårddisk 
(HDD) på 160 GB (gigabyte) som rymmer upp 
till 250 timmar video (i inspelningsläget SEP). 
Med både en DVD-brännare och en stor 
hårddisk i samma inspelare har du flexibiliteten 
att behålla inspelningar på hårddisken eller 
kopiera dem till en inspelningsbar DVD-skiva 
för att spara eller titta på vid ett senare tillfälle. 

Dessutom finns systemet GUIDE Plus+ 
inbyggt. Systemet GUIDE Plus+ är en gratis 
tjänst som listar de TV-program som visas i 
ditt område. Du kan också använda GUIDE 
Plus+ till att programmera enheten att spela in 
dina favoritprogram. 

Dessutom kan du utnyttja funktioner som 
“FlexTime”, “Instant Replay” och “Pause Live 
TV”. Mer information finns på sidan 32.

Innan du börjar använda enheten måste du 
göra grundläggande anslutningar och 
konfigureringar i fyra enkla steg.
Steg 1:  Grundläggande inspelaranslutningar 
(sidorna 15~18)
Steg 2:  Ytterligare anslutningar för andra 
enheter (sidorna 19~23)
Steg 3:  Grundläggande installation och 
konfiguration (sidorna 24~25)
Steg 4:  Inställningar för GUIDE Plus+ (sidorna 
26~27)

Du bör läsa igenom den här 
användarhandboken innan du använder 
enheten. Den innehåller viktig information och 
anteckningar om användningen av DVD-
recordern. 

Praktiska tips:
– Om du har några frågor eller om det uppstår 
några problem när du använder enheten läser du i 
kapitlet “Felsökning”. 
– Om du behöver ytterligare hjälp kan du ringa 
närmaste kundtjänst. Deras respektive 
telefonnummer och e-postadresser finns angivna i 
garantibroschyren. 
– På typplattan på produktens undersida eller 
baksida finns information om identifiering och 
strömförsörjning.

Medföljande tillbehör

 Snabbstartguide
– RF-koaxialkabel
– SCART-kabel
– G-LINK-sändare
– Fjärrkontroll och batterier
– Nätkabel

Regionkoder

DVD-filmer släpps i allmänhet inte samtidigt 
över hela världen och därför är alla DVD-
spelare/recorders knutna till en viss regionkod. 

I den här enheten kan du endast 
spela upp DVD-skivor för region 
2 eller DVD-skivor som är 
avsedda att kunna spelas upp i alla 
regioner (ALL). DVD-skivor från 
andra regioner går inte att spela 
upp på den här inspelaren. 

Produktinformation

ALL

2
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Specialfunktioner

Philips tillhandahåller bästa tänkbara 
anslutningsmöjligheter mellan DVD-recordern 
och annan hemmabioutrustning. DVD-
recordern styrs med hjälp av externa enheter 
(till exempel mottagare och TV-apparater) via 
Cinema Link och tilldelas automatiskt rätt 
systeminställningar.

(FÖLJ TV)
Detta är en funktion som synkroniserar 
kanaluppsättningen med den på din TV.

(SATELLITINSPELNING)
Med den här funktionen kan du spela in ett 
program från satellitmottagaren eller någon 
annan enhet. Se till att enheten är ansluten till 
EXT2- AUX I/O-uttaget på inspelaren och ställ 
sedan in timern på den anslutna enheten. 

Direct Record
(DIREKTINSPELNING)
Med den här funktionen kan du genast börja 
spela in det du ser på TV: direkt, utan att 
behöva ställa om inspelaren till samma kanal.

Time Shift Buffer
Timeshift-buffert
Så snart du slår på inspelaren lagras det 
program som visas på TV:n i en “Time Shift 
Buffer” timeshift-buffert. Den fungerar som en 
tillfällig HDD-lagring av dina inspelningar. 
Innehållet tas automatiskt bort efter 6 timmar 
eller när du stänger av inspelaren. Om du vill 
spara innehållet på hårddisken permanent 
måste du markera avsnittet i timeshift-buffert 
för inspelning. Då raderas det inte.

Produktinformation (forts.)

FlexTime
Du kan titta på eller gå bakåt i ett pågående 
TV-program under tiden det spelas in. Du 
behöver inte vänta på att inspelningen är slut 
innan du påbörjar uppspelningen. Du kan också 
titta på ett annat program på hårddisken 
samtidigt som du spelar in något annat.

Instant Replay
(Funktionen Instant Replay)
Du kan visa en scen i ett direktsänt TV-
program igen genom att trycka på knappen 
JUMP BACK på fjärrkontrollen så ofta du vill. 
Om du vill återgå till direktsändningen trycker 
du på TUNER. 

Pause Live TV
(Funktionen Pause Live TV)
Du har nu kontrollen över direktsänd TV. Du 
kan göra paus i programmet genom att trycka 
på knappen PAUSE och sedan återuppta 
uppspelningen från samma ställe genom att 
trycka på knappen PLAY. Om du vill återgå till 
direktsändningen trycker du på TUNER.

i.LINK, även kallad “FireWire” eller “IEEE 
1394”. Anslutningen används för överföring av 
digitala signaler med stor bandbredd av den 
typ som används i digitala videoenheter (DV). 
Den överför samtliga ljud- och bildsignaler 
med hjälp av en enda kabel.

Det här är ett enkelt programmeringssystem 
för inspelare. När du vill använda den anger du 
programmeringsnumret för det aktuella TV-
programmet. Numren återfinns i TV-tidningen.

GUIDE Plus+ är en programlista över TV-
kanalernas program. Du kan använda det till 
att programmera inspelningar, se vad som 
kommer att sändas senare eller byta kanal på 
din externa mottagare/kabelmottagare med 
inspelarens fjärrkontroll. 
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Huvudenhet

a STANDBY-ON 2 
– Slår på inspelaren eller aktiverar standby-läget.

b Skivsläde

c OPEN CLOSE ç
– Öppnar eller stänger skivsläden.

d Teckenfönster
– Visar information om den aktuella statusen för 

inspelaren.

e GUIDE
– Öppnar eller avslutar GUIDE Plus+ systemet.

f  OK
– Bekräftar en inmatning eller ett val.

g   : Markörknappar för navigering till 

vänster/höger eller till föregående/nästa scen. 

  : Markörknappar för navigering upp/ned 
eller val av föregående/nästa titel i hårddiskens 
tillfälliga lagring under avspelning.

h HDD
– Menyn för att bläddra bland innehåll visas.
– Lyser när hårddisken meny för bläddring visas.

i 
– Börjar spela vald titel/spår.

  /  
– Hoppar till föregående eller nästa kapitel/spår. 

Håll knappen nedtryckt för visuell sökning 
bakåt/framåt.

 
– Stannar avspelning/inspelning. 

j 
– Startar inspelning av aktuellt TV-program eller 

videokälla.
– Markerar titeln i timeshift-bufferten för 

inspelning på HDD.
– Lyser under inspelning till hårddisken eller 

inspelningsbar DVD-skiva.

Uttag bakom luckan

Öppna luckan som symbolen OPEN  i 
högra hörnet visar.

k S-VIDEO
– S-Video-ingång för SVHS-/Hi8-videokameror 

och SVHS-/Hi8-videobandspelare.
 Tryck på CAM på fjärrkontrollen flera gånger 

tills du ser “CAM1” när du använder den här 
ingången.

l VIDEO
– Videoingång för videokameror och -

bandspelare.
 Tryck på CAM på fjärrkontrollen flera gånger 

tills du ser “CAM1” när du använder den här 
ingången.

m L/R AUDIO
– Ljudingång för videokameror och -bandspelare.

n DV IN
– Ingång för digitala videokameror som använder 

den här typen av kontakt.
 Tryck på CAM på fjärrkontrollen tills du ser 

“CAM2” när du använder den här ingången.
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Fjärrkontroll 

a 2
– Slå på recordern eller aktivera viloläget.

b CAM
– Växlar till ”kameraläge” för videokamera 

ansluten till DV IN-uttaget.
– Väljer motsvarande ingång som används för 

anslutning av videokameran (EXT1, EXT2, 
eller CAM1).

c GUIDE
– Öppnar eller avslutar GUIDE Plus+ systemet.

3

4

2

1

5

6

8

10

14

9

12

13

11

7

d  Alfanumerisk knappsats
–  Anger siffror och bokstäver i lämpliga fält.
– Välj det kapitel-/spår-/titelnummer du vill spela 

upp.
– Välj TV-kanal för recordern.

e BACK 
– Återgå till föregående meny på en Video CD-

skiva (VCD) och vissa DVD-skivor.

f  HDD-BROWSER
– Öppnar/stänger menyn för att bläddra bland 

innehåll.

g DISC-MENU
– Växla till skivläge eller visa skivans 

innehållsmeny.

h CHANNEL +-
– I tunerläge väljer du nästa eller föregående TV-

kanal eller den externa ingångskällan (EXT1, 
EXT2, CAM1).

– Går till nästa sida upp eller ned i GUIDE Plus+ 
systemet.

i    (Day+/ Day -)
– Går till nästa eller föregående dag i GUIDE 

Plus+ systemet.
– Hoppar till föregående respektive nästa titel/

kapitel/spår.
– Håll ned den här knappen om du vill 

snabbspola framåt eller bakåt

j JUMP-FWD / JUMP-BACK
– Hoppar framåt/bakåt en definierad tidslängd i 

tunerläge.

k EDIT
– Visa/avsluta videoredigeringsmenyn.

l TV  VOL +-
– Justera TV:ns ljudvolym (endast för Philips TV-

apparater med RC5-kod).

m MUTE
– Stänger av eller sätter på ljudet.

n Färgkodade knappar
– Med de här knapparna väljer man bland de 

färgade menyval som finns på en del av 
menyerna på TV-skärmen.
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Fjärrkontroll (forts.)

o TUNER
– Växla till recorderns tunerläge (TV-kanal).

p TV/HDD
 (kan bara användas när du ansluter recordern till 

TV:n via SCART-uttaget EXT1 TO TV-I/O)
– Växla till att visa bilden från den enhet som är 

ansluten till SCART-uttaget EXT2 AUX-I/O på 
den här recordern under programinspelning.

– Växla mellan recordern och TV-läge när det 
inte finns någon videoingångssignal från 
SCART-uttaget EXT2 AUX-I/O.

q T/C
– Växlar mellan valen “T” (titel) och “C” 

(kapitel) när en skiva spelas. Använd sedan 
knapparna    till att välja ett titel-/
kapitelnummer.

 a/A
– Växlar mellan versaler och gemener när du 

använder den alfanumeriska knappsatsen.
– Markerar flera bilder på en gång i 

miniatyrmenyn.

r OK
– Bekräfta en inmatning eller ett val.

s   : Markörknappar för navigering till 
vänster/höger eller till föregående/nästa scen. 
 : Markörknappar för navigering upp/ned 
eller val av föregående/nästa titel i hårddiskens 
tillfälliga lagring under avspelning.

t  STOP 
– Stoppa upp-/inspelningen. 
– Håll ned den här knappen om du vill öppna 

eller stänga skivfacket.

u PAUSE Å
– Gör paus i upp-/inspelningen.
– Om du vill stega framåt en bildruta i taget 

trycker du flera gånger på knappen.

v PLAY 
– Påbörja uppspelning av vald titel eller valt spår.

w TIMER
– Visa/avsluta timerinspelningsmenyn.

x REC 
– Startar inspelning av aktuellt TV-program eller 

videokälla.
– Markerar titeln i timeshift-bufferten för 

inspelning på hårddisken.

y INFO m
– Visar videofältet för timeshift i tunerläge. Här 

visas tidinformation för de TV-program som 
finns lagrade på den tillfälliga lagringsplatsen på 
hårddisken.

– Visa programmets detaljer i GUIDE Plus+ 
systemet.

26  SYSTEM
– Visa/avsluta systeminställningsmenyn.

15

16

22

23

24

21

17

19

18

20

25

26
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Fjärrkontroll (forts.)

Använda fjärrkontrollen

1

3

2

A Öppna batterifacket.

B Sätt i två AA-/R06-batterier enligt 
beteckningarna (+ -) i facket.

C Stäng luckan.

VARNING!
– Ta ut batterier om de är urladdade 
eller om fjärrkontrollen inte ska 
användas under en längre period.
– Blanda inte batterier (gamla och nya 
eller kol och alkaliska osv.).
– Batterier innehåller kemiska 
substanser och bör därför kasseras på 
rätt sätt. 

Hantera systemet med hjälp av 
fjärrkontrollen

A Rikta fjärrkontrollen 
direkt mot fjärrsensorn 
(iR) på framsidan.

B Välj källan du vill styra 
genom att trycka på 
knappen TUNER eller 
DISC MENU. 

C Välj önskad funktion (till 
exempel  , ).

Skriva tecken på den alfanumeriska 
knappsatsen

– Tryck på en sifferknapp tills det önskade 
tecknet eller siffran visas. 

– Om du vill skriva landsspecifika tecken trycker 
du på  eller  på motsvarande tecken, 
t.ex.: “å” tryck på knappen {2} för “a” och 
sedan på  flera gånger tills “å” visas.

– Om du vill skriva specialtecken trycker du på 
{1} flera gånger.

– Välj mellan stora och små bokstäver genom att 
trycka på a/A.

– Du kan göra mellanslag med knappen {1}.
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fjärrkontrollen

A Rikta fjärrkontrollen 
direkt mot fjärrsensorn 
(iR) på framsidan.

B Välj källan du vill styra 
genom att trycka på 
knappen TUNER eller 
DISC MENU. 

C Välj önskad funktion (till 
exempel  , ).

Skriva tecken på den alfanumeriska 
knappsatsen

– Tryck på en sifferknapp tills det önskade 
tecknet eller siffran visas. 

– Om du vill skriva landsspecifika tecken trycker 
du på  eller  på motsvarande tecken, 
t.ex.: “å” tryck på knappen {2} för “a” och 
sedan på  flera gånger tills “å” visas.

– Om du vill skriva specialtecken trycker du på 
{1} flera gånger.

– Välj mellan stora och små bokstäver genom att 
trycka på a/A.

– Du kan göra mellanslag med knappen {1}.

TV

���
������
���
���
������
����

AntennaSatelliteCable

Steg 1: Grundläggande inspelaranslutningar

A

B

Ansluta antennkablarna

Med de här anslutningarna kan du titta på och 
spela in TV-program. Om du ansluter 
antennen via en kabel-TV- eller 
satellitmottagare måste du se till att de här 
enheterna är påslagna om du vill kunna titta på 
eller spela in kabel-TV-program.

 Om du vill ansluta en video och/eller en 
separat kabel-TV- eller satellitmottagare 
läser du på sidorna 19~21 för övriga möjliga 
anslutningar.

A Anslut den befintliga antenn-, satellit- eller 
kabel-TV-signalen (eller signalen från kabel-TV-
boxen/satellitmottagaren, märkt RF OUT eller 
TO TV) till uttaget märkt ANTENNA  på 
inspelaren.

B Anslut den medföljande RF-koaxialkabeln till 
uttaget märkt TV  på inspelaren till 
antenningången (eller ingången märkt VHF/
UHF RF IN) på TV:n. 

Praktiskt tips:
– Beroende på hur du har anslutit din TV-kanal 
(direkt från en vanlig luftantenn eller via en kabel-
TV-mottagare eller video), måste du koppla loss 
några av kablarna innan du gör ovanstående 
anslutning.

TIPS: Innan du gör eller ändrar några anslutningar bör du koppla från strömmen till alla enheter.
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TV

Steg 1: Grundläggande inspelaranslutningar (forts.)

ELLER ELLER

Ansluta videokabeln

Den här anslutningen gör att du kan titta på 
uppspelningar från inspelaren. Du behöver 
bara välja ett av nedanstående alternativ för att 
ansluta videokabeln.

Alternativ 1: Använda SCART-uttaget 
(bästa bildkvalitet)

 Anslut SCART-kabeln till uttaget märkt   
EXT1 TO TV-I/O på inspelaren och SCART-
ingången på TV:n. 
 Om din TV har funktionen Cinema Link 
eller någon liknande service, se då till att 
SCART-kabeln är kopplad till den ingång som 
stödjer CINEMALINK på TV:n. Alla tillgängliga 
TV-kanaler laddas in i inspelaren automatiskt.
 
Praktiska tips:
– Om du kan välja mellan olika alternativ för 
SCART-uttaget på TV:n väljer du “VCR” som källa.
– Uttaget märkt EXT2 AUX-I/O används enbart 
av extra enheter.

Alternativ 2: Använda S-Video-
uttaget (utmärkt bildkvalitet)

 Anslut en S-Video-kabel (medföljer inte) till 
uttaget märkt S-VIDEO (Y/C) på inspelaren 
och till S-Video-ingången (ibland märkt Y/C 
eller S-VHS) på TV:n.

Alternativ 3: Använd ett videouttag 
(CVBS) (bra bildkvalitet)

 Anslut en kompositvideokabel (gul - medföljer 
inte) till uttaget märkt VIDEO (CVBS) på 
inspelaren och till videoingången (ibland märkt 
A/V In, Video In, Composite eller Baseband) på 
TV:n. 

Alternativ 1

Alternativ 2 Alternativ 3

TIPS: Innan du gör eller ändrar några anslutningar bör du koppla från strömmen till alla enheter.
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Alternativ 2: Använda S-Video-
uttaget (utmärkt bildkvalitet)

 Anslut en S-Video-kabel (medföljer inte) till 
uttaget märkt S-VIDEO (Y/C) på inspelaren 
och till S-Video-ingången (ibland märkt Y/C 
eller S-VHS) på TV:n.

Alternativ 3: Använd ett videouttag 
(CVBS) (bra bildkvalitet)

 Anslut en kompositvideokabel (gul - medföljer 
inte) till uttaget märkt VIDEO (CVBS) på 
inspelaren och till videoingången (ibland märkt 
A/V In, Video In, Composite eller Baseband) på 
TV:n. 

Steg 1: Grundläggande inspelaranslutningar (forts.)

TV

A

B

Alternativ 4: Ansluta till en TV med 
progressiv avsökning  

Videokvaliteten för progressiv avsökning är 
endast möjlig med en anslutning av typen 
Y Pb Pr och en TV med progressiv avsökning. 
Den ger en överlägsen bildkvalitet när man ser 
på DVD-filmer.

A Anslut komponentvideokablarna (röd/blå/grön 
- medföljer inte) till uttagen märkta  
OUT1- Y PB PR på inspelaren och till 
respektive ingång (ibland märkta Y Pb/Cb Pr/
Cr eller YUV) på TV:n. 

B Anslut en ljudkabel (röd/vit - medföljer inte) 
till uttagen märkta OUT1-AUDIO L/R på 
inspelaren och till ljudingången (ibland märkt 
AV IN eller AUDIO IN) på TV:n.

C När du har gjort alla nödvändiga anslutningar 
och gått igenom grundinställningarna för 
inspelaren kan du sätta på den progressiva 
avsökning. Mer information finns på sidan 82.

Praktiskt tips:
– Om TV-bilden är förvrängd eller om du inte får 
in någon bild kan det bero på att inspelarens video
utgångsinställningar inte stämmer med den 
anslutning som används. Starta om inspelaren 
enligt följande anvisningar:
1) Koppla bort inspelarens ~MAINS från 
strömförsörjningen.
2) Håll  nedtryckt på inspelaren samtidigt som 
du återkopplar dess ~MAINS till 
strömförsörjningen.

TIPS: Innan du gör eller ändrar några anslutningar bör du koppla från strömmen till alla enheter.
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Steg 1: Grundläggande inspelaranslutningar (forts.)

Förstärkare/receiver

TIPS:  För alternativ 2-anslutning måste du ställa in den digital ljudutgången på rätt sätt, se sidan 80. I annat 
fall hörs inget ljud eller bara högt brus.

ELLER

Ansluta ljudkablarna 

Den här anslutningen gör att du kan lyssna på 
uppspelningen från inspelaren. Den här 
anslutningen behövs emellertid inte om 
inspelaren ansluts till TV:n med den 
medföljande SCART-kabeln.

Option 1: Using the analogue audio soAlternativ 1: Använda analoga 
ljuduttag

Du kan ansluta inspelaren till ett tvåkanaligt 
stereosystem (minisystem, TV) eller en 
mottagare och lyssna på stereoljudet.

 Anslut en ljudkabel (röd/vit – medföljer inte) 
till uttagen märkta OUT2-AUDIO L/R och 
ljudingångarna på den externa enheten.

Praktiskt tips:
– Om du har anslutit recordern till TV:n via 
uttagen OUT1-Y PR PB, anslut då ljudkablarna till 
uttagen OUT1-AUDIO L/R som illustrerat på sida 
17.

Alternativ 2: Använda den digitala 
ljudutgången (optisk eller koaxial)

Du kan även lyssna på flerkanalssurroundljud 
om du ansluter inspelaren till en förstärkare/
receiver.

 Anslut en koaxialkabel (medföljer inte) till 
uttaget märkt COAX OUT och till den 
digitala koaxialingången (ibland märkt 
COAXIAL IN eller DIGITAL IN) på den 
anslutna enheten.
– en A/V-receiver eller -förstärkare med en 
flerkanalig digital ljudavkodare.
– en receiver med tvåkanaligt digitalt 
stereoljud (PCM).

ELLER

 Anslut en optisk fiberoptikkabel (medföljer 
inte) till uttaget märkt OPTICAL OUT och 
till den optiska enheten på den anslutna 
enheten. 
 Se till att båda kontakterna är korrekt 
isatta (ett klick ska höras). 

ELLER

TIPS: I användarhandböckerna för de andra anslutna enheterna finns information om andra möjliga anslutningar.
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Alternativ 2: Använda den digitala 
ljudutgången (optisk eller koaxial)

Du kan även lyssna på flerkanalssurroundljud 
om du ansluter inspelaren till en förstärkare/
receiver.

 Anslut en koaxialkabel (medföljer inte) till 
uttaget märkt COAX OUT och till den 
digitala koaxialingången (ibland märkt 
COAXIAL IN eller DIGITAL IN) på den 
anslutna enheten.
– en A/V-receiver eller -förstärkare med en 
flerkanalig digital ljudavkodare.
– en receiver med tvåkanaligt digitalt 
stereoljud (PCM).

ELLER

 Anslut en optisk fiberoptikkabel (medföljer 
inte) till uttaget märkt OPTICAL OUT och 
till den optiska enheten på den anslutna 
enheten. 
 Se till att båda kontakterna är korrekt 
isatta (ett klick ska höras). 

Ansluta en kabel-TV- eller 
satellitmottagare  

Alternativ 1
Om din kabel-TV-/satellitmottagare 
bara har en antennutgång (RF OUT eller 
TO TV) läser du vidare i “Ansluta 
antennkablarna” på sidan 15 om hur du 
ansluter den till TV:n.

Alternativ 2 (se ovanstående bild)
Om det finns en SCART-utgång på 
kabel-TV-/satellitmottagaren

A Fortsätt använda den befintliga 
antennanslutningen mellan kabel-TV-/
satellitmottagaren och TV:n.

B Anslut SCART-kabeln till uttaget märkt   
EXT1 TO TV-I/O på inspelaren och SCART-
ingången på TV:n. 

C Använd en annan SCART-kabel till att ansluta 
till uttaget märkt EXT2 AUX-I/O på 
inspelaren och till SCART-uttaget (ibland 
märkt TV OUT eller TO TV) på kabel-TV-/
satellitmottagaren.

D Anslut den medföljande G-LINK-kabeln till 
uttaget märkt G-LINK på inspelaren.

E Lägg G-LINK-sändarens andra ände framför 
kabel-TV-/satellitmottagarens IR-sensor 
(fjärrkontrollsensor) så att den infraröda 
mottagaren får en klar signal.
 På det sättet får inspelaren information från 
GUIDE Plus+ systemet och styr den externa 
receiverns mottagare.

Praktiskt tips:
– Om TV:n är ansluten till inspelaren via uttagen 
COMPONENT VIDEO (Y Pr Pb) kan du ansluta 
kabel-TV-/satellitmottagaren till uttaget EXT1 TO 
TV-I/O.

TV

���
������
������
������
����

Steg 2: Extra anslutningar

A

B

C

Kabel-TV-/satellitmottagare 

Lägg den här framför Kabel-TV-/
satellitmottagaren, se E.

E

D

(baksida) (framsida)

TIPS: I användarhandböckerna för de andra anslutna enheterna finns information om andra möjliga anslutningar.
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TV

VHF/UHF
RF IN

VHF/UHF
RF OUT

SCART OUT SCART IN

���
������
������
������
����

CABLE

SATELLITE

ANTENNA

Steg 2: Extra anslutningar (forts.)

C

A

B

D

Baksidan på videon (exempel)

Ansluta till en video eller 
motsvarande

Med den här anslutningen kan du spela in från 
videoband till hårddisken och använda videon 
till att spela upp videoband, även när inspelaren 
är avstängd. 

VIKTIGT!
Du kan använda din nya DVD-recorder 
till alla inspelningar. Koppla bara ur alla 
anslutningar till videon.

A Anslut den befintliga antenn-, satellit- eller 
kabel-TV-signalen (eller signalen från kabel-TV-
boxen/satellitmottagaren, märkt RF OUT eller 
TO TV) till uttaget märkt ANTENNA  på 
inspelaren.

B Anslut den medföljande RF-koaxialkabeln till 
uttaget märkt TV  på inspelaren till 
antenningången (eller ingången märkt VHF/
UHF RF IN) på TV:n. 

C Anslut SCART-kabeln till uttaget märkt  
EXT1 TO TV-I/O på inspelaren och SCART-
ingången på TV:n. 

D Använd en annan SCART-kabel till att ansluta 
till uttaget märkt EXT2 AUX-I/O på 
inspelaren och SCART-uttaget (ibland märkt 
TV OUT eller TO TV) på videon.

Praktiska tips:
– De flesta kommersiella videoband och DVD-
skivor är kopieringsskyddade. Därför går det inte 
att kopiera dem på skiva eller videoband.
– Anslut inspelaren direkt till TV:n. Om det finns 
en video eller någon annan enhet emellan kan 
bildkvaliteten försämras på grund av inspelarens 
inbyggda kopieringsskyddssystem.

TIPS: I användarhandböckerna för de andra anslutna enheterna finns information om andra möjliga anslutningar.TIPS: I användarhandböckerna för de andra anslutna enheterna finns information om andra möjliga anslutningar.
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Ansluta till en video och kabel-
TV-/satellitmottagare

A Fortsätt använda den befintliga 
antennanslutningen till kabel-TV-/
satellitmottagaren.

B Använd den medföljande RF-koaxialkabeln till 
att ansluta antennutgången (RF OUT) på kabel-
TV-/satellitmottagaren till uttaget märkt 
ANTENNA  på inspelaren.

C Använd en annan RF-koaxialkabel till att 
ansluta uttaget märkt TV  på inspelaren till 
antenningången på TV:n.

D Anslut SCART-kabeln till uttaget märkt   
EXT1 TO TV-I/O på inspelaren och SCART-
ingången på TV:n. 

���
������
������
������
����

Steg 2: Extra anslutningar (forts.)

B

A

C

D

E

Baksidan på videon 
(exempel)

E Använd en annan SCART-kabel till att ansluta 
till uttaget märkt EXT2 AUX-I/O på 
inspelaren och SCART-uttaget (ibland märkt 
TV OUT eller TO TV) på videon.

F Använd en annan SCART-kabel till att ansluta 
till SCART-ingången (märkt TV IN eller TO 
DECODER) på videon till SCART-utgången 
(märkt TV OUT eller TO VCR) på kabel-TV-/
satellitmottagaren.

F

TIPS: I användarhandböckerna för de andra anslutna enheterna finns information om andra möjliga anslutningar.

Baksidan på satellitmottagaren 
(exempel)
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Ansluta till en videokamera

Du kan använda de främre uttagen när du vill 
kopiera inspelningar från en videokamera.  
De här uttagen finns under luckan på den 
högra sidan och utgör en smidig anslutning för 
videokameror.

Alternativ 1: Använda uttaget DV IN 
Använd den här anslutningen om du har en 
DV- eller Digital 8-kamera. DV-uttaget följer 
i.LINK-standarden. Det ger den bästa 
bildkvaliteten.

 Anslut videokameran till uttaget märkt DV IN 
på inspelaren från uttaget DV OUT på 
kameran med en 4-stifts-i.LINK-kabel 
(medföljer inte). 
 Tryck på CAM på fjärrkontrollen flera 
gånger tills du ser “CAM2” när du använder 
den här ingången.

Praktiska tips:
– Du kan också använda DV IN när du vill 
ansluta inspelaren till en dator som är försedd 
med ett DV-uttag. Datorn måste vara försedd med 
ett IEEE 1394-/Firewire-uttag.
– Du kan inte spela in från inspelaren till en 
videokamera med inspelarens DV IN-uttag.

Steg 2: Extra anslutningar (forts.)

TIPS: I användarhandböckerna för de andra anslutna enheterna finns information om andra möjliga anslutningar.
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ELLER

B

A

Alternativ 2: Använda uttagen  
S-VIDEO In eller VIDEO In

Använd S-VIDEO-anslutningen om du har en 
Hi8- eller S-VHS(C)-kamera. Det ger mycket 
god bildkvalitet. 

Alternativt kan du använda VIDEO-
anslutningen om videokameran bara har ett 
videouttag (kompositvideo, CVBS). Det ger 
god bildkvalitet.

A Anslut antingen uttaget märkt S-VIDEO eller 
VIDEO på inspelarens framsida till 
motsvarande uttag på kameran märkt S-VHS 
eller Video. 
 Tryck på CAM på fjärrkontrollen flera 
gånger tills du ser “CAM1” när du använder 
den här ingången.

B Anslut en ljudkabel (röd/vit – medföljer inte) 
till uttaget märkt AUDIO L/R på inspelarens 
främre panel till ljuduttaget på kameran.

Praktiskt tips:
– Om du ansluter kameran till SCART-kontakten 
på inspelarens bakre del trycker du på CAM på 
fjärrkontrollen och väljer { EXT1 } eller { EXT2 } 
som källa.

Steg 2: Extra anslutningar (forts.)
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Steg 3: Installation och konfiguration

TIPS: När du är klar med grundinstallationen kan du ändra eller uppdatera inställningarna från 
systeminställningsmenyn, se sidorna 75~80.

Menyn för grundinstallation visas första gången 
du sätter på inspelaren. Med de här 
inställningarna ställer du snabbt in inspelarens 
grundfunktioner, däribland TV-kanaler, 
språkalternativ och GUIDE Plus+ system.

VIKTIGT!
Slutför den grundläggande installationen 
innan du sätter in en skiva som du vill 
spela upp eller in på. Skivsläden öppnas 
inte förrän grundinstallationen är klar.

A Slå på inspelaren genom att trycka på 
STANDBY-ON 2.

B Slå på TV:n och välj rätt kanal för inspelaren 
(t.ex. “EXT”, “0”, “AV”).
 Ställ TV:n på kanal 1 och tryck sedan på 
knappen för kanal-nedåt på TV:ns fjärrkontroll 
tills du ser menyn { CINEMA LINK } eller  
{ LANGUAGE AND COUNTRY } 
(SPRÅK OCH LAND) på TV-skärmen.

 Nedladdning av TV-kanaler börjar automatiskt 
om TV:n har CINEMALINK eller en liknande 
funktion. Tryck på OK på fjärrkontrollen när 
överföringen är klar så du kan fortsätta med 
nedladdningen för datum och tid. Gå nu till 
steg G.

CIMEMA LINK

Loading data from TV.

ELLER

 Om menyn { Language and Country } 
(Språk och land) visas på skärmen använder du 
knapparna  till att välja det menyspråk du 
vill ha och bekräftar med . 

LANGUAGE AND COUNTRY

Select language and country

Language

Country

Done

A. Austria

English

C Välj land. 
i. Markera { Country } (Land) och tryck på 
, använd knapparna  till att välja och 
bekräfta med . Om ditt land inte står 
med på listan, välj då { Others (Övriga) }.

ii. Markera { Done } (Klar) och tryck på OK 
på fjärrkontrollen.

D Menyn för TV-format visas på skärmen. Välj 
det TV-format som passar din TV.

TV Shape

Done

16:9
4:3 Letterbox
4:3 Panscan

 

TV FORMAT

Select your TV format

i. Markera { TV Shape } (TV-format) och 
tryck på , använd knapparna  till att 
välja och bekräfta med . 

 

16:9

 

4:3 Letterbox

 

 

4:3 PanScan

ii. Markera { Done } (Klar) och tryck på OK 
på fjärrkontrollen.
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Steg 3: Installation och konfiguration (forts.)

E Menyn för kanalsökning visas på skärmen. 
Markera { Channels Search } (Söka kanaler) 
på menyn och börja genom att trycka på OK 
på fjärrkontrollen.
 Det tar några minuter innan det är färdigt.

CHANNEL SEARCH

Automatic Channel search will find and store all channels.
Make sure to connect the antenna.

Channel Search

Skip Search

Start

OK

Obs! Kontrollera att du har gjort alla 
nödvändiga anslutningar mellan inspelaren, TV:
n och kabel-TV-/satellitmottagaren (om du har 
en) och att de är påslagna. Kanalsökningen 
identifierar signalerna och sparar alla 
tillgängliga programkanaler.

Om inga kanaler påträffas:
– Prova den automatiska TV-kanalsökningen 
när grundinstallationen är klar. Se sidan 78.

F När kanalsökningen är klar och antalet funna 
och sparade kanaler visas trycker du på OK 
för att fortsätta.

CHANNEL SEARCH

Restart Search

Continue OK

Analogue TV channels found: 9

G Menyn för tid och datum visas. 

TIME AND DATE

Please check the Time and If incorrect, navigate
right to correct the Time.

Time

Date

Done

20:01

31-01-2005

OK

i. Om den visade informationen är korrekt 
väljer du { Done } (Klar) på menyn och 
trycker på OK. 

ii. Om datum/tid behöver justeras skriver du 
in rätt datum och tid i respektive fält med 
den alfanumeriska knappsatsen 0-9.

H Grundinställningarna är nu slutförda. 

Easy setup completed.  Continue with GUIDE Plus+ 
installation?

Continue

Install later

OK

OK

i. Markera { Continue } (Fortsätt inst.) på 
menyn och tryck på OK så börjar 
installationen av GUIDE Plus+. Detaljer om 
installationen finns på nästa sida.

ii. Välj { Install later } (Install. senare) på 
menyn om du vill hoppa över installationen 
av GUIDE Plus+.

 När du vill installera systemet GUIDE Plus+ 
trycker du på knappen GUIDE på 
fjärrkontrollen. Läs mer på nästa sida.

I Vänta tills inspelaren har startat systemet och 
tryck på OK när du vill avsluta.

Nu kan du börja använda inspelaren.

Praktiskt tips:
– Listan med TV-program visas inte i systemet 
GUIDE Plus+ direkt efter att du har slutfört 
grundinstallationen. Det kan ta upp till 24 timmar 
för TV-programinformationen att laddas ned.

TIPS: När du är klar med grundinstallationen kan du ändra eller uppdatera inställningarna från 
systeminställningsmenyn, se sidorna 75~80.

– Ett meddelande visas nu på TV-skärmen 
som ber dig fortstätta med installationen 
av GUIDE Plus+.
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Steg 4: Ställ in GUIDE Plus+

TIPS:  När grundinställningen är färdig låter du inspelaren stå i standby-läge och låter dina externa mottagare 
stå på över natten så laddas TV-programinformationen ned över natten.

Inspelaren har systemet GUIDE Plus+ inbyggt. 
Systemet är en gratis programguide över de 
TV-program som sänds i ditt område. Innan du 
kan börja använda guiden måste du ställa in var 
du befinner dig geografiskt och vilka enheter 
du använder. Därefter kan du ta emot 
information via GUIDE Plus+. 

A Om en introduktion till GUIDE Plus+ visas på 
TV-skärmen läser du den och trycker sedan på 
OK.
 GUIDE Plus+ meny för grundinställningar 
visas. 

 I annat fall trycker på GUIDE på 
fjärrkontrollen, sedan på  och på  flera 
gånger tills du har valt menyn  
{ Setup } (Inst.).

B Markera { Basic Setup } (Grundinställningar) 
på menyn genom att trycka på  och sedan 
OK så kommer du till skärmen för 
inställningar.

{ Language } (Språk) / { Country } (Land)
De här inställningarna kopieras från 
grundinställningarna.

{ Postal code } (Postnummer)
Tryck på OK så kommer du till 
inmatningsmenyn. Använd knapparna  till 
att skriva in postnumret och knapparna   till 
att navigera till föregående eller följande fält. 

Obs! Postnumret måste vara rätt och vara ett 
riktigt postnummer i det land du har ställt in. 
Om det inte är det kommer du att få fel TV-
program inprogrammerade.

{ External Receiver 1/2/3 }  
(Extern mottagare 1/2/3)
Obs! Om du inte har någon extern mottagare 
inkopplad kan du låta fälten stå på “None” 
(Ingen) och lämna menyn genom att trycka på 
den röda knappen på fjärrkontrollen. Gå direkt 
till steg H.

Du kan koppla in upp till tre externa 
mottagare (t.ex. satellitmottagare eller 
kabelmottagare) till inspelaren. Anslut den 
externa mottagaren enligt följande anvisningar:

a) Välj External Receiver (Extern mottagare) 
1, 2 eller 3 med knapparna  och tryck 
på OK. 

b) Tryck på OK en gång till för att fortsätta. 
Välj typ av extern mottagare och tryck på 
OK. 

 

{ Cable } (Kabel)
Används för kabel-TV-mottagare.

{ Satellite } (Satellit)
Används för satellitmottagare.

{ Terrestial } (Markbunden)
Används för markbunden digitalsändning via 
dekoder.

 

c) Välj din TV-leverantör i listan och tryck på 
OK. 
{ None } (Ingen)
Använd det här valet om du inte har en 
leverantör.
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Steg 4: Ställ in GUIDE Plus+ (forts.)

TIPS:  När grundinställningen är färdig låter du inspelaren stå i standby-läge och låter dina externa mottagare 
stå på över natten så laddas TV-programinformationen ned över natten.

d) Välj mottagare i listan och tryck på OK. 
{ None } (Ingen) Använd det här valet om du 
inte hittar din mottagare.

 

e) Indikera vilket uttag din externa mottagare 
är ansluten till (t.ex. “EXT 2” för EXT2 
AUX-I/O) och tryck på OK. 

 

{ Antenna (RF lead) } (Antenn (RF))
 Använd det här valet om den externa 
mottagaren är ansluten med antennkabeln. 
Skriv in det kanalnummer på inspelaren som 
din externa mottagare är inställd på.

C Om du har kopplat in en extern mottagare, se 
då till att G-LINK-sändaren är korrekt ansluten 
och uppsatt. Mer information finns på sidan 19.
 På det sättet kan du styra kabel-TV-/
satellitmottagaren genom GUIDE Plus+.

D Slå på den externa mottagaren och välj kanal 
{02} med mottagarens fjärrkontroll.

E Tryck på OK för att fortsätta.
 Systemet GUIDE Plus+ skickar en signal via 
G-LINK-kopplingen till mottagaren när den ska 
byta kanal.

F Om den externa mottagaren har bytt till 
kanalen som visades på TV:n väljer du { Yes } 
(Ja) och trycker på OK för att fortsätta. 
  Annars väljer du { No } (Nej) och trycker 
på OK för att prova en annan kod. Upprepa 
den här proceduren tills den externa 
mottagaren byter till rätt kanalnummer.

G Tryck på den gröna knappen så kommer du 
tillbaka till inställningsskärmen.

H Om du vill ställa in källa och kanalnummer för 
en GUIDE Plus+-värdkanal väljer du { Host 
Channel Setup } (Värdkanalsinställning) på 
menyn och följer anvisningarna som visas på 
TV-skärmen.
 Normalt är värdkanalsinställningen inställd 
på “Automatic” (Automatisk). 

I När du är klar avslutar du menyn genom att 
trycka på GUIDE.
1) Låt inspelaren vara i standby-läge så 

laddas TV-programmen in under 
natten.

2) Om du använder en extern mottagare 
måste du själv ställa in den till din 
värdkanal. Mer detaljer finns i tabellen 
nedan. 

  Lämna den externa mottagaren 
påslagen under natten.

     Obs! Om du går över till din värdkanal 
innan du har satt den på “standby” kommer 
din recorder genast börja ladda ner TV-
programinformation. EPG DOWNLOAD 
visas i teckenfönstret. Processen kan ta upp 
till två (2) timmar. Du kan när som helst 
avbryta nedladdningen genom att slå 
enheten över till “on” (på). Alternativt kan 
du låta recordern stå på “standby” över 
natten och automatiskt ladda ner all TV-
programinformation.

Deutschland
Österreich

Schweiz (Deutsch)
United Kingdom
France
España
Nederland

-Eindhoven
-Rotterdam
-Amsterdam
België (Vlaanderen)
Italia 

Eurosport
Eurosport

Eurosport
ITV
Canal +
Tele 5
TMF/Eurosport

TMF
TMF
TMF
TMF
Sport Italia

Eurosport Astra1 19.2E
Eurosport Astra1 19.2E,
Hotbird 13.0E
Eurosport Astra1 19.2E
British Eurosport Astra2 28.2E

TMF Astra1 19.2E /
Hotbird 13.0E
TMF Astra1 19.2E
TMF Astra1 19.2E
TMF Astra1 19.2E

Värdkanal
(SAT)

Värdkanal
(antenn/kabel)

Land/Stad
(språk)

 Kontrollera nästa dag att nedladdningen är klar 
genom att titta på TV-programlistan på 
skärmen { Editor } (Redigeraren). Se sidan 31 
för mer information.

Praktiska tips:
– Om ditt land/region inte är med i ovanstående 
lista eller om du inte kan ta emot informationen så 
kan du fortfarande använda GUIDE Plus+ för 
ShowView och manuella inspelningar.
– Om det uppstår problem med inställningarna av 
systemet GUIDE Plus+ kan du få mera hjälp på 
hemsidan www.europe.guideplus.com.
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Använda GUIDE Plus+

TIPS: Tryck på den blå knappen så kommer du tillbaka till rutnätsskärmen. Tryck på GUIDE när du vill 
stänga menyn.

Introduktion till systemet 
GUIDE Plus+

När inställningarna och nedladdningen för 
GUIDE Plus+ är slutförda kan du börja 
utforska de olika funktionerna och områdena 
inom systemet GUIDE Plus+.

A Tryck på GUIDE på fjärrkontrollen. 

B Navigera på menyn med knapparna  .

 

A

B

C

D

E

F

GUIDE Plus+ är indelat i sex olika skärmdelar:
A  Informationspaneler – Visar instruktioner för 

GUIDE Plus+, påannonseringar för program 
och reklam.

B  TV-fönster – visar det TV-program som du 
tittar på just nu. Du kan fortsätta titta på 
pågående program samtidigt som du går in i 
GUIDE Plus+. 

C  Åtgärdsfält – Visar tillgängliga funktioner. 
Funktionerna kan utföras direkt med deras 
respektive färgknapp på fjärrkontrollen.

D  Informationsruta – Visar kortfattad 
programinformation och hjälpmenyer.

E  Menyfält – Visar menyer för GUIDE Plus+ och 
ditt nuvarande val.

F  Rutfält – Visar TV-programmen per kanal och 
tid sju dagar framåt.

 Om du märker att det saknas kanaler går du 
till skärmen { Editor } (Redigeraren) och 
kontrollerar och ändrar kanaluppställningen. 
Mer information finns på sidan 31.

Snabbfunktioner

Det finns flera funktioner inbyggda i GUIDE 
Plus+. Dessa funktioner finns i åtgärdsfältet C  
när de kan användas. Du kommer åt 
funktionerna genom att trycka på motsvarande 
färgkodad knapp på fjärrkontrollen.

 Programmera inspelningar

 Markera programmet du vill spela in och tryck 
på den röda knappen som står för .
 Du kan programmera inspelning av upp till 
25 program.

Välj program för en specifik kanal

 Tryck på den gula knappen på fjärrkontrollen 
för  så ser du logotyperna för alla 
tillgängliga kanaler i området. Välj genom att 
trycka på OK.

Praktiskt tips:
– De program som du har ställt in för inspelning 
kan granskas och ändras på skärmen “Schedule” 
(Schema). Mer information finns på sidan 30.
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Använda GUIDE Plus+ (forts.)

Snabbfunktioner

Det finns flera funktioner inbyggda i GUIDE 
Plus+. Dessa funktioner finns i åtgärdsfältet C  
när de kan användas. Du kommer åt 
funktionerna genom att trycka på motsvarande 
färgkodad knapp på fjärrkontrollen.

 Programmera inspelningar

 Markera programmet du vill spela in och tryck 
på den röda knappen som står för .
 Du kan programmera inspelning av upp till 
25 program.

Välj program för en specifik kanal

 Tryck på den gula knappen på fjärrkontrollen 
för  så ser du logotyperna för alla 
tillgängliga kanaler i området. Välj genom att 
trycka på OK.

Praktiskt tips:
– De program som du har ställt in för inspelning 
kan granskas och ändras på skärmen “Schedule” 
(Schema). Mer information finns på sidan 30.

Menyfältet för GUIDE Plus+

Systemet GUIDE Plus+ består av sju knappar i 
menyfältet:

Grid Search My TV Schedule

Info Editor Setup

A Tryck på GUIDE på fjärrkontrollen. 
 Skärmen GUIDE Plus+ visas.

B Markera menyfältet genom att trycka på , 
markera sedan ett menyval genom att trycka 
på   och öppna med . 
 Varje enskilt val beskrivs på följande sidor.

Skärmen “Grid” (Rutfält)
Rutfältet är där TV-programmen listas i 
GUIDE Plus+. Där har du TV-programmen för 
sju dagar framåt. 

A Välj den kanal du vill ha med knapparna . 

 Gå upp eller ned en sida i taget genom att 
trycka på CHANNEL +/-.

B Använd knapparna   till att välja ett program. 

 Du kan gå direkt till gårdagens eller 
morgondagens program genom att trycka på 

 / .

C Börja titta genom att trycka på OK.

Skärmen “Search” (Sök)
På den här skärmen kan du hitta program efter 
kategorier. Det gör att du snabbt kan hitta 
något intressant att titta på eller spela in.

A Markera { Search } (Sök) och tryck på .

B Välj en kategori att söka i med knapparna  : 
{ Movies (Filmer), Sport, Children (Barn), 
Others (Annat) eller My Choice (Mitt Val)}. 

C Välj en underkategori med knapparna  och 
tryck på OK så börjar sökningen.
 Alla program i underkategorin som 
kommer att visas inom de nästa sju dagarna 
visas nu i tidsordning.
 Om du väljer { All } (Alla) får du samtliga 
träffar i kategorins alla underkategorier.

D Välj ett program med knapparna   och 
tryck på OK för att börja titta.

Ställ in dina egna sökord:
A Markera { My Choice } (Mitt val) och tryck på 
.

B Tryck på den gula knappen på fjärrkontrollen 
för .

C Skriv in ditt sökord med knapparna   
och bekräfta genom att trycka på OK.

D Tryck på den gröna knappen för .

E Markera ditt sökord och tryck på OK så 
börjar sökningen.

TIPS: Tryck på den blå knappen så kommer du tillbaka till rutnätsskärmen. Tryck på GUIDE när du vill 
stänga menyn.
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Skärmen “My TV” (Min TV)
Med skärmen My TV (Min TV) kan du ställa in 
en personlig profil. Profilen kan ha egna 
kanaler, kategorier och/eller sökord. På det 
sättet kan du snabbt hitta något intressant att 
titta på eller spela in.

A Markera { My TV } (Min TV) och tryck på .

B Tryck på den gula knappen för .

C Välj { Channel } (Kanal), { Categories } 
(Kategorier) eller { Keywords } (Sökord) med 
knapparna .

D Tryck på den gula knappen för .

{ Channel } (Kanal)
 Välj en kanal från skärmen “Channel” (Kanal) 

och tryck på OK.
 Du kan lägga till flera kanaler (upp till 16) 
genom att repetera det här steget.

{ Categories } (Kategorier)
 Välj en kategori från skärmen “Search” (Sök) 

och tryck på OK.
 Du kan lägga till flera kategorier (upp till 4) 
genom att repetera det här steget.

{ Keywords } (Sökord)
 Skriv in ditt sökord med knapparna   

och bekräfta genom att trycka på OK.
 Du kan lägga till flera sökord (upp till 16) 
genom att repetera det här steget.

E Aktiver din profil genom att trycka på OK.

Använda GUIDE Plus+ (forts.)

Skärmen “Schedule” (Schema)
På skärmen Schedule (Schema) kan du se, 
radera och ändra schemalagda inspelningar.  
Du kan dessutom schemalägga inspelning här, 
antingen med ShowView eller manuellt.  
Mer information finns på sidorna 40~41.

Skärmen “Info”
På skärmen Info finns övrig information, t.ex. 
nyheter, väder, aktiekurser och annat.  
Den här informationen sänds ut på samma sätt 
som TV-programinformationen och kan 
variera beroende på var man är.

Om det inte finns några kategorier betyder det 
att ingen information har kommit ut än. 

TIPS: Tryck på den blå knappen så kommer du tillbaka till rutnätsskärmen. Tryck på GUIDE när du vill 
stänga menyn.
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Använda GUIDE Plus+ (forts.)

Skärmen “Schedule” (Schema)
På skärmen Schedule (Schema) kan du se, 
radera och ändra schemalagda inspelningar.  
Du kan dessutom schemalägga inspelning här, 
antingen med ShowView eller manuellt.  
Mer information finns på sidorna 40~41.

Skärmen “Info”
På skärmen Info finns övrig information, t.ex. 
nyheter, väder, aktiekurser och annat.  
Den här informationen sänds ut på samma sätt 
som TV-programinformationen och kan 
variera beroende på var man är.

Om det inte finns några kategorier betyder det 
att ingen information har kommit ut än. 

Skärmen “Setup” (Inställningar)
På skärmen Setup (Inställningar) kan du 
konfigurera GUIDE Plus+ enligt din egen 
situation (region, TV-mottagning). Dessutom 
kan du ställa in värdkanaler och titta på 
systeminformationen för GUIDE Plus+.

Mer detaljerad information om hur man ställer 
in GUIDE Plus+ finns på sidorna 26~27.

Ändra inställningarna
A Välj { Setup } (Inställningar) och tryck på .

B Markera { Basic Setup } (Grundinställningar) 
och tryck på OK.

C Flytta markeringen till den del du vill ändra 
(Language (Språk), Country (Land), Postal 
Code (Postnummer), External Receiver 
(Extern mottagare) 1, 2, 3) och tryck på OK.

D Gör önskade ändringar enligt anvisningarna på 
skärmen och tryck på OK.
  En del ändringar kan kräva att TV-
programlistan laddas ned på nytt. Det kan ta 
upp till 24 timmar.

Skärmen “Editor” (Redigeraren)
Det är på skärmen Editor (Redigeraren) som 
du kan ordna din kanaluppsättning. Alla 
ändringar gjorda på skärmen Editor 
(Redigeraren) leder till en förändring i 
rutnätet. Du kan bestämma nummer på TV-
kanaler, sätta på eller stänga av kanaler och 
bestämma kanalkällor (TV-mottagare, extern 
mottagare).

Editor

A Markera { Editor } (Redigeraren) och tryck på 
.
 Skärmen Editor (Redigeraren) visas på olika 
sätt beroende på den TV-mottagning som finns 
i ditt område.

Sätta på eller stänga av kanaler
B Flytta till den vänstra rutan på den kanal du vill 

ändra och tryck på den röda knappen på 
fjärrkontrollen.
 Programmet för de kanaler som är “On” 
(På) kommer att visas i rutnätet.

Ändra källa 
C Flytta till den högra rutan på den kanal du vill 

ändra och tryck på den röda knappen för att 
ändra källa (t.ex. Tuner, Ext. Mott. 1 osv.).
 Kanalnumret ändras automatiskt enligt den 
nya källan.

Ändra programnummer 
D Flytta till den högra rutan på den kanal du vill 

ändra och tryck på den gröna knappen. Skriv 
in programnumret med den alfanumeriska 
knappsatsen 0-9.

TIPS: Tryck på den blå knappen så kommer du tillbaka till rutnätsskärmen. Tryck på GUIDE när du vill 
stänga menyn.
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Styra TV-program

Växla till TV-program

PAUSE

TUNER

JUMP-BACK
PLAYINFO

A Slå på TV:n och välj rätt kanal för inspelaren 
(t.ex. “EXT”, “0”, “AV”).

B Slå på inspelaren genom att trycka på 
STANDBY-ON 2.
 Om du inte ser något TV-program på TV:n 
trycker du på TUNER på fjärrkontrollen.

C Tryck på CHANNEL +/- upprepade 
gånger för att välja en TV-kanal.
 De aktiva TV-programmen lagras 
automatiskt i inspelarens tillfälliga 
hårddisklagring. Informationen visas i timeshift-
videofältet.

 Om du byter kanal på inspelaren kommer en 
ny titel att skapas och ett vertikalt streck att 
sättas in i timeshift-videofältet.

 Du kan visa eller ta bort timeshift-videofältet 

genom att trycka på knappen INFO m på 
fjärrkontrollen.

Mer information om tillfällig 
hårddisklagring (timeshift-buffert) finns 
på nästa sida.

Funktionen Pause Live TV

Ibland kanske du blir avbruten när du tittar på 
ett favoritprogram eller en match. Nu kan du 
göra paus i programmet genom att trycka på 
PAUSE Å och sedan återuppta 
uppspelningen genom att trycka på PLAY . 
Det fungerar precis som om du kontrollerade 
det direktsända TV-programmet. 

Om du vill återgå till direktsändningen trycker 
du på TUNER.

Funktionen Instant Replay

När du tittar på en direktsändning kan du 
trycka på JUMP-BACK på fjärrkontrollen så 
hoppar du 30 sekunder (standardinställning) 
bakåt i tiden för varje gång du trycker på 
knappen. 

Om du vill återgå till direktsändningen trycker 
du på TUNER.

Funktionen FlexTime

Du behöver inte vänta på att inspelningen är 
slut innan du påbörjar uppspelningen. 

När inspelningen pågår håller du nere   på 
fjärrkontrollen så kommer du tillbaka till 
början av inspelningen och kan börja titta 
därifrån.

TIPS: Visa timeshift-videofältet genom att trycka på knappen INFO på fjärrkontrollen.
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Före inspelning

Tillfällig lagring på hårddisken/
timeshift-videofältet

Pågående TV-program sparas i det tillfälliga 
hårddiskutrymme kallat “TSB” (timeshift-
buffert) så snart inspelaren slås på. Där sparas 
upp till sex (6) timmar TV-program.

Timeshift-videofältet visas på skärmen med 
status och tidinformation för de TV-program 
som finns i hårddiskens tillfälliga 
lagringsutrymme. Du kan visa eller ta bort 
timeshift-videofältet genom att trycka på 

knappen INFO m på fjärrkontrollen.

Timeshift-videofältet består av följande:

a TV-programmets starttid. 
Efter 6 timmar raderas början av innehållet 
och starttiden ändras på motsvarande sätt.

b Återstående utrymme på den tillfälliga 
lagringsplatsen.

c Klipp som är markerade för inspelning till 
hårddisken (märkta med rött).

d Nuvarande läge och tid i TV-sändningen.
e Titelmarkörer (om du byter kanal i längre än 

en minut skapas en ny titelmarkör)
f Nutid

VARNING!  
De TV-program som finns lagrade i den 
tillfälliga hårddiskbufferten raderas när de 
överskrider lagringsbufferten eller när du 
stänger av inspelaren genom att trycka på 
STANDBY-ON 2.

Innehållet i den tillfälliga hårddiskbufferten 
raderas också om du: 
– Trycker på CAM på fjärrkontrollen.
– Går in på { Setup } (Inställningar) eller  
{ Record mode } (Inspeln.läge) på menyn för 
systeminställningar.

Yes

No

This action will clear the Time Shift Buffer.
Do you want to continue?

i) Om du ändå vill fortsätta och låta innehållet 
i den tillfälliga hårddiskbufferten raderas 
trycker du på OK på fjärrkontrollen för att 
välja { Yes } (Ja) på menyn, ELLER

ii) Markera { No } (Nej) och tryck på OK på 
fjärrkontrollen för att avbryta.

Markera innehåll för inspelning
Du måste “markera” innehållet i den tillfälliga 
hårddiskbufferten innan det kan sparas på 
hårddisken (HDD). Mer information finns på 
sidan 36. 

Välja en titel (program)
 Tryck på INFO m så visas en översikt där du 

kan använda knapparna  till att välja en 
titel.

 Hitta en scen inom en titel
 Använd knapparna  .

 Spela in pågående program
 Tryck en gång på REC . Tryck på REC  

en gång till så börjar en 30-minuter lång 
inspelning.

Markera för inspelning från och med 
nuvarande scen

 Tryck på den röda knappen.

 Avbryta den markerade inspelningen
 Tryck på den röda knappen.

 Avsluta inspelningen
 Tryck på STOP .
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Före inspelning (forts.)

Standardinställningar för 
inspelning

Du kan ställa in dina inställningar för inspelning 
i inställningsmenyn. 

A Tryck på knappen SYSTEM på fjärrkontrollen.
 Systemmenyn visas.

B Välj { Preferences } (Egna inst.) genom att 
trycka på .

C Välj { Recording } (Inspelning) genom att 
trycka på .

Recording

Preferences

Record mode

Language

Recording

Preferences

Sat record

Direct rec
Off

On

Auto protect

SP

Lang I

Off

Chapters Smart

D Markera den inställning du vill ändra med 
knapparna  och tryck sedan på  för 
respektive meny.
 På följande sidor finns anvisningar och 
förklaringar av alternativen.
 Om valet på menyn är nedtonat innebär 
det att funktionen inte finns tillgänglig eller inte 
kan ändras i aktuellt läge.

E När du vill avsluta trycker du på SYSTEM.

Tabell över inspelningsinställningar

Praktiskt tips: 
– Om du ändrar inspelningsläget raderas 
innehållet i den tillfälliga hårddiskbufferten. Det är 
bara det markerade innehållet (i det röda fältet) 
som spelas in på hårddisken.

1 
2
2.5
3
4
6
8

DVD±R/
DVD±RW

HDD
(160 GB)

31
62
78
94
125
157
250

DVD+R  
Double Layer

2 
4
5
6
8
12
16

Inspelningar kan lagras på en DVD-skivaInspelningsläge 

HQ (hög kvalitet)

SP (standarduppspelning)

SPP (standarduppspelning plus)

LP (lång speltid)

EP (utökad uppspelning)

SLP (super lång uppspelning)

SEP (super utökad uppspelning)
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Före inspelning (forts.)

Recording (Inspelning) (det understrukna alternativet är fabriksinställningen)

Record mode  
(Inspeln.läge)

 Inspelningsläget bestämmer inspelningars bildkvalitet och hur lång inspelningstid 
som får plats på hårddisken. Se även “Tabell över inspelningsinställningar” på 
sidan 34.

 Viktigt! När du kopierar från hårddisken till en inspelningsbar DVD-skiva, 
kommer inspelningsläget för den valda inspelningen på hårddisken automatiskt 
att överföras – det går inte att välja ett annat inspelningsläge. 

 Fabriksinställningen är SP.

Language (Språk)  Väljer det språk som ska användas när ett TV-program sänds i mer än ett 
språk. Om till exempel ett program är tillgängligt på engelska och spanska, med 
spanska som det andra språkalternativet. 
{ Lang I } (Språk I)  – Originalspråk.
{ Lang II } (Språk II) – Andra ljudspråk.

Auto protect 
(Autoskydd)

 Det här alternativet skyddar inspelningarna på hårddisken från att raderas 
om det inte finns plats för nya inspelningar. 
{ On } (På)  – Det går inte att radera eller redigera inspelade titlar.
{ Off } (Av) – Stänger av funktionen.

Chapters (Kapitel)  Delar automatiskt in en inspelning (titel) i kapitel genom att infoga 
kapitelmarkörer med jämna intervall. Detta gör det möjligt för dig att snabbt 
nå en viss punkt i inspelningen.
{ Off } (Av) – Inga kapitelmarkeringar infogas i inspelningen. 
{ Standard } – Kapitelmarkeringar infogas automatiskt med ungefär 

fem (5) minuters mellanrum. 
{ Smart }  –  Den här inställningen fungerar endast med inspelning 

från en digital videokamera. En kapitelmarkering 
infogas varje gång inspelningen har avbrutits, dvs. när 
inspelningen har stoppats eller pausats och sedan 
påbörjats igen. 

SAT record  
(SAT-inspelning)

 Den här funktionen är bara tillgänglig om du har anslutit en satellitmottagare 
eller en annan enhet till SCART-uttaget EXT 2 AUX-I/O på inspelaren.  
Mer information finns på sidan 38.
{ Off } (Av) –  Stänger av funktionen.
{ EXT2 }  – Aktivera funktionen för start och stopp av inspelning 

när en signal tas emot från den anslutna enheten.

Direct rec. 
(Direktinspelning)

 Med den här funktionen kan du omedelbart börja spela in programmet du 
tittar på genom att trycka på knappen REC utan att behöva slå på inspelaren. 
Mer information finns på sidan 38.
{ On } (På)  –  Aktivera inspelning direkt från TV-visning.
{ Off } (Av)  – Stänger av funktionen.

1 
2
2.5
3
4
6
8

DVD±R/
DVD±RW

HDD
(160 GB)

31
62
78
94
125
157
250

DVD+R  
Double Layer

2 
4
5
6
8
12
16

Inspelningar kan lagras på en DVD-skivaInspelningsläge 

HQ (hög kvalitet)

SP (standarduppspelning)

SPP (standarduppspelning plus)

LP (lång speltid)

EP (utökad uppspelning)

SLP (super lång uppspelning)

SEP (super utökad uppspelning)
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Spela in på hårddisk

TIPS: Ställ in rätt inspelningsläge. Det avgör faktisk inspelningsbar tid till hårddisken eller en inspelningsbar 
DVD-skiva. Se även sidan 35.

VIKTIGT! 
Skrivskyddade bilder
TV-program, filer, videoband, skivor och annat 
material som är kopieringsskyddat kan inte 
spelas in med den här inspelaren.

Spela in TV-program

Följ instruktionerna nedan om du vill spela in 
TV-programmen på hårddisken där du kan 
lagra dem för kommande visning och kopiera 
dem till en inspelningsbar DVD-skiva om det 
behövs.

Spela in pågående TV-program

A Visa timeshift-videofältet genom att trycka på 

knappen INFO m på fjärrkontrollen.

B Tryck på knappen REC  på fjärrkontrollen.
 Den nuvarande TV-kanalen kommer nu att 
spelas in upp till sex (6) timmar. 

Cancel rec.                           BACK MORE INFO

23:1321:00

 Om TV-programinformation finns i GUIDE 
Plus+.
 Texten “Record 1 Program” (Spelar in 1 
program) visas i videofältets högra ände. 
Inspelningen avbryts automatiskt när TV-
programmet är slut.
 Om du vill spela in nästa TV-program 
trycker du på REC  igen.

 Om TV-programinformationen inte finns i 
GUIDE Plus+ systemet, tryck på REC  igen 
så programmeras inspelningen i intervaller om 
30 minuter, upp till maximalt sex (6) timmar.

C Om du vill avbryta inspelningen innan 
programmet är slut trycker du på  STOP .

Spela in ett speciellt avsnitt av ett 
TV-program

A Visa timeshift-videofältet genom att trycka på 

knappen INFO m på fjärrkontrollen.

B Välj ett TV-program i hårddiskens tillfälliga 
lagringsutrymme med knapparna .

C Sök efter början av den scen du vill spela in 
med knapparna   och tryck sedan på 
PAUSE Å.

D Tryck på den röda knappen på fjärrkontrollen 
så påbörjas inspelningen härifrån.

E Tryck på PLAY  så fortsätter uppspelningen.

F Sök efter scenens slut med  och tryck på 
STOP  på fjärrkontrollen.
 Den markerade inspelningen visas i rött på 
videofältet.
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Spela in på hårddisk (forts.)

 Om TV-programinformation finns i GUIDE 
Plus+.
 Texten “Record 1 Program” (Spelar in 1 
program) visas i videofältets högra ände. 
Inspelningen avbryts automatiskt när TV-
programmet är slut.
 Om du vill spela in nästa TV-program 
trycker du på REC  igen.

 Om TV-programinformationen inte finns i 
GUIDE Plus+ systemet, tryck på REC  igen 
så programmeras inspelningen i intervaller om 
30 minuter, upp till maximalt sex (6) timmar.

C Om du vill avbryta inspelningen innan 
programmet är slut trycker du på  STOP .

Spela in ett speciellt avsnitt av ett 
TV-program

A Visa timeshift-videofältet genom att trycka på 

knappen INFO m på fjärrkontrollen.

B Välj ett TV-program i hårddiskens tillfälliga 
lagringsutrymme med knapparna .

C Sök efter början av den scen du vill spela in 
med knapparna   och tryck sedan på 
PAUSE Å.

D Tryck på den röda knappen på fjärrkontrollen 
så påbörjas inspelningen härifrån.

E Tryck på PLAY  så fortsätter uppspelningen.

F Sök efter scenens slut med  och tryck på 
STOP  på fjärrkontrollen.
 Den markerade inspelningen visas i rött på 
videofältet.

Funktion för samtidig inspelning 
och uppspelning

Under tiden du spelar in ett TV-program på 
hårddisken kan du spela upp en tidigare 
inspelad titel från hårddisken, eller spela upp 
en DVD-videoskiva eller titta på uppspelningen 
från en annan ansluten enhet.

Uppspelning från hårddisk

A Tryck på HDD-BROWSER och tryck sedan 
flera gånger på  tills titelmenyn visas.

SOURCES                         1/3

Hard Disk

Disc Tray 

Disc Library

HDD/VIDEO

[BROWSER]

SORTING�           1/6

Recoding Date
Alphabetical
Delete Order
Protected
Genre
Last Played

B Markera en titel på hårddisken och tryck på 
PLAY  för att starta uppspelningen.

Uppspelning från DVD

 Tryck på OPEN CLOSE ç på inspelarens 
framsida och lägg i en skiva för att starta 
uppspelningen.

Uppspelning från en annan enhet
Det här kan du bara göra om inspelaren är 
ansluten till TV:n via uttaget EXT1 TO TV-I/O.

 Tryck på TV/HDD så visas bilden från den 
enhet som är ansluten till uttaget EXT2 AUX-
I/O på inspelaren. 

Titta på andra TV-program
Om det inte finns någon enhet ansluten till 
uttaget EXT2 AUX-I/O växlar du till TV-läge 
när du trycker på TV/HDD.

 Byt kanal genom att trycka på TV:ns upp-/ned-
knapp för kanaler.

Praktiskt tips:
– Kom ihåg att ställa tillbaka TV:n till 
videoingångskanalen om du vill titta på TV via 
inspelaren eller spela upp den inspelade skivan.

TIPS: Ställ in rätt inspelningsläge. Det avgör faktisk inspelningsbar tid till hårddisken eller en inspelningsbar 
DVD-skiva. Se även sidan 35.
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Direktinspelning från TV

Om inspelaren är ansluten till TV:n med en 
SCART-kabel kan du när som helst börja spela 
in det program som visas på TV:n även om 
inspelaren är i vänteläge. 

A Kontrollera att { Direct rec. } 
(Direktinspelning) är aktiverat (se sidan 35). 

B När TV-programmet visas på TV:n trycker du 
på REC  på fjärrkontrollen så påbörjas 
inspelningen.

C När du vill avsluta inspelningen trycker du på 
STOP . 
 Annars avslutas inspelningen automatiskt 
efter sex (6) timmars inspelning.

Praktiskt tips:
– Direktinspelning kan inte utföras från enheten 
ansluten till SCART-uttaget märkt EXT2 AUX I/O.

Automatisk inspelning från en 
satellitmottagare

Den här funktionen kan bara användas för den 
satellitmottagare (eller annan liknande enhet) 
som är ansluten till SCART-uttaget EXT2 
AUX-I/O på inspelaren. Dessutom måste 
satellitmottagaren ha en timerfunktion som 
kan styra inspelarens inspelningsfunktion.

A Kontrollera att läget { Sat record } (Sat-insp.) 
i inspelarens inställningar har angetts till  
{ EXT2 } (se sidan 35). 

B Programmera inspelningen med hjälp av 
satellitmottagarens funktion för 
timerprogrammering (se satellitmottagarens 
användarhandbok).

C Ställ inspelaren och satellitmottagaren i 
standby-läge för inspelningen.
 Du måste slå om satellitmottagaren till 
vänteläge före inspelaren.
 Inspelaren börjar spela in när den 
upptäcker en signal från satellitmottagaren.

Praktiskt tips:
– Inspelarens programmerade inspelningar har 
företräde före automatiska satellitinspelningar.  
En automatisk satellitinspelning avbryts om 
inspelarens timerinspelning ska börja.

Spela in på hårddisk (forts.)

TIPS: Ställ in rätt inspelningsläge. Det avgör faktisk inspelningsbar tid till hårddisken eller en inspelningsbar 
DVD-skiva. Se även sidan 35.
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Timerinspelningar

Du kan använda timerinspelning till att påbörja 
och avsluta en inspelning automatiskt vid ett 
senare 
datum/tidpunkt. Inspelaren väljer rätt kanal och 
påbörjar inspelningen vid den angivna 
tidpunkten.

Med den här recordern kan du programmera 
25 inspelningar samtidigt och upp till sex (6) 
för varje inspelning.

Det finns tre sätt att programmera in en 
timerinspelning
– Med GUIDE Plus+
– Med ShowView
– Manuellt

Om VPS/PDC
VPS (Video Programming System) eller PDC 
(Programme Delivery Control) används för att 
styra start och varaktighet för en TV-
kanalinspelning. Om ett TV-program startar 
tidigare eller slutar senare än planerat startas 
och stoppas inspelaren vid korrekta 
tidpunkter.

Timerinspelning (GUIDE Plus+)

Du programmerar en inspelning med GUIDE 
Plus+ genom att helt enkelt markera 
programmet i programlistan.

A Slå på TV:n och välj rätt kanal för inspelaren 
(t.ex. “EXT”, “0”, “AV”).

B Slå på inspelaren och tryck på GUIDE på 
fjärrkontrollen.
 Skärmen GUIDE Plus+ visas.

 

Obs! Om inställningsmenyn för GUIDE Plus+ 
visas betyder det att inspelaren inte ännu har 
installerats med GUIDE Plus+ och därför inte 
fått programlistan ännu. Mer information om 
hur du installerar GUIDE Plus+ finns på 
sidorna 26~27.

C Välj den TV-kanal du vill ha med knapparna 
 och markera programmet med  . 

 Gå upp eller ned en sida i taget genom att 
trycka på CHANNEL +/-.

 Du kan gå en dag bakåt eller framåt genom att 
trycka på   .

D Tryck på fjärrkontrollens röda knapp för 
.

E Avsluta menyn genom att trycka på GUIDE.

Spela in på hårddisk (forts.)

TIPS: Ställ in rätt inspelningsläge. Det avgör faktisk inspelningsbar tid till hårddisken eller en inspelningsbar 
DVD-skiva. Se även sidan 35.
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Timerinspelning (SHOWVIEW)

Det här är ett enkelt timerprogrammeringssyst
em. Du använder det genom att skriva in det 
SHOWVIEW-nummer som programmet du vill 
spela in har. Numret hittar du i TV-tidningen.

All information som krävs för programmering 
av inspelaren finns i programmeringsnumret. 

A Slå på TV:n och välj rätt kanal för inspelaren 
(t.ex. “EXT”, “0”, “AV”).

B Slå på inspelaren och tryck på TIMER på 
fjärrkontrollen.
 Schemaskärmen för GUIDE Plus+ visas.

C Tryck på fjärrkontrollens röda knapp för 
.

 Inmatningsskärmen för SHOWVIEW visas.

=   =   =   =   =   =   =   =

D Med den alfanumeriska knappsatsen 0-9 
skriver du in SHOWVIEW

 -numret och bekräfta 
genom att trycka på OK. (t.ex. 5-312-4 eller 
5,312 4, skriver du in “53124”).
 Systemet GUIDE Plus+ tolkar 
programnumret och gör om det till en 
timerinställning.

 Om fel programnummer skrivs in måste det 
korrekta programnumret väljas manuellt. 
Ändra datum och tid genom att följa 
anvisningarna som visas på TV:n.

E Standardinställningarna visas i det rosa fältet. 
Du kan göra ändringar genom att trycka på 
motsvarande färgknapp på fjärrkontrollen.

{ Frequency } (Frekvens)
 Du kan ändra repetitionsinställningen för 
inspelning (ONCE (En gång), WEEKLY (Varje 
vecka), M-F) genom att trycka på den röda 
knappen flera gånger.

{ Timing } (Tid)
 Du kan lägga till extra tid på inspelningen  
(+0, +10, +20, +30) genom att trycka på den 
gröna knappen flera gånger eller välja 
funktionen VPS/PDC (V-P). 
Obs! VPS/PDC är inte tillgängligt för externa 
mottagare.

F Bekräfta och avsluta menyn genom att trycka 
på TIMER.
 Om en timerinspelning är programmerad 
lyser ikonen “TIMER” i teckenfönstret.
 Ett meddelande kommer att visas innan 
timerinspelningen börjar om inspelaren inte är 
i vänteläge. 
 Om du inte gör någonting när meddelandet 
visas kommer inspelaren automatiskt att byta 
till rätt kanal och påbörja inspelningen.

Spela in på hårddisk (forts.)

TIPS: Ställ in rätt inspelningsläge. Det avgör faktisk inspelningsbar tid till hårddisken eller en inspelningsbar 
DVD-skiva. Se även sidan 35.
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Timerinspelning (manuell)

A Slå på TV:n och välj rätt kanal för inspelaren 
(t.ex. “EXT”, “0”, “AV”).

B Slå på inspelaren och tryck på TIMER på 
fjärrkontrollen.
 Schemaskärmen för GUIDE Plus+ visas.

C Tryck på fjärrkontrollens gröna knapp för 
.

 Inspelningsdatumet visas.

20  -  May

D Skriv in inspelningsinformationen (datum, 
starttid, sluttid) med knapparna    
eller den alfanumeriska knappsatsen 0-9 
och bekräfta varje inskrivning med den gröna 
knappen och gå vidare till nästa parameter.

E När “TUNER 01” visas i teckenfönstret väljer 
du ingångskälla och skriver in kanalnumret.
 Om du vill använda en extern ingångskälla 
markerar du “TUNER” på menyn och 
använder knapparna  till att välja { EXT1 },  
{ EXT2 } eller { CAM1 }.
 Om du vill använda en intern TV-kanal 
markerar du “01” på menyn och använder den 
alfanumeriska knappsatsen 0-9 till att 
skriva in kanalen.

F Bekräfta genom att trycka på den gröna och 
gå vidare till nästa parameter.
 Ett virtuellt tangentbord visas nu på TV-
skärmen. Skriv in titelnamnet.

G När du är färdig lagrar du inställningarna 
genom att trycka på den gröna knappen för 

.
 Den schemalagda manuella inspelningen 
visas.

H Standardinställningarna visas i det rosa fältet. 
Du kan göra ändringar genom att trycka på 
motsvarande färgknapp på fjärrkontrollen.

{ Frequency } (Frekvens)
 Du kan ändra repetitionsinställningen för 
inspelning (ONCE (En gång), WEEKLY (Varje 
vecka), M-F) genom att trycka på den röda 
knappen flera gånger.

{ Timing } (Tid)
 Du kan lägga till extra tid på inspelningen  
(+0, +10, +20, +30) genom att trycka på den 
gröna knappen flera gånger eller välja 
funktionen VPS/PDC (V-P).
Obs! VPS/PDC är inte tillgängligt för externa 
mottagare.

I Bekräfta och avsluta menyn genom att trycka 
på TIMER.
 Om en timerinspelning är programmerad 
lyser ikonen “TIMER” i teckenfönstret.
 Ett meddelande kommer att visas innan 
timerinspelningen börjar om inspelaren inte är 
i vänteläge. 
 Om du inte gör någonting när varningen 
visas kommer inspelaren automatiskt att byta 
till rätt kanal och påbörja inspelningen.

Spela in på hårddisk (forts.)

TIPS: Ställ in rätt inspelningsläge. Det avgör faktisk inspelningsbar tid till hårddisken eller en inspelningsbar 
DVD-skiva. Se även sidan 35.
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Ändra/ta bort en 
timerinspelning 

A Slå på TV:n och välj rätt kanal för inspelaren 
(t.ex. “EXT”, “0”, “AV”).

B Slå på inspelaren och tryck på TIMER på 
fjärrkontrollen.
 Schemaskärmen för GUIDE Plus+ visas.

C Markera en timerinspelning som du vill ta bort 
eller ändra med .

Ta bort en timerinspelning
 Tryck på fjärrkontrollens röda knapp för 

.

Ändra en timerinspelning
 Tryck på fjärrkontrollens gröna knapp för 

 och följ anvisningarna på TV-
skärmen för ändringen/inprogrammeringen.

Ändra frekvens/tid
 Markera respektive ruta på menyn och tryck 

på den röda knappen för att ändra frekvens 
eller den gröna för att ändra tid.

D Bekräfta och avsluta menyn genom att trycka 
på TIMER.

Spela in på hårddisk (forts.)

TIPS: Ställ in rätt inspelningsläge. Det avgör faktisk inspelningsbar tid till hårddisken eller en inspelningsbar 
DVD-skiva. Se även sidan 35.
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Spela in på hårddisk (forts.)  

Spela in från DV-videokamera 

Om en DV-videokamera ansluts till uttaget DV 
IN på inspelaren kan du styra både 
videokameran och inspelaren med inspelarens 
fjärrkontroll. Dessutom kan du med 
funktionen för smart kapitelindelning lägga till 
kapitelmarkeringar vid varje bildbrytning.

Innan du sätter igång...
Markera det innehåll i hårddiskens tillfälliga 
lagringsutrymme (timeshift-buffert) som du vill 
spela in på hårddisken. Mer information finns 
på sidan 33. Annars kommer allt innehåll att 
raderas när du börjar spela in från kameran.

A Anslut en videokamera av typen Digital Video 
eller Digital 8 till uttaget DV IN på inspelaren 
(se sidan 22).

B Slå på TV:n och välj rätt kanal för inspelaren 
(t.ex. “EXT”, “0”, “AV”).

C Tryck på knappen CAM på fjärrkontrollen.
 Ett varningsmeddelande visas.

Hard Disk

Recordable DVD

Cancel

Switching to camera mode will clear the 
Time Shift Buffer.
Select a media type to record.

D Om du vill fortsätta väljer du att spela in på  
{ Hard Disk } (Hårddisk) eller { Recordable 
DVD } (Inspelningsbar DVD-skiva) på menyn 
och bekräftar genom att trycka på OK.
 Allt innehåll i hårddiskens tillfälliga 
lagringsutrymme kommer att raderas. Endast 
det innehåll som har “markerats” kommer att 
lagras på hårddisken.

 Annars väljer du { Cancel } (Avbryt) på 
menyn och trycker på OK så avbryts allting.

E Slå på DV-videokameran och börja 
uppspelningen.

+RW 

DV CONTROL

CAM 2

TIPS: Ställ in rätt inspelningsläge. Det avgör faktisk inspelningsbar tid till hårddisken eller en inspelningsbar 
DVD-skiva. Se även sidan 35.

– Ställ in datum och tid i { DV 
Specials } (DV Special) för DV-
uppdateringsfunktionen om så behövs. 
Mer information finns på sidan 73.

dvdr5350h_EU_swe2.indd   43 2005-09-15   6:23:09 PM



44

S
ve

n
sk

a

45

Spela in på hårddisk (forts.)

F Du kan styra kameran med recorderns 
fjärrkontroll genom att trycka på den gröna 
knappen på fjärrkontrollen för { DV 
CONTROL (DV-KONTR.) }.
 Knapparna för DV-kontroll visas på 
skärmen. 

+RW 

DV CONTROL

CAM 2

G Du kan nu pausa, spela, spola fram eller bak 
scenen med knapparna    på 
recorderns fjärrkontroll genom att välja 
respektive kontrollknapp på skärmen.

H När du vill avsluta inspelningen trycker du på 
STOP . 
 Då stannar både inspelaren och 
videokameran.

I Avsluta inspelningen genom att trycka på 
TUNER.

 

Praktiska tips:
– En del videokameror kan inte styras med 
inspelarens fjärrkontroll. 
– Du kan inte spela in avsnitt i båda 
videoformaten PAL och NTSC på samma DVD-
skiva.
– Om du kommer till ett tomt avsnitt på bandet 
pausar inspelaren inspelningen. Inspelningen 
fortsätter sedan automatiskt när det kommer 
något att spela in. Om det tomma avsnittet varar 
längre än fem (5) minuter avslutas inspelningen 
automatiskt.
– Kapitelmarkeringar infogas automatiskt varje 
gång det kommer ett avbrott i tidskodningen på 
DV-bandet. Det inträffar när inspelningen stannas 
eller pausas och sedan påbörjas igen.

TIPS: Ställ in rätt inspelningsläge. Det avgör faktisk inspelningsbar tid till hårddisken eller en inspelningsbar 
DVD-skiva. Se även sidan 35.
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Spela in från videokamera 

Följ nedanstående anvisningar för att spela in 
från videokameran när du ansluter 
videokameran till uttaget märkt VIDEO eller  
S-VIDEO på inspelarens framsida eller uttaget 
EXT1 eller EXT2 på baksidan.

Innan du sätter igång...
Markera det innehåll i hårddiskens tillfälliga 
lagringsutrymme (timeshift-buffert) som du vill 
spela in på hårddisken. Mer information finns 
på sidan 33. Annars kommer allt innehåll att 
raderas när du börjar spela in från kameran.

TUNER

A Anslut videokameran till inspelaren (se sidan 
23).

B Leta upp den plats på videokameran som du 
vill påbörja inspelningen från och ställ sedan 
videokameran i pausläge.

C Slå på TV:n och välj rätt kanal för inspelaren 
(t.ex. “EXT”, “0”, “AV”).

D Slå på inspelaren och tryck på CAM på 
fjärrkontrollen.
 Ett varningsmeddelande visas.

E Fortsätt genom att välja att spela in på  
{ Hard Disk } (Hårddisk) eller { Recordable 
DVD } (Inspelningsbar DVD-skiva) på menyn 
och bekräfta genom att trycka på OK.
 Allt innehåll i hårddiskens tillfälliga 
lagringsutrymme kommer att raderas. Endast 
det innehåll som har “markerats” kommer att 
lagras på hårddisken.

 Annars väljer du { Cancel } (Avbryt) på 
menyn och trycker på OK så avbryts allting.

F Tryck på CHANNEL +- flera gånger för 
att välja den ingångskälla som enheten är 
ansluten till.
 { CAM 1 } : Uttaget märkt S-VIDEO eller 
VIDEO på framsidan. 
 { EXT 1 } : SCART-uttaget EXT1 TO TV-I/O 
på baksidan.
 { EXT 2 } : SCART-uttaget EXT2 AUX-I/O 
på baksidan.

G Tryck på REC  för att starta inspelningen 
och sedan på knappen PLAY på videokameran 
för att starta uppspelningen.

 Om du vill göra en paus i inspelningen trycker 
du på PAUSE Å.  
När du vill fortsätta inspelningen trycker du på 
PAUSE Å igen.
 En ny kapitelmarkering infogas när 
inspelningen startar igen.

H När du vill avsluta inspelningen trycker du på 
STOP . 
 En ny titel skapas när du påbörjar en ny 
inspelning.

I Avsluta inspelningen genom att trycka på 
TUNER.

Spela in på hårddisk (forts.)

TIPS: Ställ in rätt inspelningsläge. Det avgör faktisk inspelningsbar tid till hårddisken eller en inspelningsbar 
DVD-skiva. Se även sidan 35.

Spela in på hårddisk (forts.)
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Spela in från en extern enhet 
(video/DVD-spelare)

Du kan spela in från en extern enhet som är 
ansluten till inspelarens ingångsuttag. 
Kopieringsskyddat material kan inte spelas in 
på den här inspelaren.

VIKTIGT!
Det är inte möjligt att spela in 
uppspelningen av en skiva till hårddisken.

TUNER

A Anslut den externa enheten till inspelaren (se 
sidan 20).

B Slå på TV:n och välj rätt kanal för inspelaren 
(t.ex. “EXT”, “0”, “AV”).

C Slå på inspelaren och tryck på CAM på 
fjärrkontrollen.
 Ett varningsmeddelande visas.

D Fortsätt genom att välja att spela in på  
{ Hard Disk } (Hårddisk) eller { Recordable 
DVD } (Inspelningsbar DVD-skiva) på menyn 
och bekräfta genom att trycka på OK.
 Allt innehåll i hårddiskens tillfälliga 
lagringsutrymme kommer att raderas. Endast 
det innehåll som har “markerats” kommer att 
lagras på hårddisken.

 Annars väljer du { Cancel } (Avbryt) på 
menyn och trycker på OK så avbryts allting.

E Tryck på CHANNEL +- flera gånger för 
att välja den ingångskälla som enheten är 
ansluten till.
 { CAM 1 } : Uttaget märkt S-VIDEO eller 
VIDEO på framsidan. 
 { EXT 1 } : SCART-uttaget EXT1 TO TV-I/O 
på baksidan.
 { EXT 2 } : SCART-uttaget EXT2 AUX-I/O 
på baksidan.

F Starta uppspelningen på den anslutna enheten.

G Tryck på REC  när du vill påbörja 
inspelningen, 
 Om du vill göra en paus i inspelningen 
trycker du på PAUSE Å. 
När du vill fortsätta inspelningen trycker du på 
PAUSE Å igen.
 På det sättet kan du hoppa över oönskad 
inspelning.
 En ny kapitelmarkering infogas när 
inspelningen startar igen.

H När du vill avsluta inspelningen trycker du på 
STOP . 
 En ny titel skapas när du påbörjar en ny 
inspelning.

I Avsluta inspelningen genom att trycka på 
TUNER.

 Praktiskt tips:
 – Om det visas ett “X” längst ner på TV-

skärmen betyder det att nuvarande ingång inte 
tar emot någon videosignal.

Spela in på hårddisk (forts.)

TIPS: Ställ in rätt inspelningsläge. Det avgör faktisk inspelningsbar tid till hårddisken eller en inspelningsbar 
DVD-skiva. Se även sidan 35.
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Spela in på en inspelningsbar DVD-skiva

VIKTIGT!
 – Det är inte möjligt att spela in TV-
program eller programmerade 
inspelningar direkt till en inspelningsbar 
DVD-skiva.  Du kan bara spela in det på 
hårddisken och sedan kopiera till en 
inspelningsbar DVD-skiva. 
– Skrivskyddade filmer (kopiera en eller 
ingen gång) och DVD-videoskivor kan 
inte dubbas till hårddisken.

Om kopiering

Du kan kopiera ett inspelat program från 
hårddisken till en inspelningsbar DVD-skiva.

Hastigheten på kopieringen från hårddisken till 
en inspelningsbar DVD-skiva beror på 
hårddiskinspelningarnas inspelningsläge.  
Det går inte att ändra inspelningsläget vid 
kopieringsprocessen. Därför är det viktigt att 
du väljer rätt inspelningsläge när du ställer in 
inspelningen till hårddisken. 

Kopieringsprocessen sker med högre hastighet 
än inspelningen.

HDD  Inspelningsbar DVD-skiva

25 min
12.5 min
10 min
8 min
6 min
4 min
3 min

1 
2
2.5
3
4
6
8

Tidsåtgång för  
att kopiera  
en timmes

HQ (hög kvalitet)

SP (standarduppspelning)

SPP (standarduppspelning plus)

LP (lång speltid)

EP (utökad uppspelning)

SLP (super lång uppspelning)

SEP (super utökad uppspelning)

Hårddiskinspelningsläge
Inspelningar kan lagras på en  
4,7 GB DVD+R/+RW-skiva

Följande information lagras på skivan:
– Inspelningsläge
– Titel/namn på inspelningen
– Datum och tid för inspelningen
– Indexbild av titeln

Skivor för inspelning

Det går att använda tre olika format för 
inspelningsbara DVD-skivor med den här 
inspelaren:

 

DVD±RW (DVD Rewritable)
– Skivorna är omskrivningsbara, d.v.s. det går 
att använda dem för flera inspelningar efter att 
du har raderat befintliga data. 

 
DVD±R (DVD Recordable)
– Skivorna kan användas för endast en 
inspelning. Varje ny inspelning läggs till i slutet 
av tidigare inspelningar eftersom befintliga 
inspelningar inte kan skrivas över.
– Det går endast att redigera DVD±R-skivor 
som inte har färdigställts. 
– Du kan även ta bort oönskade inspelningar. 
Det utrymme som upptas av de borttagna 
inspelningarna kan dock inte användas för nya 
inspelningar.
– Om du vill spela upp en DVD±R-skiva på 
andra DVD-spelare måste den färdigställas (se 
sidan 69). När du har gjort det kan inte mer 
data läggas till på skivan.

 
DVD+R DL (DVD+R Double Layer)
– Har samma användningsområden som 
DVD+R men annan kapacitet - 8,5 GB.  
Det innebär två inspelningsbara ytor på en 
DVD-skiva som båda är tillgängliga från samma 
sida, vilket gör att inspelningen kan fortsätta 
utan avbrott.

TIPS: Se till att det finns tillräckligt med utrymme på den inspelningsbara DVD-skivan innan du försöker spela 
in. Innan du kan spela upp DVD±R-skivor på andra DVD-spelare måste du färdigställa dem. Se sidan 69.

Spela in på hårddisk (forts.)
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Spela in på en inspelningsbar DVD-skiva (forts.)

Spela in på en inspelningsbar 
DVD-skiva

Du kan välja vilka inspelningar på hårddisken 
som du vill kopiera till en inspelningsbar DVD-
skiva. Skivans lagringskapacitet beror på vilket 
inspelningsläge som valdes för inspelningarna 
på hårddisken. Se sidan 35.

Innan du sätter igång...
Försäkra dig om att ingen annan inspelning 
kommer att påbörjas under kopieringen (t.ex. 
via timerinspelning).

A Slå på TV:n och välj rätt kanal för inspelaren 
(t.ex. “EXT”, “0”, “AV”).

B Sätt i en inspelningsbar DVD-skiva i inspelaren.

C Tryck på knappen HDD-BROWSER på 
fjärrkontrollen.
 Innehållsmenyn visas.

SOURCES                         1/3

Hard Disk

Disc Tray 

Disc Library

HDD/VIDEO

[BROWSER]

SORTING�           1/6

Recoding Date
Alphabetical
Delete Order
Protected
Genre
Last Played

D Tryck på  flera gånger tills menyerna  
{ TITLES } (TITLAR) och { INFO } visas.

HDD

DELETE

TITLES�             2/2

ABC 28.02.2005   13:01:00
EFG 31.03.2005   40:22:00

INFO�             1-1

COPY PROTECT

13:01:00
M4
28.02.2005

CHILD LOCK

E Välj den titel som ska kopieras med knapparna 
.

F Tryck på den gröna knappen på 
fjärrkontrollen för { COPY } (KOPIERA).
 Informationen för skivkopiering visas.

+R

Making Disc copy
Title�          CH8 10/05-JAN-101
Length�          52 min
Available space        183 min
Archiving Time         13 min

START CANCEL

23:1321:00

 Om du spelar in på en DVD±RW kan du 
trycka på  /  om du vill ange det 
utrymme på skivan där du vill lägga 
inspelningen (d.v.s. utrymmet för en 
borttagen titel).

G Starta inspelningen genom att trycka på den 
gröna knappen igen för { START } 
(STARTA).
 “HDD TO DVD” visas i teckenfönstret när 
kopieringen pågår.
 Alla eventuella avbrott i 
kopieringsprocessen (t.ex. strömavbrott) kan 
förstöra skivan.

 Annars avbryter du genom att trycka på den 
gula knappen för { CANCEL } (Avbryt). 
 Om du trycker på INFO så visas de 
färgade alternativen längst ned på skärmen.

Praktiska tips:
– Ibland händer det att du inte kan lägga till nytt 
inspelningsmaterial till en inspelningsbar DVD-
skiva som redan innehåller inspelningar från andra 
DVD-inspelare.
– Om den nyinspelade titeln på hårddisken inte 
är tillgänglig kan du stänga av och sätta på 
inspelaren igen för att få fram inspelningen.

Anvisningar för hur du redigerar 
inspelningarna på en inspelningsbar 
DVD-skiva finns på sidorna 67~71.

TIPS: Se till att det finns tillräckligt med utrymme på den inspelningsbara DVD-skivan innan du försöker spela 
in. Innan du kan spela upp DVD±R-skivor på andra DVD-spelare måste du färdigställa dem. Se sidan 69.
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Använda skivbiblioteket

TIPS: Skivbiblioteket kan lagra upp till 999 skivor (eller 9 000 titlar). Det maximala antalet titlar är 999.

Skivbiblioteket är inspelarens inbyggda databas. 
Med hjälp av den har du en enkel och snabb 
tillgång till de inspelningar du har gjort på 
DVD-skivor.

Skivbiblioteket håller reda vilken video som var 
inspelad på vilken skiva, hur lång inspelningen 
var och hur mycket utrymme som återstår på 
skivan.

Lagra information om den 
inspelade DVD-skivan i 
skivbiblioteket

Inspelaren tilldelar skivan ett nummer och 
håller reda på vad du har spelat in på den och 
uppdaterar automatiskt informationen när du 
lägger till nya inspelningar till skivan.

A Tryck på knappen HDD-BROWSER på 
fjärrkontrollen.

B Lägg i en inspelningsbar DVD-skiva. 
 Om { TO LIBRARY } (Till bibl.) visas 
innebär det att skivan inte finns i 
skivbiblioteket.

SOURCES                         1/3

Hard Disk

Disc Tray 

Disc Library

Video

Audio

Photo

+R

CONTENT

[BROWSER]
TO LIBRARY

C Tryck på den blå knappen på fjärrkontrollen 
för { TO LIBRARY } (TILL BIBL.).
 Det tilldelade skivnumret visas och 
skivsläden öppnas automatiskt 

D Skriv samma skivnummer på skivan och på 
skivans omslag så är det lätt att hitta den 
senare. Avsluta sedan genom att trycka på 
OK.

Hitta en inspelad titel

Detta förutsätter att den inspelade skivans 
information finns i skivbiblioteket. Den aktuella 
skivan behöver inte sitta i inspelaren.

A Tryck på knappen HDD-BROWSER på 
fjärrkontrollen.

B Välj { Disc Library } (Skivbibliotek) genom att 
trycka på  och välj sedan menyn  
{ SORTING } (sortering) genom att trycka på 
.

C Välj ett av sorteringsalternativen med 
knapparna .
 { Alphabetical } (Alfabetiskt) – Visar alla 
titlar i alfabetisk ordning.
 { Numerical } (Numeriskt) – Visar alla 
skivor i numerisk ordning.

D Tryck på  flera gånger tills menyerna  
{ DISCS } (SKIVOR) eller { TITLES } 
(TITLAR) och { INFO } visas. 

DISCS

001
002
003

My Holiday
My Pictures
Celebrations

+R

TITLES

[BROWSER]
REMOVE DVD GET TITLE

E Markera de titlar du vill ha och tryck på den 
blå knappen på fjärrkontrollen för { GET 
TITLE } (HÄMTA TIT.).
 Ett meddelande med skivnumret visas.

F Lägg i skivan med det numret och börja 
uppspelningen.
 Om skivbiblioteket blir fullt måste du börja 
radera en del skivors information om du ska 
kunna föra in nya skivor. Välj ett skivnummer 
på menyn { DISCS } (SKIVOR) och tryck på 
den röda knappen för { REMOVE DVD } 
(TA UR SKIV).
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Uppspelning från hårddisk

TIPS: Tryck på HDD-BROWSER när du vill stänga menyn.

Grundläggande funktioner

Alla inspelningar på hårddisken visas i 
hårddiskbläddraren tillsammans med en 
indexbild.

A Tryck på knappen HDD-BROWSER på 
fjärrkontrollen.
 Innehållsmenyn visas. 

B Tryck på  flera gånger tills menyerna  
{ TITLES } (TITLAR) och { INFO } visas.

HDD

DELETE

TITLES�             2/2

ABC 28.02.2005   13:01:00
EFG 31.03.2005   40:22:00

INFO�             1-1

COPY PROTECT

13:01:00
M4
28.02.2005

CHILD LOCK

C Välj en titel med knapparna  och starta 
uppspelningen genom att trycka på PLAY .

D Under uppspelning kan du använda följande 
knappar på fjärrkontrollen till att styra 
ytterligare uppspelningsfunktioner. 

 /  
– flyttar till början av föregående/nästa kapitel.
– håll ned den här knappen för snabbsökning 

bakåt/framåt och om du trycker på knappen 
igen ökas sökningshastigheten (x4, x8, x32).

– startar långsam uppspelning om du är i 
pausläge.

 / 
– gå till föregående/nästa scen.

JUMP-BACK/JUMP-FWD
– hoppa tillbaka/framåt en specifik tidslängd.  

Se sidan 76.

PAUSE Å
– visa en stillbild.

INFO m
– visa timeshift-videofältet.

STOP 
– stanna uppspelningen.
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Uppspelning från hårddisk (forts.)

TIPS: Tryck på HDD-BROWSER när du vill stänga menyn.

Ändra titlarnas 
sorteringsordning

Titlarna kan visas i specialanpassade ordningar 
enligt vissa kriterier och därmed bli lättare att 
hitta. Ordningen kvarstår tills du avslutar 
innehållsmenyn.

A Tryck på knappen HDD-BROWSER på 
fjärrkontrollen.
 Innehållsmenyn visas. 

B Välj menyn { SORTING (SORTERING) } 
genom att trycka på .

HDD

SORTING�           1/6 TITLES�             1/2

ABC 28.02.2005   13:01:00
EFG 31.03.2005   40:22:00

Recoding Date
Alphabetical
Delete Order
Protected
Genre
Last Played

C Välj ett av följande sorteringsalternativ med 
knapparna .

{ Recording Date } (Inspelningsdatum)
Visar titlarna i den ordning de spelades in.

{ Alphabetical } (Alfabetiskt)
Visar titlarna i alfabetisk ordning.

{ Delete Order } (Radera ordning)
Titlarna visas i den ordning de tas bort när 
hårddisken saknar eller har lite utrymme för 
nya inspelningar. Titlarna måste tas bort 
manuellt.

{ Protected } (Skyddad)
Visar de titlar som är raderingsskyddade.

{ Genre }
Visar titlarna i den genre du har valt.

{ Last Played } (Senast spelad)
Visar titlarna i den ordning du senast har tittat 
på dem.

Radera/skydda en titel på 
hårddisken

En serie olika redigeringsmöjligheter visas 
längst ned på hårddiskens meny. Dessa kan nås 
via motsvarande färgknappar på 
fjärrkontrollen.

A Tryck på knappen HDD-BROWSER på 
fjärrkontrollen.
 Innehållsmenyn visas. 

HDD

DELETE

TITLES�             2/2

ABC 28.02.2005   13:01:00
EFG 31.03.2005   40:22:00

INFO�             1-1

COPY PROTECT

13:01:00
M4
28.02.2005

CHILD LOCK

B Välj en titel med knapparna .

C Öppna alternativen längst ner på menyn med 
motsvarande färgknapp på fjärrkontrollen. 

{ DELETE } (RADERA) 
Röd knapp – Raderar den valda titeln från 
hårddisken.

{ COPY } (KOPIERA) 
Grön knapp – Kopierar den valda titeln från 
hårddisken till en inspelningsbar DVD-skiva.

{ CHILDLOCK } (barnlås) /  
{ CHLD UNLCK } (lås upp barnlås)
Gul knapp – Lås eller lås upp den markerade 
titeln för visning. En PIN-kod på fyra siffror 
krävs för att kunna spela upp låsta skivor/titlar 
eller för att kunna låsa upp skivor/titlar (se 
sidan 74).

{ PROTECT } (Skydda) /  
{ UNPROTECT } (utan skydd) 
Blå knapp – Välj om titeln ska skyddas mot 
redigering och automatisk radering vid full 
hårddisk eller inte.

 /  
– flyttar till början av föregående/nästa kapitel.
– håll ned den här knappen för snabbsökning 

bakåt/framåt och om du trycker på knappen 
igen ökas sökningshastigheten (x4, x8, x32).

– startar långsam uppspelning om du är i 
pausläge.

 / 
– gå till föregående/nästa scen.

JUMP-BACK/JUMP-FWD
– hoppa tillbaka/framåt en specifik tidslängd.  

Se sidan 76.

PAUSE Å
– visa en stillbild.

INFO m
– visa timeshift-videofältet.

STOP 
– stanna uppspelningen.
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Spelbara skivor

I den här recordern kan du spela upp från och 
spela in på följande skivor:

Inspelning och uppspelning

DVD±RW (DVD Rewritable); 
kan spelas in på om och om 
igen, och kan endast spelas 
upp om inspelningen gjordes 
i “videoläge”

DVD±R (DVD Recordable); kan 
bara spelas in på en gång och kan 
endast spelas upp om inspelningen 
gjordes i “videoläge”och 
inspelningen har färdigställts.

DVD+R DL (DVD+R 
Double Layer); kan bara spelas 
in på en gång; samma som DVD±R.

Endast uppspelning:

DVD Video 
(Digital Versatile Disc)

Audio CD 
(Compact Disc Digital Audio)

Video CD 
(Format 1.0, 1.1, 2.0)

SVCD-skivor  
(Super Video CD)

CD-R    

Recordable

 
(inspelningsbara CD-skivor) 
Ljud- och bildformat eller  
MP3/JPEG-filer.

CD-RW  

ReWritable

(omskrivningsbara CD-skivor) 
Ljud- och bildformat eller  
MP3/JPEG-filer.

Uppspelning från skiva

VIKTIGT! 
–  Det är inte möjligt att spela in 
uppspelningen av en skiva till hårddisken.
– Om felsymbolen  “  " eller (X) visas 
på TV:n när du trycker på en knapp 
innebär det att funktionen inte är 
tillgänglig för den aktuella skivan eller 
den aktuella situationen.
– DVD-skivor och spelare är 
konstruerade med regionsbegränsningar. 
Innan du spelar upp en skiva måste du 
kontrollera att skivan är avsedd för 
samma zon som spelaren.

Starta uppspelning av en skiva

A Slå på inspelaren genom att trycka på 
STANDBY-ON 2.

B Tryck på OPEN CLOSE ç på inspelarens 
framsida. 

 Du kan också hålla in knappen STOP  på 
fjärrkontrollen så öppnas eller stängs 
skivsläden. 

C Lägg försiktigt skivan i släden med etiketten 
vänd uppåt och tryck sedan på OPEN 
CLOSE ç.
 Om det är en dubbelsidig skiva ska den sida 
du vill spela vara vänd uppåt.

D Slå på TV:n och välj rätt kanal för inspelaren 
(t.ex. “EXT”, “0”, “AV”).

E Det kan hända att skivan börjar spelas upp 
automatiskt. Om inte trycker du på HDD-
BROWSER så att skivans innehållsmeny 
visas. Välj ett spår/en titel och tryck på  
PLAY . 

 Om dialogrutan för PIN-kod visas på TV:n 
innebär det att barnlåset/föräldrakontrollen 
har aktiverats för skivan och att du måste ange 
en fyrsiffrig PIN-kod (se sidan 74).

 Mer information om uppspelningsfunktionerna 
finns på sidorna 58~61.

TIPS:  Du kan inte spela upp vissa skivor med den här DVD-recordern på grund av skivkonfiguration, 
inspelningsförhållanden eller det program som användes till att spela in skivan.
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Uppspelning från skiva (forts.)

TIPS:  Du kan inte spela upp vissa skivor med den här DVD-recordern på grund av skivkonfiguration, 
inspelningsförhållanden eller det program som användes till att spela in skivan.

Spela upp en DVD-videoskiva
I allmänhet innehåller DVD-skivan en 
skivmeny. Ibland måste du göra en del tillval 
(till exempel textnings- och ljudspråk) med 
hjälp av skivmenyn.

A Sätt i en DVD-skiva. 

 Om skivmenyn visas gör du dina tillval med 
den alfanumeriska knappsatsen 0-9 eller 
väljer ett uppspelningsalternativ med 
knapparna  och bekräftar genom att 
trycka på OK. 

Visa innehållsmenyn
 Tryck på knappen DISC-MENU på 

fjärrkontrollen. 

Så här väljer du föregående eller nästa 
kapitel/titel:

 Under uppspelning trycker du på knappen  
T/C på fjärrkontrollen för att välja “TITLE” 
(Titel) eller “CHAPTER” (Kapitel) och 
trycker sedan på  / .

B När du vill avsluta uppspelningen trycker du på 
STOP .

Spela upp (super)video-CD-skivor
(Super)video-CD-skivor kan innehålla 
funktionen PBC (Play Back Control, dvs. 
uppspelningskontroll). Med hjälp av den kan du 
spela upp video-CD-skivor interaktivt genom 
att följa den meny som visas. 

A Sätt i en (super) video-CD-skiva. 

 Om skivans indexmeny visas gör du dina tillval 
med den alfanumeriska knappsatsen 0-9 
eller väljer ett uppspelningsalternativ med 
knapparn  och bekräftar genom att trycka 
på OK. 

 Du kan gå tillbaka till föregående meny med 
knappen BACK på fjärrkontrollen. 

B När du vill avsluta uppspelningen trycker du på 
STOP .

Spela upp en inspelningsbar DVD-
skiva

A Sätt i en inspelningsbar DVD-skiva.
 Indexbilden visas.

TITLES � �                 2-2

Static lights
The Pianist
The island of lost dream

Lord of the Rings, The T
Habla Con Ella
The Ring
...

00:22:08
SPP
14:01:03
01:20:00
SPP
21:02:03
00:32:02
SPP
28:06:03

B Välj den titel du vill spela upp med hjälp av 
knapparna  och tryck sedan på PLAY . 

C När du vill avsluta uppspelningen trycker du på 
STOP .

Praktiskt tips:
– Om meddelandet “EMPTY DISC” (TOM SKIVA) 
visas i teckenfönstret innebär det att det inte finns 
några inspelningar på skivan.
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Spela upp en MP3-CD-skiva
MP3-filer (MPEG1 Audio Layer-3) är väldigt 
komprimerade musikfiler. En vanlig CD-ROM-
skiva med MP3-material kan innehålla ungefär 
10 gånger så mycket musik/bilder än en vanlig 
CD-skiva. 

A Sätt i en MP3-CD-skiva. 
 Innehållsmenyn visas. 

B Tryck på  flera gånger tills menyerna  
{ ALBUMS } (ALBUM) och { TRACKS } 
(SPÅR) visas.

CKS } 

HDD

DELETE

TITLES�             2/2

ABC 28.02.2005   13:01:00
EFG 31.03.2005   40:22:00

INFO�             1-1

COPY PROTECT

13:01:00
M4
28.02.2005

CHILD LOCK

C Markera det album och spår du vill spela med 
knapparna   och tryck sedan på 
PLAY . 

D Under uppspelningen kan du gå till nästa/
föregående spår genom att trycka på  / .

E När du vill avsluta uppspelningen trycker du på  
STOP .

Praktiska tips:
– Du kan endast spela upp den första sessionen 
på CD-skivor med flera sessioner.
– Om det finns ytterligare information om 
albumet, spåret och artisten i ID-märkorden visas 
den på TV:n.
– Om det finns både JPEG-bildfiler och MP3-filer 
på samma skiva kan bara JPEG-filerna visas.
– Denna recorder stöder inte ljudformatet 
MP3PRO.

Spela upp en JPEG-bildfil (bildspel)
Du kan visa JPEG-bilder i den valda rullen 
automatiskt en efter en med inställbart 
intervall. 

A Sätt i en JPEG-foto-CD (CD, DVD±RW, 
DVD±R).
 Innehållsmenyn visas. 

B Tryck på  flera gånger tills menyerna  
{ PHOTO ROLLS } (FOTO) och { ROLLS } 
(RULLAR) visas.

CD/PHOTO/ROLLS

TO ALBUM

PHOTO ROLLS�             1/1

Root

INFO�            

01.01.2005        50 Photos

C Starta bildspelet genom att trycka på Press 
PLAY  eller visa en överblick med 
miniatyrbilder genom att trycka på OK  

 Du kan ändra bilden som visas genom att 
trycka på knappen EDIT på fjärrkontrollen 
och öppna inställningarna { Filter } och  
{ Colour Adjust } (Färgjustering) eller så 
trycker du på motsvarande färgknapp på 
fjärrkontrollen för att förstora, vända eller 
rotera en bild.

EDIT PHOTO

Options
Toolbar

Filter

Color Adjust

ZOOM              RESET           FLIP                    ROTATE

Ändringarna kan emellertid inte sparas på 
hårddisken eller en inspelningsbar DVD-skiva.

Uppspelning från skiva

TIPS:  Du kan inte spela upp vissa skivor med den här DVD-recordern på grund av skivkonfiguration, 
inspelningsförhållanden eller det program som användes till att spela in skivan.
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a Tillgängliga uppspelningsinställningar visas 
längst ner på skärmen under uppspelning.

Photo

[EDIT] = Exit
ZOOM           REPEAT        SPEED DOWN      SPEED UP

00:00
00:01:02

{ ZOOM }
Röd knapp – Tryck på knappen så aktiveras 
zoomläget och bildspelet pausas.
– { ZOOM IN } (ZOOMA IN) Blå knapp: 

förstorar bilden.
– { ZOOM OUT } (ZOOMA UT) Gul knapp: 

återställer ursprunglig storlek.
– { END } (SLUT) Röd knapp: stänger av zoom-

läge och återgår till bildspelet.

{ REPEAT } (REPETERA)
Grön knapp – Slår av och på repeteringsläget.

{ SPEED DOWN } (HAST NED) /  
{ SPEED UP } (HAST UPP) 
Gula och blå knappar – Ändrar bildspelets 
hastighet
– { SLOW } (Långsam): tio (10) sekunders 

intervall
– { MEDIUM } : fem (5) sekunders intervall
– { FAST } (snabb): tre (3) sekunders intervall

D När du vill avsluta uppspelningen trycker du på 
STOP .

Praktiska tips:
– Om det finns både JPEG-bildfiler och MP3-filer 
på samma skiva kan bara JPEG-filerna visas.
– En del typer av JPEG-filer kan inte spelas upp 
på den här recordern.
– På grund av att det går att lagra så många 
låtar/bilder på en enda skiva kan det ta längre tid 
för DVD-spelaren att visa skivans innehåll på TV:n.

JPEG-bildformat som stöds
Filformat:
– Filnamnstillägget måste vara *.JPG och inte 
*.JPEG.
– Du kan endast visa stillbilder som följer 
DCF-standarden eller JPEG-bilder, till exempel 
TIFF. Du kan inte visa rörliga bilder, film-JPEG, 
progressiv JPEG och andra format eller bilder 
med andra format än JPEG eller bilder med 
ljud, t.ex. AVI-filer.

Uppspelning från skiva (forts.)

TIPS:  Du kan inte spela upp vissa skivor med den här DVD-recordern på grund av skivkonfiguration, 
inspelningsförhållanden eller det program som användes till att spela in skivan.

Spela upp en JPEG-bildfil (bildspel)
Du kan visa JPEG-bilder i den valda rullen 
automatiskt en efter en med inställbart 
intervall. 

A Sätt i en JPEG-foto-CD (CD, DVD±RW, 
DVD±R).
 Innehållsmenyn visas. 

B Tryck på  flera gånger tills menyerna  
{ PHOTO ROLLS } (FOTO) och { ROLLS } 
(RULLAR) visas.

CD/PHOTO/ROLLS

TO ALBUM

PHOTO ROLLS�             1/1

Root

INFO�            

01.01.2005        50 Photos

C Starta bildspelet genom att trycka på Press 
PLAY  eller visa en överblick med 
miniatyrbilder genom att trycka på OK  

 Du kan ändra bilden som visas genom att 
trycka på knappen EDIT på fjärrkontrollen 
och öppna inställningarna { Filter } och  
{ Colour Adjust } (Färgjustering) eller så 
trycker du på motsvarande färgknapp på 
fjärrkontrollen för att förstora, vända eller 
rotera en bild.

EDIT PHOTO

Options
Toolbar

Filter

Color Adjust

ZOOM              RESET           FLIP                    ROTATE

Ändringarna kan emellertid inte sparas på 
hårddisken eller en inspelningsbar DVD-skiva.
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Ytterligare uppspelningsfunktioner

TIPS: Om du vill gå tillbaka till föregående menyalternativ trycker du på BACK.

Skapa en spellista (album)

Du kan skräddarsy ett JPEG-bildspel på en 
skiva genom att spara ditt urval i ett album.

Inspelaren klarar av upp till 100 JPEG-bilder 
per album på en inspelningsbar skiva, beroende 
på JPEG-filernas parametrar.

A Skapa ett nytt bildspel genom att samla dina 
favoritbilder från “PHOTO ROLLS” 
(FOTORULLAR) och lägga till dem till ett 
album.
 Se “Lägga till bilder i ett album”.

B Redigera bilderna i albumet om så behövs.
 Se “Redigera albumet”.

C Markera fotoalbumet på menyn och tryck på 
PLAY  så börjar bildspelet.

Om fotorulle/fotoalbum
Fotorulle är en mapp med originalbilder i 
JPEG-format som är skyddade. Den kan 
jämföras med en konventionell 35-
millimeterfilm för kameror. Rullar skapas 
automatiskt från digitalkameran. 

Fotoalbumet innehåller olika JPEG-bilder 
som skapats från rullarna. Du kan ta bort ett 
album utan att ta bort bilderna från rullarna.

CONTENT                         3/3� �

Video

Audio

Photo

PHOTO ROLLS
PHOTO ALBUMS

DVD

SORTING

[BROWSER]

Lägga till bilder i ett album

A Sätt i en JPEG-foto-CD (CD, DVD±RW, 
DVD±R).
 Innehållsmenyn visas. 

B Tryck på  flera gånger tills menyerna  
{ PHOTO ROLLS } (FOTO) och { ROLLS } 
(RULLAR) visas.

C Markera en mapps fotorulle och tryck på OK 
så visas en överblick med tumnagelbilder. 

Overview Root

TO ALBUM SELECT ALL SELECT ROTATE

8
50

D Markera den bild du vill lägga till i albumet med 
knapparna   och tryck på den gula 
knappen på fjärrkontrollen för { SELECT } 
(Välj).

 Du kan markera alla bilder genom att trycka på 
den gröna knappen för { SELECT ALL } 
(Välj alla).

 Du kan rotera den markerade bilden medsols i 
intervaller om 90 grader genom att trycka på 
den blå knappen för { ROTATE } (Rotera).

E Tryck på den röda knappen på fjärrkontrollen 
för { TO ALBUM } (Till album). 
 Menyn “Add to Photo Albums” (Lägg till i 
album) visas.

F Skapa ett nytt album eller markera ett 
existerande album och lägg sedan till bilden/
bilderna till det genom att trycka på OK.
 De utvalda bilderna är nu lagrade i albumet.
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Ytterligare uppspelningsfunktioner (forts.)

TIPS: Om du vill gå tillbaka till föregående menyalternativ trycker du på BACK.

Redigera albumet
Du kan arrangera om bilderna i albumet och 
ändra bildspelsordningen eller ta bort en bild 
eller bilder från albumet. Antal bilder och 
ordning i “PHOTO ROLLS” (FOTORULLAR) 
förblir oförändrad.

A Sätt i en JPEG-foto-CD (CD, DVD±RW, 
DVD±R).
 Innehållsmenyn visas. 

B Välj menyn { SORTING } (sortering) genom 
att trycka på  och välj sedan “PHOTO 
ALBUMS” (FOTOALBUM) genom att trycka 
på .

� �
PHOTO ROLLS
PHOTO ALBUMS

DVD

SORTING

[BROWSER]

Alb0001
Alb0002
Alb0003
Alb0004

PHOTO ALBUMS

C Tryck på  igen så öppnas menyn { PHOTO 
ALBUMS } (FOTOALBUM). Markera ett 
album med knapparna .

 
Ändra albumets namn och datum

 Markera albumet och tryck på EDIT på 
fjärrkontrollen. Gör de ändringar du vill göra i 
respektive fält och avsluta sedan menyn genom 
att trycka på OK och EDIT.

EDIT ALBUM INFO

Set album name & date.

EDIT

Toolbar

Edit Name

Edit Date

Radera ett album
 Markera albumet och tryck på den röda 

knappen på fjärrkontrollen för { DELETE } 
(RADERA).

D Visa översikten med tumnagelbilder genom att 
trycka på OK. 

Overview Alb0001

REMOVE MOVE SELECT ROTATE

8
50

E Markera den bild du vill flytta med knapparna 
   och tryck på den gula knappen på 
fjärrkontrollen för { SELECT } (Välj).

F Tryck på den gröna knappen på 
fjärrkontrollen för { MOVE } (FLYTTA).
 En navigatör visas på menyn så att du kan 
ändra bildernas placering.

G Flytta navigatören runt på menyn med 
knapparna   och bekräfta bildernas 
nya positioner genom att trycka på OK.

Rotera en bild
 Markera bilden på menyn och tryck på den blå 

knappen för { ROTATE } (Rotera).

Ta bort en bild från fotoalbumet
 Markera bilden på menyn och tryck på den 

röda knappen på fjärrkontrollen för  
{ REMOVE } (TA BORT).

TIPS: Om du vill gå tillbaka till föregående menyalternativ trycker du på BACK.

Lägga till bilder i ett album

A Sätt i en JPEG-foto-CD (CD, DVD±RW, 
DVD±R).
 Innehållsmenyn visas. 

B Tryck på  flera gånger tills menyerna  
{ PHOTO ROLLS } (FOTO) och { ROLLS } 
(RULLAR) visas.

C Markera en mapps fotorulle och tryck på OK 
så visas en överblick med tumnagelbilder. 

Overview Root

TO ALBUM SELECT ALL SELECT ROTATE

8
50

D Markera den bild du vill lägga till i albumet med 
knapparna   och tryck på den gula 
knappen på fjärrkontrollen för { SELECT } 
(Välj).

 Du kan markera alla bilder genom att trycka på 
den gröna knappen för { SELECT ALL } 
(Välj alla).

 Du kan rotera den markerade bilden medsols i 
intervaller om 90 grader genom att trycka på 
den blå knappen för { ROTATE } (Rotera).

E Tryck på den röda knappen på fjärrkontrollen 
för { TO ALBUM } (Till album). 
 Menyn “Add to Photo Albums” (Lägg till i 
album) visas.

F Skapa ett nytt album eller markera ett 
existerande album och lägg sedan till bilden/
bilderna till det genom att trycka på OK.
 De utvalda bilderna är nu lagrade i albumet.
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TIPS: De driftsanvisningar som beskrivs här är kanske inte möjliga för vissa skivor. 
   Läs alltid de anvisningar som medföljer skivan.

Välja en annan titel/kapitel/spår

När en skiva innehåller flera spår, titlar eller 
kapitel kan du växla mellan dem på följande 
sätt. 

 Under uppspelning 

 Gå till nästa titel/kapitel/spår genom att trycka 
på  . 

 Gå till början av pågående titel/kapitel/spår 
genom att trycka på . Gå till början av 
föregående titel/kapitel/spår genom att trycka 
på .

ELLER

 Tryck in numret på titeln/kapitlet/spåret du vill 
ha med den alfanumeriska knappsatsen  
0-9. 

ELLER

 Tryck på T/C på fjärrkontrollen för att välja 
“T” (titel) eller “C” (kapitel) och välj sedan 
numret på kapitlet/spåret genom att trycka på 

 / . 

Söka framåt/bakåt

Du kan snabbspola framåt eller bakåt under 
uppspelning av en skiva och välja önskad 
sökhastighet. 

A Under uppspelning håller du ned  (bakåt) 
eller  (framåt) tills statusfältet för 
sökhastighet (-4X eller 4X) visas på TV-
skärmen.
 Ljudet stängs av.

B Tryck på  (bakåt) eller  (framåt) flera 
gånger när du vill växla mellan de olika 
sökhastigheterna (-4X, -8X, -32X, 4X, 8X, 
32X).

C När du vill återgå till normal uppspelning 
trycker du på PLAY . 

Göra paus i normal och långsam 
uppspelning

A Under uppspelning trycker du på PAUSE Å 
när du vill göra en paus i uppspelningen och 
visa en stillbild. 

B Håll ned  (bakåt) eller  (framåt) tills 
statusfältet för långsam uppspelning  
(-1/8X eller 1/8X) visas på skärmen.
 Ljudet stängs av.

C Tryck på  (bakåt) eller  (framåt) flera 
gånger när du vill växla mellan de olika 
hastigheterna för långsam uppspelning  
(-1/8X, -1/4X, -1/2X, 1/8X, 1/4X, 1/2X).

D När du vill återgå till normal uppspelning 
trycker du på PLAY . 

Ytterligare uppspelningsfunktioner
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Upprepa uppspelning

Funktionerna för upprepad uppspelning 
varierar beroende på skivtypen.

A Under uppspelning trycker du på den gula 
knappen på fjärrkontrollen och väljer ett av 
följande alternativ.
 Repetera kapitel (endast DVD, DVD±R/
±RW)
 Repetera spår/titel
 Repetera album/spellista (om sådan finns)
 Repetera hela skivan (endast video-CD, 
ljud-CD, DVD±R/±RW)

B Om du vill avbryta upprepad uppspelning 
trycker du på den gula knappen flera gånger 
tills upprepningen är av eller på STOP . 

Upprepa ett visst avsnitt (A-B)

Du kan upprepa uppspelning av ett visst avsnitt 
inom en titel, ett kapitel eller ett spår. Det gör 
du genom att markera början och slutet av det 
avsnitt som du vill upprepa. 

A Under uppspelning trycker du på den blå 
knappen på fjärrkontrollen.
 Det markerar en startpunkt. 

B Tryck på den blå knappen igen så markeras 
segmentets slut. 
 En markering visas i programfältet.
 Uppspelningen hoppar till början av det 
markerade avsnittet. Avsnittet upprepas tills 
upprepningsläget avbryts.

C När du vill avbryta repetitionen trycker du på 
den blå knappen igen.

Avsöka en skiva 

(endast för skivor av typen CD, VCD, DVD±R/±RW)
Med den här funktionen kan du 
förhandsgranska de första 10 sekunderna av 
varje spår på skivan. 

A Under uppspelning trycker du på den röda 
knappen på fjärrkontrollen.
 Inspelaren hoppar då till nästa spår efter 10 
sekunders uppspelning. 

B Återuppta normal uppspelning genom att 
trycka på den röda knappen igen. 

Praktiskt tips:
– Alternativet { SCAN } (AVSÖK) är bara möjligt 
om det visas längst ner på skärmen när du trycker 
på knappen SYSTEM på fjärrkontrollen.

Slumpvis uppspelning

(endast möjligt för CD- och MP3-skivor)
I läget för slumpvis uppspelning spelar 
inspelaren upp spåren på skivan i slumpvis 
ordning. 

A Tryck på den gröna knappen på 
fjärrkontrollen.
 Uppspelning påbörjas av alla kapitel inom 
titeln i slumpvis ordning.

B När du vill avbryta slumpvis uppspelning 
trycker du på den gröna knappen igen. 

Praktiskt tip:
– Alternativet { SHUFFLE} (SLUMP) är bara 
möjligt om det visas längst ner på skärmen när du 
trycker på knappen SYSTEM på fjärrkontrollen.

DVD-VIDEO-TITLE 04|CO1

[PLAY] [EDIT] [OK] = PLAY

Options
Toolbar

Subtitle

Audio

Angle

Zoom

Time search

SCAN SHUFFLE REPEAT REPEAT A-B

Repeat play

Ytterligare uppspelningsfunktioner (forts.)

TIPS: De driftsanvisningar som beskrivs här är kanske inte möjliga för vissa skivor. 
   Läs alltid de anvisningar som medföljer skivan.
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Använda verktygsfältet

A Tryck på knappen SYSTEM på fjärrkontrollen 
under uppspelning. 
 Menyn för systeminställningar visas.

B  Vid { Toolbar } (Verktygsfält) väljer du  
{ Options } (Alternativ) genom att trycka på 
.
 De tillgängliga funktionerna kan variera 
beroende på situation och skivtyp.

DVD-VIDEO-TITLE 04|CO1

[PLAY] [EDIT] [OK] = PLAY

Options
Toolbar

Subtitle

Audio

Angle

Zoom

Time search

AUDIO SUBTITLE REPEAT REPEAT A-B

C Välj den inställning du vill ändra med knapparna 
.
 På följande sidor finns anvisningar och 
förklaringar av alternativen.
 Om valet på menyn är nedtonat innebär 
det att funktionen inte finns tillgänglig eller inte 
kan ändras i aktuellt läge.

D När du vill avsluta trycker du på SYSTEM.

Ändra textningsspråk
Den här åtgärden fungerar endast för DVD-
skivor med flera textningsspråk.  
Du kan ändra språk medan DVD-skivan spelas 
upp. 
Funktionen kan också nås via den gröna 
knappen på fjärrkontrollen.

A Tryck på  när du vill välja { SUBTITLE } 
(Textremsa)och visa alternativen genom att 
trycka på . 

B Tryck på  flera gånger tills det språk du vill 
använda är valt och bekräfta sedan genom att 
trycka på . 
 Språken kan vara numrerade eller 
förkortade, till exempel “En” för engelska.

Praktiskt tips:
– För vissa DVD-skivor går det endast att ändra 
textningsspråk med hjälp av DVD-skivmenyn. Visa 
skivmenyn genom att trycka på DISC-MENU.

Ändra språk för ljudspåret
Den här åtgärden fungerar endast för DVD-
skivor med flera ljudspår och VCD-skivor med 
flera ljudkanaler.
Funktionen kan också nås via den röda 
knappen på fjärrkontrollen.

A Tryck på  när du vill välja { AUDIO } (Ljud) 
och visa alternativen genom att trycka på . 

B Tryck på  flera gånger tills det ljudspår du 
vill använda är valt och bekräfta sedan genom 
att trycka på . 
 Språken kan vara numrerade eller 
förkortade, till exempel “En” för engelska.

Praktiskt tips:
– För vissa DVD-skivor går det endast att ändra 
ljudspår med hjälp av DVD-skivmenyn. Visa 
skivmenyn genom att trycka på DISC-MENU.

Ytterligare uppspelningsfunktioner

TIPS: De driftsanvisningar som beskrivs här är kanske inte möjliga för vissa skivor. 
   Läs alltid de anvisningar som medföljer skivan.
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Det här alternativet är endast tillgängligt för 
DVD-skivor som innehåller sekvenser som är 
inspelade med olika kameravinklar. Med den 
kan du visa bilder ur olika vinklar. 

A Tryck på  när du vill välja { ANGLE } 
(Vinkel) och visa alternativen genom att trycka 
på . 
 De kameravinklar du kan välja visas. 

B Välj den kameravinkel du vill växla till med 
knapparna  och bekräfta sedan genom att 
trycka på . 

Zooma in
Med det här alternativet kan du förstora bilden 
på TV-skärmen och panorera i den förstorade 
bilden.

A Tryck på  när du vill välja { ZOOM } 
(Zooma) och tryck på  för inzoomningsläge. 
 Zoomfunktionens statusfält visas med 
uppgift om aktuell zoomfaktor..

Zoom 2

END                                     ZOOM OUT            ZOOM IN

B Tryck på fjärrkontrollens blå knapp när du vill 
zooma in och den gula knappen när du vill 
zooma ut. 

C Panorera den zoomade bilden med knapparna 
 .

D Avsluta inzoomningsläget genom att trycka på 
den röda knappen. 

Tidssökning
Med det här alternativet kan du hoppa till ett 
visst avsnitt på skivan.

A Välj { TIME SEARCH } (Tidssökning) genom 
att trycka på  och sedan på  för att gå in i 
tidfältet (timmar : minuter : sekunder).

B Ange den tidpunkt där uppspelningen ska 
starta med hjälp av den alfanumeriska 
knappsatsen 0-9 och bekräfta sedan med 
OK.
 Uppspelningen hoppar till den angivna 
tiden.

Ytterligare uppspelningsfunktioner (forts.)

TIPS: De driftsanvisningar som beskrivs här är kanske inte möjliga för vissa skivor. 
   Läs alltid de anvisningar som medföljer skivan.

Ändra textningsspråk
Den här åtgärden fungerar endast för DVD-
skivor med flera textningsspråk.  
Du kan ändra språk medan DVD-skivan spelas 
upp. 
Funktionen kan också nås via den gröna 
knappen på fjärrkontrollen.

A Tryck på  när du vill välja { SUBTITLE } 
(Textremsa)och visa alternativen genom att 
trycka på . 

B Tryck på  flera gånger tills det språk du vill 
använda är valt och bekräfta sedan genom att 
trycka på . 
 Språken kan vara numrerade eller 
förkortade, till exempel “En” för engelska.

Praktiskt tips:
– För vissa DVD-skivor går det endast att ändra 
textningsspråk med hjälp av DVD-skivmenyn. Visa 
skivmenyn genom att trycka på DISC-MENU.

Ändra språk för ljudspåret
Den här åtgärden fungerar endast för DVD-
skivor med flera ljudspår och VCD-skivor med 
flera ljudkanaler.
Funktionen kan också nås via den röda 
knappen på fjärrkontrollen.

A Tryck på  när du vill välja { AUDIO } (Ljud) 
och visa alternativen genom att trycka på . 

B Tryck på  flera gånger tills det ljudspår du 
vill använda är valt och bekräfta sedan genom 
att trycka på . 
 Språken kan vara numrerade eller 
förkortade, till exempel “En” för engelska.

Praktiskt tips:
– För vissa DVD-skivor går det endast att ändra 
ljudspår med hjälp av DVD-skivmenyn. Visa 
skivmenyn genom att trycka på DISC-MENU.
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Redigera inspelningar – hårddisk

TIPS: Ingen ytterligare redigering kan utföras på skyddade titlar. Se sidan 51.  Om du vill gå tillbaka till 
föregående menyalternativ trycker du på BACK. Tryck på EDIT när du vill stänga menyn.

Ändra titelns namn 

Vissa TV-kanaler sänder ut programmets 
namn. I så fall lagras programmets namn 
automatiskt när du spelar in på hårddisken. 
I annat fall lagras programnumret och datum/
tid för inspelningen som titelnamn.

A Tryck på HDD-BROWSER på 
fjärrkontrollen och sedan på  flera gånger 
tills menyerna { TITLES } (TITLAR) och  
{ INFO } visas.

HDD

DELETE

TITLES�             2/2

ABC 28.02.2005   13:01:00
EFG 31.03.2005   40:22:00

INFO�             1-1

COPY PROTECT

13:01:00
M4
28.02.2005

CHILD LOCK

B Välj en titel med knapparna  och tryck på 
knappen EDIT på fjärrkontrollen.
 Hårddiskens redigeringsmeny visas. 

HDD

Title name

CLEAR

P01 28.03.05 12:04
Genre
Video edit

C Markera { Title name } (Titelnamn) på 
menyn och tryck på .

D Ändra tecken och siffror med knapparna  
eller använd den alfanumeriska 
knappsatsen 0-9.
 Gå till föregående eller nästa fält med 
knapparna  . 

 Du kan växla mellan gemener och versaler 
genom att trycka på a/A på fjärrkontrollen.

 Du kan rensa titelnamnet genom att trycka på 
den röda knappen på fjärrkontrollen för  
{ CLEAR } (RENSA).

E Bekräfta ändringarna genom att trycka på OK.

Välja genre

Du kan göra sökningar efter en inspelad titel 
enklare och snabbare genom att ange en genre 
för titeln. 

A Tryck på HDD-BROWSER på 
fjärrkontrollen och sedan på  upprepade 
gånger tills menyerna { TITLES } (TITLAR) 
och { INFO } visas.

B Välj en titel med knapparna  och tryck på 
knappen EDIT på fjärrkontrollen.
 Hårddiskens redigeringsmeny visas. 

HDD

Title name
Genre
Video edit

CLEAR

Sport

C Markera { Genre } på menyn och tryck på .

D Välj en inställning med knapparna  och 
bekräfta sedan genom att trycka på OK.
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Redigera inspelningar – hårddisk (forts.)

Videoredigering

Du kan redigera videoinnehåll när det är 
färdiginspelat. Du kan infoga/radera 
kapitelmarkeringar eller dölja oönskade scener.

När du spelar upp en inspelning i 
videoredigeringsläget spelas hela inspelningen 
upp, inklusive dolda scener.

A Tryck på knappen HDD-BROWSER på 
fjärrkontrollen.
 Hårddiskens innehållsmeny visas. 

B Välj en titel med knapparna  och tryck på 
knappen EDIT på fjärrkontrollen.
 Hårddiskens redigeringsmeny visas. 

HDD

Title name
Genre

Video edit

CLEAR

Edit

C Markera { Video edit } (Videored.) på menyn 
och tryck på .
 Skivan spelas upp automatiskt.

HDD

[EDIT] = Exit
NO CHAPTER        CHAPTER       DIVIDE         HIDE

PAUSE

00:00
00:01:02

Videofältet:
I videofältet markeras uppspelningens faktiska 
position med ett uppspelningshuvud.

D Öppna alternativen längst ner på menyn med 
motsvarande färgknapp på fjärrkontrollen. 
 På följande sidor finns förklaringar av 
alternativen.

{ NO CHAPTER } (INGA KAP.)
Röd knapp – Tryck på den här knappen om du 
vill radera titelns samtliga kapitelmarkeringar.

{ CHAPTER } (KAPITEL)
Grön knapp – Tryck på den här knappen om 
du vill öppna kapitelredigeringsmenyn. 
– { MERGE } (Sammanfoga): kombinera två 

kapitel.
– { BACK } (Tillbaka): gå tillbaka till föregående 

skärm.
– { SPLIT } (Dela): infoga en kapitelmarkering.

{ DIVIDE } (DELA)
Gul knapp – Tryck på den här knappen om du 
vill dela upp en inspelning i två separata titlar.

{ HIDE } (GÖM) / { STOP HIDE }  
(STOP. GÖM)
Blå och gröna knappar – Tryck på den här 
knappen om du vill gömma en scen.

{ SHOW } (VISA) /  
{ STOP SHOW } (STOP. VISA)
Blå och gröna knappar – Tryck på den här 
knappen om du inte vill gömma scenen längre. 

E När du vill avsluta trycker du på EDIT.

TIPS: Ingen ytterligare redigering kan utföras på skyddade titlar. Se sidan 51.  Om du vill gå tillbaka till 
föregående menyalternativ trycker du på BACK. Tryck på EDIT när du vill stänga menyn.

Redigera inspelningar – hårddisk
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Redigera inspelningar – hårddisk (forts.)

Sammanfoga/dela ett kapitel i en 
inspelning

Du kan antingen skapa ett kapitel genom att 
infoga en kapitelmarkering (genom att använda 
funktionen SPLIT (DELA)) eller ta bort en 
kapitelmarkering (genom att använda 
funktionen MERGE (SAMMANFOGA)). 

A Tryck på knappen EDIT på fjärrkontrollen 
under uppspelning av en inspelning på 
hårddisken.

B Tryck på den gröna knappen på 
fjärrkontrollen för { CHAPTER } (Kapitel).
 Kapitelredigeringsmenyn visas. 

HDD

[EDIT] = Exit
NO CHAPTER        CHAPTER       DIVIDE         HIDE

PAUSE

MERGE                BACK              SPLIT                    

00:00
00:01:02

C Leta upp den scen du vill ändra genom att hålla 
ned knapparna  /  eller använd knapparna 
 /  på fjärrkontrollen, tryck sedan på 
PAUSE Å.

D Öppna alternativen längst ner på menyn med 
motsvarande färgknapp på fjärrkontrollen. 

{ MERGE } (Sammanfoga) 
Välj det här alternativet om du vill sammanfoga 
det aktuella kapitlet med närmast föregående 
kapitel. 
 Om båda kapitlen är dolda döljs även det 
sammanfogade kapitlet. 

Title

Chapter 1 Chapter 2 Chapter 3 Chapter 4

Chapter 1 Chapter 2 Chapter 3

Title

Chapter 1 Chapter 2 Chapter 3 Chapter 4

Chapter 
2a

Title

Chapter 1 Chapter 2 Chapter 3 Chapter 4

Chapter 1 Chapter 3 Chapter 4

Chapter 1 Chapter 3 Chapter 4Chapter 
2b

(i exemplet väljs kapitel 2)

{ BACK } (Tillbaka) 
Välj det här alternativet om du vill gå tillbaka 
till föregående skärm.

{ SPLIT } (Dela) 
Välj det här alternativet om du vill infoga en 
kapitelmarkering på den här platsen i 
uppspelningen. På så sätt kan du enkelt gå till 
vissa ställen i inspelningen eller dölja vissa 
kapitel (t.ex. reklam).

Title

Chapter 1 Chapter 2 Chapter 3 Chapter 4

Chapter 1 Chapter 2 Chapter 3

Title

Chapter 1 Chapter 2 Chapter 3 Chapter 4

Chapter 
2a

Title

Chapter 1 Chapter 2 Chapter 3 Chapter 4

Chapter 1 Chapter 3 Chapter 4

Chapter 1 Chapter 3 Chapter 4Chapter 
2b

(i exemplet väljs kapitel 2)

Praktiskt tips: 
– Det finns en gräns för hur många 
kapitelmarkörer som kan lagras i en titel och på 
hårddisken.

TIPS: Ingen ytterligare redigering kan utföras på skyddade titlar. Se sidan 51.  Om du vill gå tillbaka till 
föregående menyalternativ trycker du på BACK. Tryck på EDIT när du vill stänga menyn.
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Redigera inspelningar – hårddisk (forts.)

Dela titlar
Du kan dela en titel i två eller flera titlar.  
Den här funktionen är användbar för 
separering eller radering av oönskade delar av 
en inspelning, t.ex. reklamavbrott.

VARNING!
När du har delat upp en titel kan du inte 
ångra åtgärden.

A Tryck på knappen EDIT på fjärrkontrollen 
under uppspelning av en inspelning på 
hårddisken.

HDD

[EDIT] = Exit
NO CHAPTER        CHAPTER       DIVIDE         HIDE

PAUSE

00:00
00:01:02

B Leta upp den scen du vill ändra genom att hålla 
ned knapparna  /  eller använd knapparna 
 /  på fjärrkontrollen, tryck sedan på 
PAUSE Å.

C Tryck på den gula knappen på fjärrkontrollen 
för { DIVIDE } (DELA).
 En ny titel och ny indexbild skapas vid 
uppspelningens nuvarande punkt. 

DVD+R/+RW

Title1 Title 2

Title 3Title1 Title2

(i exemplet väljs titel 1)

Gömma oönskade scener
Du kan gömma oönskade scener från 
uppspelning (t.ex. hoppa över ett 
reklamavbrott) eller visa tidigare gömda scener.

A Tryck på knappen EDIT på fjärrkontrollen 
under uppspelning av en inspelning på 
hårddisken.

B Leta upp den scen du vill ändra genom att hålla 
ned knapparna  /  eller använd knapparna 
 /  på fjärrkontrollen, tryck sedan på 
PAUSE Å.

C Tryck på den blå knappen på fjärrkontrollen 
för { HIDE } (GÖM).
 En startmarkering för den scen som ska 
gömmas infogas.

HDD

[EDIT] = Exit
NO CHAPTER        CHAPTER       DIVIDE         HIDE

PAUSE

00:00
00:01:02

STOP HIDE                            CANCEL

D Sök efter slutet på den scen du vill dölja genom 
att hålla ned knappen  på fjärrkontrollen. 
Tryck sedan på den gröna knappen för  
{ STOP HIDE } (STOP. GÖM).
 En slutmarkering för den scen som ska 
döljas infogas.
 Det “gömda” området är nedtonat.

 Du kan även avbryta åtgärden genom att 
trycka på den blå knappen på fjärrkontrollen 
för { CANCEL } (AVBRYT). 

E När du vill avsluta trycker du på EDIT.

TIPS: Ingen ytterligare redigering kan utföras på skyddade titlar. Se sidan 51.  Om du vill gå tillbaka till 
föregående menyalternativ trycker du på BACK. Tryck på EDIT när du vill stänga menyn.

Redigera inspelningar – hårddisk (forts.)

dvdr5350h_EU_swe2.indd   65 2005-09-15   6:24:00 PM



66

S
ve

n
sk

a

67

Visa en gömd scen

A Tryck på knappen EDIT på fjärrkontrollen 
under uppspelning.
 Det gömda kapitlet visas när du är i 
videoredigeringsläge. 

HDD

[EDIT] = Exit
NO CHAPTER        CHAPTER       DIVIDE         SHOW

PAUSE

00:00
00:01:02

STOP SHOW                          CANCEL

B Markera början på den scen som ska visas 
genom att trycka på den blå knappen på 
fjärrkontrollen för { SHOW } (Visa).

C Sök efter slutet på den scen du vill dölja genom 
att hålla ned knappen  på fjärrkontrollen. 
Tryck sedan på den gröna knappen för  
{ STOP SHOW } (STOP. VISA).

 Du kan även avbryta åtgärden genom att 
trycka på den blå knappen på fjärrkontrollen 
för { CANCEL } (AVBRYT).

Praktiska tips: 
– Alla dolda kapitel spelas upp i 
videoredigeringsläget.
– När du markerar scener som ska gömmas eller 
visas kan du bara göra det inom en titel.

Radera samtliga kapitelmarkeringar
Under inspelning sätts kapitelmarkeringar in 
automatiskt med förinställda intervall (se sidan 
35). Du kan ta bort alla kapitelmarkeringar när 
inspelningen avslutats. 

A Tryck på knappen EDIT på fjärrkontrollen 
under uppspelning av en inspelning på 
hårddisken.

HDD

[EDIT] = Exit
NO CHAPTER        CHAPTER       DIVIDE         HIDE

PAUSE

00:00
00:01:02

B Radera samtliga kapitelmarkeringar i den 
nuvarande titeln genom att trycka på den röda 
knappen på fjärrkontrollen för { NO 
CHAPTER } (Inga kap.).

Redigera inspelningar – hårddisk (forts.)

TIPS: Ingen ytterligare redigering kan utföras på skyddade titlar. Se sidan 51.  Om du vill gå tillbaka till 
föregående menyalternativ trycker du på BACK. Tryck på EDIT när du vill stänga menyn.

 gömd scen
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Redigera inspelningsbar DVD-
skiva

Inspelaren har flera alternativ för 
skivredigering. Du kan ändra skivinnehållet och 
inställningarna för inspelade DVD-skivor med 
hjälp av redigeringsmenyn. Du kan inte 
redigera färdigställda DVD±R-skivor.  
Det redigerade innehållet kanske inte finns 
tillgängligt på andra DVD-spelare.

Vilka alternativ som visas på redigeringsmenyn 
kan variera beroende på situationen och 
skivtypen. 
– Ändra skivans namn 
– Gör DVD-kompatibel (endast DVD±RW-

skivor)
– Färdigställ skiva (endast DVD±R-skivor)
– Ändra titelnamn
– Videoredigering

+RW

Disc name

CLEAR

Compatible
Finalise

Title name

Video edit

Indexbild

På indexbilden visas de inspelningar som finns 
på en inspelningsbar DVD-skiva. 
Den visas på TV:n när du satt i en 
inspelningsbar DVD-skiva eller när 
uppspelningen stoppas. 

TITLES � �                 2-2

Static lights
The Pianist
The island of lost dream

Lord of the Rings, The T
Habla Con Ella
The Ring
...

00:22:08
SPP
14:01:03
01:20:00
SPP
21:02:03
00:32:02
SPP
28:06:03

En indexbild motsvarar varje sparad 
inspelningsinformation:
A  Titelns indexbild.
B  Inspelningens längd, inspelningsläge och 

inspelningsdatum
C  Titelns namn (eller kanalnummer och datum)

Praktiskt tips: 
– Indexbildens utseende kan variera om skivan 
har spelats in på någon annan inspelare. Du 
måste anpassa skivmenyn till den här inspelarens 
format innan du kan redigera. Se sidan 73.

C

B

A

Redigera inspelningar – inspelningsbar DVD-skiva

TIPS: Ingen ytterligare inspelning eller redigering kan utföras på färdigställda DVD±R-skivor. Om du vill gå 
tillbaka till föregående menyalternativ trycker du på BACK. Tryck på EDIT när du vill stänga menyn.

Radera samtliga kapitelmarkeringar
Under inspelning sätts kapitelmarkeringar in 
automatiskt med förinställda intervall (se sidan 
35). Du kan ta bort alla kapitelmarkeringar när 
inspelningen avslutats. 

A Tryck på knappen EDIT på fjärrkontrollen 
under uppspelning av en inspelning på 
hårddisken.

HDD

[EDIT] = Exit
NO CHAPTER        CHAPTER       DIVIDE         HIDE

PAUSE

00:00
00:01:02

B Radera samtliga kapitelmarkeringar i den 
nuvarande titeln genom att trycka på den röda 
knappen på fjärrkontrollen för { NO 
CHAPTER } (Inga kap.).

Redigera inspelningar – hårddisk (forts.)
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Redigera inspelningar – inspelningsbar DVD-skiva

Radera inspelningar/titlar

Du kan ta bort en viss titel från skivan. På vissa 
DVD±R-skivor går det inte att använda det 
borttagna utrymmet för nya inspelningar.

A Sätt i en inspelad DVD-skiva i inspelaren.
 Indexbilden visas. Om den inte gör det 
trycker du på DISC-MENU.

B Välj en titel på menyn med knapparna .

TITLES � �                 2-2

Static lights
The Pianist
The island of lost dream

Lord of the Rings, The T
Habla Con Ella
The Ring
...

00:22:08
SPP
14:01:03
01:20:00
SPP
21:02:03
00:32:02
SPP
28:06:03

DELETE                                                           PROTECT

C Tryck på den röda knappen på fjärrkontrollen 
för { DELETE } (RADERA).

D Ett varningsmeddelande visas. Fortsätt genom 
att trycka på OK på fjärrkontrollen.
 På DVD±RW-skivors indexbild visas 
“Empty Title” (Tom titel) där titeln togs bort. 
Det tomma utrymmet kan användas för nya 
inspelningar.
 På DVD±R-skivors indexbild visas “Deleted 
Title” (Raderad titel) där titeln togs bort. Den 
raderade titeln hoppas över vid uppspelning.

 Annars väljer du { Cancel } (Avbryt) på 
menyn och trycker på OK så avbryts allting.

Skydda de inspelade titlarna 
(DVD±RW-skiva)

Du kan skydda en inspelad titel på en 
DVD+RW-skiva så att den inte raderas eller 
redigeras av misstag. 

A Sätt i en inspelad DVD±RW-skiva i inspelaren.
 Indexbilden visas. Om den inte gör det 
trycker du på DISC-MENU.

B Välj en titel på menyn med knapparna .

C Tryck på den blå knappen på fjärrkontrollen 
för { PROTECT } (SKYDDA).

 När titeln är skyddad kommer valet för den 
blå knappen att ändras till { UNPROTECT } 
(UTAN SKYDD). Välj det här alternativet om 
du vill ta bort skyddet.

DELETE                                                           PROTECT UNPROTECT

TIPS: Ingen ytterligare inspelning eller redigering kan utföras på färdigställda DVD±R-skivor. Om du vill gå 
tillbaka till föregående menyalternativ trycker du på BACK. Tryck på EDIT när du vill stänga menyn.
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Redigera inspelningar – inspelningsbar DVD-skiva

Ändra skivans/titelns namn 

Det ursprungliga skiv-/titelnamnet genereras 
automatiskt av inspelaren. Så här ändrar du 
skiv-/titelnamnet:

A Sätt i en inspelad DVD-skiva i inspelaren.
 Indexbilden visas. Om den inte gör det 
trycker du på DISC-MENU.

B Tryck på knappen EDIT på fjärrkontrollen.
 Redigeringsmenyn visas. 

C Välj { Disc name } (Skivnamn) eller  
{ Title name } (Titelnamn) på menyn med 
knapparna . 

D Ändra tecken och siffror med knapparna  
eller använd den alfanumeriska 
knappsatsen 0-9.
 Gå till föregående eller nästa fält med 
knapparna  . 

 Du kan växla mellan gemener och versaler 
genom att trycka på a/A på fjärrkontrollen. 

E Bekräfta ändringarna genom att trycka på OK. 

Gör den redigerade DVD±RW-
skivan kompatibel

De ursprungliga titlarna eller gömda scenerna 
kanske fortfarande visas när du spelar upp den 
redigerade DVD±RW-skivan på en annan 
DVD-spelare. Med hjälp av den här funktionen 
kan du göra redigerade DVD±RW-skivor 
kompatibla med andra spelare.

A Sätt i en inspelad DVD±RW-skiva i inspelaren.

B Tryck på knappen EDIT på fjärrkontrollen.
 Redigeringsmenyn visas. 

C Markera { Compatible } (Kompatibel) på 
menyn med knapparna  och bekräfta 
genom att trycka på OK. 
 Om det inte går att välja det här alternativet 
innebär det att skivan redan är kompatibel.

Färdigställa DVD±R-skivan för 
uppspelning

Innan det går att spela upp en DVD±R-skiva på 
en annan DVD-spelare måste du färdigställa 
den. Om du inte gör det går det endast att 
spela upp den med den här inspelaren.    

När du har färdigställt en DVD±R-skiva 
går det inte att spela in mer på den eller 
redigera den. Se till att du har gjort alla 
inspelningar och redigeringar innan du 
färdigställer den. 
 

A Sätt i en inspelad DVD±R-skiva i inspelaren.

B Tryck på knappen EDIT på fjärrkontrollen.
 Redigeringsmenyn visas. 

C Markera { Finalise } (Färdigställ) på menyn 
med knapparna  och bekräfta genom att 
trycka på OK. 

D Ett varningsmeddelande visas. Fortsätt genom 
att trycka på OK på fjärrkontrollen.
 Det kan ta 30 minuter eller mer att 
färdigställa skivan beroende på inspelningens 
längd. 
 Öppna inte skivsläden och stäng inte av 
inspelaren eftersom det kan medföra att skivan 
förstörs.

 Annars väljer du { Cancel } (Avbryt) på 
menyn och trycker på OK så avbryts allting.

TIPS: Ingen ytterligare inspelning eller redigering kan utföras på färdigställda DVD±R-skivor. Om du vill gå 
tillbaka till föregående menyalternativ trycker du på BACK. Tryck på EDIT när du vill stänga menyn.

Redigera inspelningar – inspelningsbar DVD-skiva
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Redigera inspelningar – inspelningsbar DVD-skiva

Videoredigering

Du kan redigera videoinnehåll när det är 
färdiginspelat. Du kan lägga till/radera 
kapitelmarkeringar eller dölja oönskade 
scener.

Title

Chapter

Title

Chapter Chapter Chapter Chapter

chapter markers

När du spelar upp en inspelning i 
videoredigeringsläget spelas hela inspelningen 
upp, inklusive dolda scener.

A Sätt i en inspelad DVD-skiva i inspelaren.
 Indexbilden visas. Om den inte gör det 
trycker du på DISC-MENU.

B Välj en titel med knapparna  och starta 
uppspelningen genom att trycka på PLAY .

C Leta upp den scen du vill ändra genom att hålla 
ned knapparna  /  eller använd knapparna 
 /  på fjärrkontrollen, tryck sedan på 
PAUSE Å.

D Tryck på knappen EDIT på fjärrkontrollen.
 Videoredigeringsmenyn visas. 

+RW | SHREK | EDIT MODE

[EDIT] = Exit
NO CHAPTERS      CHAPTER       TITLE         HIDE

PAUSE

00:00
00:01:02

E Öppna alternativen längst ner på menyn med 
motsvarande färgknapp på fjärrkontrollen. 

{ NO CHAPTER } (INGA KAP.)
Röd knapp – Tryck på den här knappen om du 
vill radera titelns samtliga kapitelmarkeringar.

{ CHAPTER } (KAPITEL)
Grön knapp – Tryck på den här knappen om 
du vill öppna kapitelredigeringsmenyn.

+RW | SHREK | EDIT MODE

[EDIT] = Exit
NO CHAPTERS      CHAPTER       TITLE         HIDE

PAUSE

 

MERGE                BACK              SPLIT            HIDE         

00:00
00:01:02

{ MERGE } (Sammanfoga)
Välj det här alternativet om du vill sammanfoga 
det aktuella kapitlet med närmast föregående 
kapitel.
Obs! Om båda kapitlen är dolda döljs även det 
sammanfogade kapitlet.

{ BACK } (Tillbaka)
Välj det här alternativet om du vill gå tillbaka 
till föregående skärm.

{ SPLIT } (Dela) 
Välj det här alternativet om du vill infoga en 
kapitelmarkering på den här platsen i 
uppspelningen. På så sätt kan du enkelt gå till 
vissa ställen i inställningen eller dölja kapitel.

{ HIDE } (Göm) / { SHOW } (VISA)
Välj det här alternativet om du vill gömma eller 
visa pågående kapitel. Under uppspelning 
hoppas det dolda kapitlet över.

TIPS: Ingen ytterligare inspelning eller redigering kan utföras på färdigställda DVD±R-skivor. Om du vill gå 
tillbaka till föregående menyalternativ trycker du på BACK. Tryck på EDIT när du vill stänga menyn.
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Redigera inspelningar – inspelningsbar DVD-skiva

{ TITLE } (TITEL)
Gul knapp – Tryck på den här knappen om du 
vill öppna titelredigeringsmenyn. 

+RW | SHREK | EDIT MODE

[EDIT] = Exit
NO CHAPTERS      CHAPTER       TITLE         HIDE

PAUSE

 

DIVIDE                                        BACK            INDEX PIC.

00:00
00:01:02

{ DIVIDE } (Dela) – endast för DVD±RW-
skivor
Det här alternativet skapar en ny 
kapitelmarkering från den nuvarande punkten i 
uppspelningen. Den nuvarande titeln kommer 
att delas upp i två titlar. 
Varning! När du har delat upp en titel kan du 
inte ångra åtgärden.

 

{ BACK } (Tillbaka)
Välj det här alternativet om du vill gå tillbaka  
till föregående skärm.

{ INDEX PIC } (Indexbild)
Välj det här alternativet om du vill använda den 
aktuella scenen som indexbild.
Obs! Vanligtvis är den första filmrutan i en 
inspelning titelns indexbild.

 { HIDE (DÖLJ) } / { SHOW (VISA) } 
 Blå knapp – Använd den när du vill visa eller 
dölja det aktuella kapitlet.

Praktiska tips: 
– Alla dolda kapitel spelas upp i 
videoredigeringsläget.
– När du markerar scener som ska gömmas eller 
visas kan du bara göra det inom en titel.
– Det finns en gräns för hur många 
kapitelmarkörer som kan lagras i en titel och på 
hårddisken.

TIPS: Ingen ytterligare inspelning eller redigering kan utföras på färdigställda DVD±R-skivor. Om du vill gå 
tillbaka till föregående menyalternativ trycker du på BACK. Tryck på EDIT när du vill stänga menyn.

Redigera inspelningar – inspelningsbar DVD-skiva
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Sound mode (Ljudläge) Den här inställningen behövs bara om du använder uttaget märkt AUDIO 
OUT L/R på inspelaren för anslutning till andra ljud- och bildenheter. 
{ Stereo }  – Välj det här alternativet om du vill höra ljud från 

vänster och höger ljudkanaler. Använd den här 
inställningen när inspelaren är ansluten till en TV 
eller en stereoanläggning.

{ Surround }  – Välj det här alternativet om den anslutna enheten är 
kompatibel med Dolby Surround. Dolby Digital och 
MPEG-2 flerkanaligt ljud blandas till en Dolby 
Surround-kompatibel tvåkanalig signal.

Night mode (Nattläge)  Det här läget optimerar uppspelningen av ljud vid låga volymer. Stark volym 
sänks och svag volym höjs till hörbar nivå. 
{ On } (På)  –  Aktiverar nattläge.
{ Off } (Av) –  Avaktiverar nattläge. Välj det här alternativet när du 

vill lyssna på surroundljudet i hela dess dynamiska 
omfång.

på sidan 73

på sidan 73

på sidan 74

på sidan 74

Inspelarens inställningar 

A Tryck på knappen SYSTEM på 
fjärrkontrollen.
 Systemmenyn visas.

B Välj { Preferences } (Egna inst.) genom att 
trycka på  och visa sedan de olika inställnings
möjligheterna genom att trycka på  
upprepade gånger. Öppna sedan ett alternativ 
genom att trycka på .

HDD

DELETE

TITLES�             2/2

ABC 28.02.2005   13:01:00
EFG 31.03.2005   40:22:00

INFO�             1-1

COPY PROTECT

13:01:00
M4
28.02.2005

CHILD LOCK

C Markera den inställning som du vill ändra och 
tryck sedan på . När du har ändrat 
inställningen bekräftar du och återgår till 
föregående alternativ med OK.
 På följande sidor finns anvisningar och 
förklaringar av alternativen.
 Om valet på menyn är nedtonat innebär 
det att funktionen inte finns tillgänglig eller inte 
kan ändras i aktuellt läge.

D När du vill avsluta trycker du på SYSTEM.

Obs! Mer information om { Recording } 
(Inspelning) finns på sidan 35.

Systemmenyn

Sound  
Preferences

Sound mode

Night mode

Disc  
Preferences

Adapt menu

Delete all

Access 
Preferences

Child lock

Change pin

Features
Preferences

Auto resume
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Sound mode (Ljudläge) Den här inställningen behövs bara om du använder uttaget märkt AUDIO 
OUT L/R på inspelaren för anslutning till andra ljud- och bildenheter. 
{ Stereo }  – Välj det här alternativet om du vill höra ljud från 

vänster och höger ljudkanaler. Använd den här 
inställningen när inspelaren är ansluten till en TV 
eller en stereoanläggning.

{ Surround }  – Välj det här alternativet om den anslutna enheten är 
kompatibel med Dolby Surround. Dolby Digital och 
MPEG-2 flerkanaligt ljud blandas till en Dolby 
Surround-kompatibel tvåkanalig signal.

Night mode (Nattläge)  Det här läget optimerar uppspelningen av ljud vid låga volymer. Stark volym 
sänks och svag volym höjs till hörbar nivå. 
{ On } (På)  –  Aktiverar nattläge.
{ Off } (Av) –  Avaktiverar nattläge. Välj det här alternativet när du 

vill lyssna på surroundljudet i hela dess dynamiska 
omfång.

Systemmenyn (forts.)

Ljudinställningar (understrukna alternativ är standardinställningar)

Skivinställningar

Adapt menu  
(Anpassa meny)

 Om en DVD±RW-skiva har spelats in på en dator eller en annan inspelare är 
det möjligt att indexbilden inte visas på rätt sätt. Med den här funktionen kan 
du ändra skivans format till “Philips-format”.

 När du trycker på OK kommer en fråga om bekräftelse att visas på TV:n. 

Delete all (Radera alla)  Välj det här alternativet om du vill radera samtliga inspelningar på din 
nuvarande inspelningsbara DVD-skiva.

 När du trycker på OK kommer en fråga om bekräftelse att visas på TV:n. 

Systemmenyn
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Systemmenyn (forts.)

Tillgångsinställningar (understrukna alternativ är standardinställningar)

Du får en uppmaning om att ange den fyrsiffriga PIN-koden. 
– När du gör det här för första gången anger du en valfri fyrsiffrig kod med den alfanumeriska knappsatsen 

0–9. 
– Om du skulle glömma bort din fyrsiffriga PIN-kod, tryck då in “1504”. Tryck därefter in en valfri fyrsiffrig 

PIN-kod och bekräfta den sedan genom att trycka in den en gång till.

Childlock (Barnlås)            Med den här funktionen kan du hindra barn från att visa vissa skivor eller 
inspelade titlar från hårddisken. När funktionen är aktiverad visas den som 
{ CHILDLOCK } (barnlås) nedtill på den färgade alternativskärmen när du 
väljer en titel i innehållsmenyn. Du kan slå på eller av barnlåset genom att 
trycka på den GULA knappen på fjärrkontrollen. 

 Obs! Du kan lagra inställningar för 50 skivor i DVD-inspelaren.
 { On } (På) – Aktiverar barnlåset. 
    En fyrsiffrig PIN-kod måste anges för att det ska  

   gå att spela den låsta skivan eller titeln på   
   hårddisken.

 { Off } (Av)  –  Alla skivor kan spelas.

 
 Skriv in din nya fyrsiffriga PIN-kod med den alfanumeriska knappsatsen.  

Du måste bekräfta koden genom att ange den en andra gång. 
 Om du vill avbryta bytet använder du knappen  till att välja { Cancel } 

(Avbryt) på menyn och trycker sedan på OK på fjärrkontrollen.

Funktionsinställningar (understrukna alternativ är standardinställningar)

Auto Resume (Automa
tiskåterupptagning)

 Med den här funktionen kan du återuppta uppspelningen av skivan från det 
ställe den senast stoppades. Den här funktionen gäller för de 20 senaste DVD-
skivor och Video CD-skivor som du har spelat upp.
{ On } (På)  – Aktiverar automatisk återupptagning.
{ Off } (Av) – Skivan börjar alltid spelas upp från början när du 

sätter i den eller påbörjar uppspelningen. 

****

Please enter New Pin
New Pin

Pin Code

Cancel

74

Change pin  
(Ändra PIN)
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på sidan 76

på sidan 77

på sidan  
78~79

på sidan 77

på sidan 80

på sidan 80

Systemmenyn (forts.)

Ställa in inspelaren

Innan du sätter igång...
Markera det innehåll i hårddiskens tillfälliga 
lagringsutrymme (timeshift-buffert) som du vill 
spela in på hårddisken. Mer information finns 
på sidan 33. Annars kommer allt innehåll att 
raderas när du öppnar alternativet { Setup } 
(Inställningar).

A Tryck på knappen SYSTEM på 
fjärrkontrollen.
 Systemmenyn visas.

B Markera { Setup } (Inställningar) genom att 
trycka på  flera gånger och tryck sedan på 
.
 Ett varningsmeddelande visas. Tryck på 
OK för att fortsätta eller tryck på { No } 
(Nej) för att avbryta.
 Uppspelningen kommer att pausas.

System  Time-date  Analogue Ch.  Video output

Setup

C Du kan se de olika inställningsalternativen 
genom att trycka på  flera gånger och öppna 
alternativen med .
 På följande sidor finns anvisningar och 
förklaringar av alternativen.
 Om valet på menyn är nedtonat innebär 
det att funktionen inte finns tillgänglig eller inte 
kan ändras i aktuellt läge.

D När du vill avsluta trycker du på SYSTEM.

Jump forward

System
Setup

Eco mode

Second RC

System
Setup

mm : ss

Jump back

Version Info

mm : ss

OSD

Off

Off

Full

Display Bright

Time-date
Setup

Clock preset

Time

Date

Analogue Ch.
Setup

Auto search

Follow TV

Sort

Favourites

Video output 
Setup

TV shape �

Black level

Horizontal

Progressive �

Video output

Audio output   
Setup

Digital output

Language
Set up

Menu

Audio

Subtitle

Systemmenyn (forts.)
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kanalerna sänder en tidssignal. 
{ Auto }  – Inspelaren känner automatiskt av den första 

tillgängliga kanal som sänder ut tid-/
datuminformation.

{ XXX }  –  Specificerar vilken TV-kanal som ska användas för 
(förinställt nummer)  mottagning av tid-/datuminformation.
{ Off } (Av)  – Välj den här inställningen innan du ställer in tid/

datum manuellt.

 Om tid/datum är fel måste du ställa in tiden/datumet manuellt här.
Time (Tid)  { 00 : 00 }  – Ställ in timmar och minuter med knapparna  

och flytta till nästa fält med . Tryck på OK när du 
är färdig.

Date (Datum)  { 31-01-2005 } – Ställ in dag, månad och år med knapparna  
och flytta till nästa fält med . Tryck på OK när 
du är färdig.press OK.

77

Systemmenyn (forts.)

Systeminställningar (understrukna alternativ är standardinställningar)

Eco mode (Eko-läge)  Detta är ett strömsparläge.
{ On } (På) – När inspelaren ställs i standby-läge släcks 

teckenfönstret för att spara ström.
  Obs! När det här läget är aktiverat går det inte att 

använda funktionen för automatisk satellitinspelning.
{ Off } (Av)  –  Klockan visas i inspelarens teckenfönster när du 

stänger av till standby-läge.

Second RC (Fjärrk. 2)  { On } (På)  – Låter inspelaren styras av en andra fjärrkontroll 
(medföljer inte).

{ Off } (Av)  – Stänger av funktionen för en andra fjärrkontroll.

OSD (OSD-text)  Väljer informationsnivån för skärmmenyerna. 
{ Full } (Fullständig)  – Fullständig information visas alltid vid användning.
{ Reduced } (Minskad)– Hjälptexten och fältet med färgknappar tas bort från 

skärmen.
{ Normal }  – Hjälptexten tas bort från menyn. 

Display (Teckenfönster) Ställer in ljusstyrkan på inspelarens teckenfönster. 
{ Bright } (Ljusstark) – Normal ljusstyrka.
{ Dimmed } (Dimmad)– Medium ljusstyrka.
{ Off } (Av)  – Teckenfönstret är avstängt. 

Jump forward  
(Hoppa framåt)

 Ange hur mycket tid du vill hoppa framåt när du trycker på knappen JUMP-
FWD på fjärrkontrollen och bekräfta inställningen genom att trycka på OK. 
Den maximala inställningen är 60 minuter.

Jump back  
(Hoppa bakåt)

 
 Ange hur mycket tid du vill hoppa bakåt när du trycker på knappen JUMP-

BACK på fjärrkontrollen och bekräfta inställningen genom att trycka på OK. 
Den maximala inställningen är 60 minuter.

Version Info 
(Versionsinfo)

 Det här är bara en informationsbild som anger vilken version av fast 
programvara som är installerad i inspelaren. Du kan behöva denna information 
för kommande uppgraderingar av programvaran. 

76
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Systemmenyn (forts.)

Tid-/datuminställningar (understrukna alternativ är standardinställningar)

Clock preset (Klockinst.)  Tiden/datumet kan ställas in automatiskt på inspelaren om de lagrade TV-
kanalerna sänder en tidssignal. 
{ Auto }  – Inspelaren känner automatiskt av den första 

tillgängliga kanal som sänder ut tid-/
datuminformation.

{ XXX }  –  Specificerar vilken TV-kanal som ska användas för 
(förinställt nummer)  mottagning av tid-/datuminformation.
{ Off } (Av)  – Välj den här inställningen innan du ställer in tid/

datum manuellt.

 Om tid/datum är fel måste du ställa in tiden/datumet manuellt här.
Time (Tid)  { 00 : 00 }  – Ställ in timmar och minuter med knapparna  

och flytta till nästa fält med . Tryck på OK när du 
är färdig.

Date (Datum)  { 31-01-2005 } – Ställ in dag, månad och år med knapparna  
och flytta till nästa fält med . Tryck på OK när 
du är färdig.press OK.

Videoutgångsinställningar (understrukna alternativ är standardinställningar)

TV shape
 Du kan anpassa bildförhållandet till TV:n.

{ 4:3 Letterbox }  – Bredbildsvisning med svarta fält  
ovanför och nedanför bilden.

{ 4:3 PanScan }  – Bild med full höjd och beskurna sidor.
{ 16:9 } – För bredbilds-TV (bildförhållandet 16:9). 

 

Black level (Svartnivå)  Anpassa färgdynamiken för NTSC-skivor.
{ Normal }  – Normal färgkontrast.
{ Enhance } (Förbättra) – Förbättrar färgkontrasten och lystern i bilden på en 

NTSC-formaterad DVD-skiva.

Horizontal (Horisontell) Justera den horisontella positionen av bilden på TV:n med knapparna   och 
bekräfta sedan inställningen med OK.

Video output 
(Videoutgång)

 Välj den typ av videoutgång som överensstämmer med videoanslutningen 
mellan inspelaren och TV:n.
{ RGB•CVBS }  –  För RGB- eller CVBS-anslutning.
{ S-Video }  – För S-Video-anslutning.
{ Automatic } (Automatisk) – Utgångsinställningen konfigureras automatiskt 

efter den videosignal som tas emot.

Progressive  
(Prog. scan)

 Innan du sätter på funktionen progressiv avsökning måste du kontrollera att 
din TV kan ta emot progressiva signaler (en TV avsedd för progressiv 
avsökning är nödvändig) och att du har anslutit inspelaren till TV:n via Y Pb Pr 
(se sidan 103).
{ On } (På)  – Aktiverar progressiv avsökning.
{ Off } (Av)  – Avaktiverar progressiv avsökning.

77

Systemmenyn (forts.)
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 I vissa fall kan det inträffa att vissa tillgängliga TV-kanaler inte hittas och lagras 
vid grundinstallationen. I så fall kan du söka efter och lagra de TV-kanaler som 
saknas manuellt. 
A Tryck på knappen SYSTEM på fjärrkontrollen. Välj { Setup } 

(Inställningar) på menyn och tryck upprepade gånger på  för att välja  
{ Analogue Ch. } (Analog kan.).

B Tryck på  upprepade gånger för att välja mellan de olika inställningarna 
på menyn och tryck sedan på  så visas alternativen

Entry mode 
(Ingångsläge)

 Väljer vilken typ av manuell sökning som ska göras beroende på frekvens  
{ Channel, S. Channel (Specialkanal), MHz (frekvens) } (Kanal, S. kanal, 
MHz).

 Obs! S. kanal är beteckningen på angivna hyperbandkanaler.

Entry (Ingång)  – Skriv in frekvensen/kanalnumret med den alfanumeriska knappsatsen  
0-9 och tryck sedan på OK och den gröna knappen för { STORE } (LAGRA) .

 ELLER
 – Tryck på den blå knappen på fjärrkontrollen för { SEARCH } (SÖK).  

När du har hittat rätt frekvens/kanal, trycker du på den gröna knappen för  
{ STORE } (LAGRA).

Preset (Snabbval)  Tryck in det förinställda kanalnummer (t.ex. “01”) som du vill använda med 
hjälp av den alfanumeriska knappsatsen 0-9, tryck sedan på OK och den 
gröna knappen för { STORE } (LAGRA).

Preset name  
(Namn snabbv.)

 Skriv in snabbvalsnamnet med den alfanumeriska knappsatsen 0-9 och 
tryck sedan på OK och den gröna knappen för { STORE } (LAGRA) .
Ett snabbvalsnamn kan innehålla högst fyra tecken

Decoder (Dekoder)  Om den aktuella TV-kanalen sänds kodad och bara kan ses med en dekoder 
ansluten till uttaget EXT2 AUX-I/O måste du slå på dekodern. 
{ On } (På)  – Om du väljer det här alternativet allokerar du den 

anslutna avkodaren till den här TV-kanalen.
{ Off } (Av)  – Avaktiverar avkodarfunktionen.

TV system (TV-system) Välj den TV-inställning som ger minst förvrängning av bild och ljud. Mer 
information finns i “TV-systemguide” på sidorna 264~265.

NICAM  NICAM är ett digitalt ljudöverföringssystem. Det kan överföra en 
stereokanal eller två mono-kanaler. 
{ On } (På)  – Förbättrar ljudöverföringen för TV-kanalen.
{ Off } (Av)  – Välj det här alternativet om mottagningen är dålig 

och ljudet förvrängt.

Fine tuning 
(Fininställning)

 Om mottagningen är dålig kan du använda det här alternativet till att 
finjustera TV-kanalen manuellt. Justera frekvensen med knapparna   
och bekräfta sedan genom att trycka på OK.

Systemmenyn (forts.)

Inställningar för analoga kanaler

Analogue Ch.
Setup

Auto search

Follow TV

Sort

Favourites

 Visserligen känner inspelaren av samtliga tillgängliga analoga TV-kanaler när du 
gör grundinställningen, men det är möjligt att du behöver göra om den här 
proceduren senare om nya kanaler blir tillgängliga i ditt område eller om du 
installerar om inspelaren.
A Tryck på knappen SYSTEM på fjärrkontrollen. Välj { Setup } (Inställningar) 

på menyn och tryck flera gånger på  för att välja { Analogue Ch. } 
(Analog kan.).

B Tryck på  upprepade gånger för att välja mellan de olika inställningarna på 
menyn och tryck sedan på  så visas alternativen.

Auto search  
(Auto sökning)

 Tryck på OK på fjärrkontrollen om du vill starta den automatiska sökningen 
efter TV-kanaler och ersätta alla tidigare lagrade analoga TV-kanaler. Den här 
proceduren kan ta flera minuter.

Follow TV (Följ TV)  Den här funktionen fungerar bara om du har inspelaren kopplad till TV:n via 
SCART-uttaget märkt EXT1 TO TV-I/O. Med den här funktionen kan du ändra 
ordningen på TV-kanalerna lagrade i inspelaren så att de överensstämmer med 
ordningsföljden i TV:n.

1) Bekräfta meddelandet som visas på TV:n genom att trycka på OK och “TV 
01” visas i teckenfönstret. Välj kanal nummer {1} med TV:ns fjärrkontroll 
och tryck sedan på OK på inspelarens fjärrkontroll.
– Om inspelaren hittar samma kanal som TV:n visar, lagras den som “P01”. 

Därefter visas “TV 02” i teckenfönstret.
– Om ingen videosignal kommer från TV:n visas “NO TV”.

2) Välj kanal nummer {2} med TV:ns fjärrkontroll och tryck sedan på OK 
med inspelarens fjärrkontroll. 

Upprepa stegen ovan tills du har tilldelat en plats för alla TV-kanaler.

 Obs! Om du trycker på BACK (tillbaka) så avbryts följ-TV-processen.

Sort (Sortera)  Du kanske inte vill ha TV-kanalerna på de programnummer som de har 
tilldelats. Med den här funktionen kan du lägga dem i en annan ordning.

001  ARD

002  TELET

003  ORF2 ---

004  TELET 

004  TELET

005  CHAN

006  RTL4

007  SBS6

ORF2ORF2

004  CHAN

005  RTL4

006  ORF2

007  SBS6

1) Markera den TV-kanal du vill flytta med knapparna  och bekräfta 
genom att trycka på OK. 

2) Flytta TV-kanalen till den position du vill ha med knapparna  och 
bekräfta den nya positionen genom att trycka på OK.

Favourites (Favoriter)  Markera dina favoritkanaler genom att trycka på OK. De kanalerna har du 
sedan snabb tillgång till genom att trycka på knappen för kanal upp/ned på 
fjärrkontrollen.

  – Kanaler som du kan komma till med knappen 
CHANNEL +- på fjärrkontrollen.

 – Du kan bara komma till dessa kanaler genom att 
trycka in kanalnumret på fjärrkontrollen.

Favourites

CH01
CH02  NBC
CH03
CH04
CH05
CH06  MTV
CH07
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Systemmenyn (forts.)

Inställningar för analoga kanaler – manuell sökning

 I vissa fall kan det inträffa att vissa tillgängliga TV-kanaler inte hittas och lagras 
vid grundinstallationen. I så fall kan du söka efter och lagra de TV-kanaler som 
saknas manuellt. 
A Tryck på knappen SYSTEM på fjärrkontrollen. Välj { Setup } 

(Inställningar) på menyn och tryck upprepade gånger på  för att välja  
{ Analogue Ch. } (Analog kan.).

B Tryck på  upprepade gånger för att välja mellan de olika inställningarna 
på menyn och tryck sedan på  så visas alternativen

Entry mode 
(Ingångsläge)

 Väljer vilken typ av manuell sökning som ska göras beroende på frekvens  
{ Channel, S. Channel (Specialkanal), MHz (frekvens) } (Kanal, S. kanal, 
MHz).

 Obs! S. kanal är beteckningen på angivna hyperbandkanaler.

Entry (Ingång)  – Skriv in frekvensen/kanalnumret med den alfanumeriska knappsatsen  
0-9 och tryck sedan på OK och den gröna knappen för { STORE } (LAGRA) .

 ELLER
 – Tryck på den blå knappen på fjärrkontrollen för { SEARCH } (SÖK).  

När du har hittat rätt frekvens/kanal, trycker du på den gröna knappen för  
{ STORE } (LAGRA).

Preset (Snabbval)  Tryck in det förinställda kanalnummer (t.ex. “01”) som du vill använda med 
hjälp av den alfanumeriska knappsatsen 0-9, tryck sedan på OK och den 
gröna knappen för { STORE } (LAGRA).

Preset name  
(Namn snabbv.)

 Skriv in snabbvalsnamnet med den alfanumeriska knappsatsen 0-9 och 
tryck sedan på OK och den gröna knappen för { STORE } (LAGRA) .
Ett snabbvalsnamn kan innehålla högst fyra tecken

Decoder (Dekoder)  Om den aktuella TV-kanalen sänds kodad och bara kan ses med en dekoder 
ansluten till uttaget EXT2 AUX-I/O måste du slå på dekodern. 
{ On } (På)  – Om du väljer det här alternativet allokerar du den 

anslutna avkodaren till den här TV-kanalen.
{ Off } (Av)  – Avaktiverar avkodarfunktionen.

TV system (TV-system) Välj den TV-inställning som ger minst förvrängning av bild och ljud. Mer 
information finns i “TV-systemguide” på sidorna 264~265.

NICAM  NICAM är ett digitalt ljudöverföringssystem. Det kan överföra en 
stereokanal eller två mono-kanaler. 
{ On } (På)  – Förbättrar ljudöverföringen för TV-kanalen.
{ Off } (Av)  – Välj det här alternativet om mottagningen är dålig 

och ljudet förvrängt.

Fine tuning 
(Fininställning)

 Om mottagningen är dålig kan du använda det här alternativet till att 
finjustera TV-kanalen manuellt. Justera frekvensen med knapparna   
och bekräfta sedan genom att trycka på OK.

Entry mode

Analogue Ch.
Setup

MHz  

Entry

Preset

Preset name

Decoder

Analogue Ch.
Setup

Off         On

TV system

Nicam

Fine t une

167.5 MHz

P 04

RTL4

SEARCHSTORE

SEARCHSTORE

PAL-BG

Off         On

Entry mode

Analogue Ch.
Setup

MHz  

Entry

Preset

Preset name

Decoder

Analogue Ch.
Setup

Off         On

TV system

Nicam

Fine t une

167.5 MHz

P 04

RTL4

SEARCHSTORE

SEARCHSTORE

PAL-BG

Off         On

Systemmenyn (forts.)

dvdr5350h_EU_swe2.indd   79 2005-09-15   6:24:44 PM



80

S
ve

n
sk

a

81

Systemmenyn (forts.)

Ljudutgångsinställningar (understrukna alternativ är standardinställningar)

Digital output 
(Digitalutgång)

 Den här inställningen behövs bara om du använder uttaget märkt COAXIAL 
OUT på inspelaren för anslutning till andra ljud- och bildenheter. 
{ All } (Alla)  – Välj det här alternativet om den anslutna enheten 

har en inbyggd flerkanalsavkodare som stöder ett av 
de flerkanaliga ljudformaten (Dolby Digital,  
MPEG-2).

{ PCM }  – Välj det här om den anslutna enheten inte kan 
avkoda flerkanaligt ljud. Systemet omvandlar Dolby 
Digital och MPEG-2 flerkanalssignaler till PCM 
(“Pulse Code Modulation”, pulskodmodulering).

{ Off } (Av)  – Välj det här alternativet om du vill stänga av den 
digitala ljudutgången. Om du t.ex. använder 
AUDIO OUT-uttagen till att ansluta inspelaren 
till en TV eller ett stereosystem.

Språkinställningar

Menu (Meny)  Välj menyspråk för inspelarens menyer på skärmen. Inställningen anges vid 
grundinstallationen.

Audio (Ljud)  Välj önskat ljudspråk för DVD-uppspelning.

Subtitle (Undertext)  Välj önskat textningspråk för DVD-uppspelning.

Praktiska tips:
– Om det valda ljud-/textningsspråket inte är tillgängligt på skivan används skivans 
standardinställning för språk i stället. 
– På vissa DVD-skivor kan textnings-/ljudspråk endast ändras via DVD-skivmenyn.   
Välj önskat textningspråk för DVD-uppspelning.
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Uppgradering av firmware

Installera den senaste 
programvaran

Med jämna mellanrum tillhandahåller Philips 
uppgraderingar av inspelarens firmware (fast 
programvara) i takt med att den förfinas för 
bättre stabilitet och kompatibilitet.

Varning! Strömmen får inte brytas under 
uppgraderingen!

Jump forward

System
Setup

Eco mode

Second RC

System
Setup

mm : ss

Jump back

Version Info

mm : ss

OSD

Off

Off

Full

Display Bright

A Hämta versionsinformationen för inspelaren 
genom att trycka på SYSTEM på 
fjärrkontrollen och välja { Setup } 
(Inställningar) > { System } > { Version Info } 
(Versionsinfo) på menyn.
  Anteckna informationen för den aktuella 
versionen.

B Gå till Philips webbplats www.philips.com/
support och kontrollera om det finns någon ny 
uppgradering tillgänglig. Hämta programvaran 
och spara den på en CD-ROM-skiva.

C Tryck på OPEN CLOSE ç på inspelarens 
framsida så att skivsläden öppnas.

D Sätt i CD-ROM-skivan och tryck på OPEN 
CLOSE ç igen.
 Programvaran installeras nu i inspelaren 
automatiskt.

Systemmenyn (forts.)
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Allmän information

Konfigurera progressiv 
avsökning 

(endast för TV-apparater med progressiv 
avsökning)
Skärmar med progressiv avsökning ger dubbelt 
så många bildrutor per sekund som de med 
linjesprångsavsökning (vanliga TV-system). 
Eftersom antalet linjer nästan dubbleras ger 
progressiv avsökning högre bildupplösning och 
bättre bildkvalitet.

Innan du sätter igång...
– Kontrollera att du har anslutit inspelaren till 
en TV med progressiv avsökning via uttaget 
märkt Y Pb Pr (se sidan 17).
– Kontrollera att grundinställningarna är 
gjorda.

A Slå på TV:n och välj rätt kanal för inspelaren 
(t.ex. “EXT”, “0”, “AV”).

B Slå på inspelaren och tryck på SYSTEM på 
fjärrkontrollen.
 Systemmenyn visas.

C Välj { Setup } (Inställningar) genom att trycka 
på  och välj sedan { Video output } 
(Videoutgång) genom att trycka på .
 Ett varningsmeddelande visas. Fortzsätt 
genom att trycka på OK.

Video output 
Setup

TV shape �

Black level

Horizontal

Progressive �

Video output

On

D Tryck på  så att { Progressive } (progressiv 
avsökning) markeras, och tryck på  för att få 
åtkomst till det. Tryck på  så att { On } (På) 
markeras.

E Läs instruktionerna som visas på TV:n och 
bekräfta åtgär den genom att trycka på OK.
 Konfigurationen är nu klar och du kan 
börja njuta av den höga bildkvaliteten.

 Annars väljer du { Cancel } (avbryt) och 
trycker på OK för att återgå till föregående 
meny. 

F Du kan stänga menyn genom att trycka på 
SYSTEM.

Om ingen bild visas:
A Koppla bort inspelarens ~MAINS från 

strömförsörjningen.

B Håll  nedtryckt på inspelaren medan du 
återansluter strömförsörjningen till ~MAINS.

Praktiskt tips:
– Vissa TV-apparater med progressiv avsökning 
och HDTV-apparater är inte helt kompatibla med 
den här inspelaren, vilket gör att bilden blir 
onaturlig när du spelar upp en DVD-videoskiva i 
läget för progressiv avsökning. Om så är fallet 
stänger du av funktionen för progressiv avsökning, 
både på inspelaren och TV:n.

Upphovsrättsinformation

Tillverkningen av otillåtna kopior av 
kopieringsskyddat material, bl.a. datorprogram, 
filer, sändningar och ljudinspelningar, kan 
innebära ett brott mot lagen om upphovsrätt 
och därmed vara straffbart. Den här 
utrustningen får INTE användas i sådana syften
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Vanliga frågor 

Vilken typ av skivor går det att spela in på?
Du kan bara spela in på skivor av typen DVD±R, 
DVD±RW eller DVD+R DL. DVD±R/±RW-
skivor är de mest kompatibla formaten för 
inspelningsbara DVD-skivor på marknaden.  
De är fullständigt kompatibla med de flesta 
fristående DVD-spelare och DVD-spelare för 
datorer.

Hur mycket går det att spela in på en 
DVD±R-/±RW-skiva?
4,7 GB, eller motsvarande sex CD-skivor. Du kan 
lagra c:a en timme på en skiva med den högsta 
kvaliteten (DVD-standard) och c:a åtta timmar 
med den lägsta kvaliteten (VHS-standard). 

Vilken är skillnaden mellan DVD±R- och 
DVD±RW-skivor?
DVD±R-skivor är “inspelningsbara” och 
DVD±RW-skivor är “raderbara” och 
“omskrivbara”. Med DVD+R-skivor går det att 
spela in flera sessioner på samma skiva, men när 
skivan är full går det inte att spela in mer. Du kan 
använda DVD±RW-skivor till att spela in på 
samma skiva hundratals gånger.

Vad är uttaget märkt DV IN?
Uttaget DV (Digital Video) IN på den här 
inspelaren är kompatibelt med i.LINK. Du kan 
koppla en digital videokamera till inspelaren och 
föra över digital video, digitalt ljud och data med 
en enda DV-kabel.
– Den här inspelaren är endast kompatibel med 
Videokameror med DV-format (DVC-SD). 
Digitalmottagare och digitala videobandspelare är 
inte kompatibla.
– Det går inte att ansluta mer än en digital 
videokamera samtidigt till den här inspelaren.
– Det går inte att använda DV IN-kontakten till 
att kontrollera den här inspelaren från externa 
enheter.
– Det går inte att spela in innehåll från den här 
inspelaren till en digital videokamera via uttaget 
DV IN.

Går det att kopiera ett VHS-band eller 
en DVD-skiva från en extern videoband- 
respektive DVD-spelare?
Ja, men bara om VHS-bandet inte är 
kopieringsskyddat eller om DVD-skivan inte är 
kopieringsskyddad.

Vad är titlar och kapitel?
DVD-skivor består av titlar och kapitel, som 
motsvarar de titlar och kapitel som finns i böcker. 
En titel är vanligtvis en hel film och delas in i 
kapitel, vilket motsvarar scenerna i filmen. 

Title

Chapter

Title

Chapter Chapter Chapter Chapter

chapter markers

Program spelas in som en enda titel och kan bestå 
av ett eller ett litet antal kapitel, beroende på insp
elningsinställningarna. 

Hur konfigurerar jag titlar och kapitel?
Varje gång du startar en ny inspelning skapas 
automatiskt en ny titel. Du kan lägga till kapitel i 
de här inspelningarna manuellt eller ange att det 
ska läggas till automatiskt med angivna intervall.

Vad innebär det att “färdigställa” skivor?
När du färdigställer en skivas låses den så att det 
inte går att spela in på den längre. Detta krävs 
bara med DVD±R-skivor. När du har gjort det 
går den att spela upp på i princip alla DVD-
spelare. Om du vill stänga en skiva utan att 
färdigställa den avbryter du inspelningen och 
matar ut skivan. Om det finns plats kvar på skivan 
går det att fortsätta spela in.

Hur bra är kvaliteten på inspelningarna?
Det finns ett antal olika kvalitetsinställningar, från 
“HQ” (1 timmes inspelning med hög kvalitet) till 
“SEP” (8 timmars inspelning med VHS-kvalitet) för 
en inspelningsbar DVD.

1 
2
2.5
3
4
6
8

DVD±R/
DVD±RW

HDD
(160 GB)

31
62
78
94
125
157
250

DVD+R  
Double Layer

2 
4
5
6
8
12
16

Inspelningar kan lagras på en DVD-skivaInspelningsläge 

HQ (hög kvalitet)

SP (standarduppspelning)

SPP (standarduppspelning plus)

LP (lång speltid)

EP (utökad uppspelning)

SLP (super lång uppspelning)

SEP (super utökad uppspelning)

Allmän information
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Felsökning

 Problem (Allmänna) Lösning

Ingen ström.

Meddelandet “IS THE TV 
ON?” visas i teckenfönstret.

Knapparna på inspelaren 
fungerar inte.  

Fjärrkontrollen fungerar inte.

Ingen bild.

VARNING
Du bör under inga som helst omständigheter försöka reparera systemet själv, om du gör 
det gäller inte garantin. Öppna inte systemet eftersom risk för elektrisk stötar 
föreligger.

Om ett fel inträffar bör du först kontrollera de punkter som räknas upp nedan innan du 
lämnar in systemet för reparation. Om du inte kan avhjälpa problemet med hjälp av 
följande anvisningar för du kontakta återförsäljaren eller Philips som kan hjälpa dig.

84

–  Sätt på systemet genom att trycka på knappen STANDBY-ON på 
inspelarens framsida.

– Kontrollera att det finns ström i eluttaget.

– Inspelaren fungerar inte förrän du har slutfört grundinstallationen. 
Mer detaljer finns i “Steg 3: Installation och konfiguration”.

– Det finns ett tekniskt problem. Dra ur strömsladden till inspelaren 
från eluttaget, låt den vara urkopplad i 30 sekunder och anslut den 
sedan igen. Om inspelaren fortfarande inte fungerar kan du försöka 
med att återställa den till fabriksinställningarna:
1) Dra ur strömsladden till inspelaren från eluttaget. 
2) Tryck och håll ned knappen STANDBY-ON på inspelarens 

framsida medan du återansluter strömsladden.
3) Släpp knappen STANDBY-ON när “IS THE TV ON?” visas i 

teckenfönstret. All information som är lagrad i minnet (program, 
tid) rensas. Det är möjligt att du måste återställa inspelarens 
inställningar efter grundinstallationen.

– Rikta fjärrkontrollen direkt mot sensorn på inspelarens framsida (inte 
mot TV:n). Om inspelaren tar emot en signal från fjärrkontrollen visas 
symbolen D i teckenfönstret.

– Avlägsna eventuella föremål mellan inspelaren och fjärrkontrollen.
– Batterierna kan vara dåliga, byt ut dem.

– Sätt på TV:n och ställ in rätt videokanal för inspelaren. Du kan gå till 
kanal 1 på TV:n och sedan trycka på knappen för kanalval nedåt på 
TV:ns fjärrkontroll tills TV-programmet visas. 

– Kontrollera videoanslutningen mellan inspelaren och TV:n. 
– Det kan bero på att inspelarens videoutgångsinställningar inte passar 

videoanslutningen. Du kan starta om inspelaren enligt följande 
anvisningar:
1) Koppla bort strömförsörjningen från inspelarens ~MAINS.
2) Håll  nedtryckt på inspelaren samtidigt som du återansluter dess 

~MAINS till strömförsörjningen.
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Felsökning (forts.)

Inget ljud.

Ingen TV-signal tas emot från 
inspelaren.

Meddelandet “Disc contains 
unknown data” (Skivan 
innehåller okända data) visas.

Meddelandet “NO SIGNAL” 
(INGEN SIGNAL) visas.

Det står ett “X” längst ner på 
TV-skärmen.

Meddelandet “Insert 
recordable disc” (Sätt i en 
inspelningsbar skiva) visas.

Meddelandet “Collision” 
(Krock) visas.

– Kontrollera inspelarens ljudanslutning. Mer information finns i kapitlet 
“Grundläggande inspelaranslutningar – Ansluta ljudkablarna”.

–  Ställ in alternativen för analog eller digital utgång på rätt sätt, 
beroende på vilken enhet du har anslutit till inspelaren. Mer detaljer 
finns i kapitlet “Systemmenyn - Ljudutgångsinställningar”.

– Kontrollera antennen eller kabel-TV-signalen. 
– Programmera TV-kanalen. Mer detaljer finns i kapitlet “Systemmenyn 

- Inställningar för analoga kanaler - “Auto sökning”.

– Meddelandet kan visas om du sätter in en skiva som inte har 
färdigställts. DVD±R-skivor som inte har färdigställts är mycket 
känsliga för fingeravtryck, damm och smuts. Det kan medföra att 
problem uppstår vid inspelning. Om du vill använda skivan kan du göra 
på följande sätt:
1) Se till att ytan på skivan är ren.
2) Tryck på OPEN/CLOSE på inspelaren så att skivsläden öppnas. 
3) Sätt i skivan men stäng inte facket. 
4) Håll ned sifferknappen {5} på fjärrkontrollen tills släden stängs. 

Inspelaren påbörjar reparationsprocessen. 
5) Om skivan kan återställas visas indexbilden på skärmen. 

 Lägg märke till följande:
–  Fel vid inspelning: titeln kan saknas.
–  Fel vid ändring av titel/indexbild: den ursprungliga titeln/indexbilden 

kan visas.
–  Fel vid färdigställande: skivan förefaller inte ha färdigställts.

– Kontrollera att kabeln är ansluten på rätt sätt.
– Om en inspelning görs från en videobandspelare justerar du 

spårningen för videobandspelaren.
– Den inkommande videosignalen kan eventuellt inte identifieras av 

inspelaren om signalen är dålig eller inte följer gällande standard.

– Ingen antennsignal tas emot på den valda kanalen eller så tas ingen 
videosignal emot från den externa ingången (EXT1, EXT2, CAM1 eller 
CAM2).

– Kontrollera antennanslutningen.
– Kontrollera anslutningen och sätt på den anslutna enheten.

– Antingen har ingen skiva satts i eller så kan den insatta skivan inte 
användas för inspelning. Sätt i en inspelningsbar DVD-skiva (DVD±R, 
DVD±RW, eller DVD+R Dual Layer).

– Den programmerade timerinspelningen ligger delvis på samma tid som 
en annan timerinspelning.

– Om du ignorerar varningen startas den av de timerinspelningarna som 
har den tidigaste starttiden först. 

– Ändra informationen för en av de två inspelningarna.
– Ta bort en av de två inspelningarna.

 Problem (Allmänna) Lösning
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 Problem (Uppspelning) Lösning

Felsökning (forts.)

Skivan spelas inte upp.

Bilden är förvrängd eller 
svartvit vid uppspelning.

Bild- och ljudstörningar 
förekommer i TV-
mottagningen.

Orsaken till förvrängt ljud kan 
finnas i den anslutna 
förstärkaren.

Den inspelade DVD-skivan kan 
inte spelas upp på en annan 
DVD-spelare.

– Sätt i skivan med etiketten vänd uppåt. 
–  Barnlåset är aktiverat. Mer information finns i kapitlet “Systemmenyn 

- Tillgångsinställningar - Barnlås”.
– Fel regionkod. DVD-skivan måste vara kodad för alla regioner (ALL) 

eller för region 2 om den ska kunna spelas upp i inspelaren.
– Det finns ingenting inspelat på skivan eller så är det en skiva av fel 

typ. Mer detaljer finns i “Uppspelning från skiva - Spelbara skivor”.
– Kontrollera att skivan inte är repad eller skev. Rengör skivan eller byt 

ut den.
– Kontrollera om skivan är orsaken genom att försöka med en annan 

skiva.

– Skivan har inte samma färgsystemsstandard som TV-apparaten  
(PAL/NTSC). 

– Skivan är smutsig, rengör den.
– Ibland kan bilden förvrängas något. Detta är inte ett fel.

– Kontrollera antennen eller kabel-TV-signalen. 
– Finjustera TV-kanalen. Mer detaljer finns i kapitlet “Systemmenyn - 

Inställningar för analoga kanaler - Fininställning”.

– Anslut inga kablar från inspelaren till uttaget märkt “Phono” på 
förstärkaren. 

– Om du spelar upp en CD med DTS-ljud måste du använda uttaget 
märkt COAXIAL eller OPTICAL-DIGITAL AUDIO OUTPUT på 
inspelaren för anslutning till förstärkare eller stereoanläggning.

– Om en inspelning är för kort är det möjligt att den inte kan läsas i 
DVD-spelaren. Lägg märke till följande kortaste inspelningstider. 
Inspelningsläge: {HQ} – 5 minuter, {SP} – 10 minuter, 

 {SPP} – 13 minuter, {LP} – 15 minuter, {EP} – 20 minuter, 
 {SLP} – 30 minuter, {SEP} – 30 minuter.
– I vissa DVD-spelare kan DVD±RW-inspelningar inte spelas upp.  

Du kan avhjälpa det problemet med hjälp av en specialfunktion :
1)  Tryck på OPEN/CLOSE på inspelaren så att skivsläden öppnas. 
2)  Sätt i skivan men stäng inte facket. 
3) Håll ned sifferknappen {2} på fjärrkontrollen tills släden stängs. 

Skivan ändras.
4)  Om detta inte hjälper upprepar du proceduren med sifferknappen 

{3} på fjärrkontrollen.
5)  Du kan återställa skivan till sitt ursprungliga skick genom att trycka 

på och hålla in sifferknappen {1}.
  Varning! Det finns risk för att skivan inte längre kan spelas upp i 

andra DVD-spelare efter att du har utfört följande procedur. 
Undvik att använda funktionen om det inte är nödvändigt. 
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Felsökning (forts.)

Inspelningar sker inte när de 
är schemalagda. Nya 
inspelningar kan inte göras.

Fel TV-kanal har avkodats 
(spelats in) efter att du 
programmerade en inspelning 
med ShowView-systemet.

Indexbilden blinkar när en 
DVD±R-skiva är insatt.

Bilder är suddiga och 
ljusstyrkan varierar vid 
kopiering av DVD-videoskivor 
eller förinspelade 
videokassetter.

– Den TV-kanal som du vill spela in från är inte lagrad eller så har du valt 
fel programnummer. Kontrollera de lagrade TV-kanalerna.

–  Du måste återställa timerinspelningen när du har justerat 
klockinställningen.

–  Du kan inte använda inspelaren för kopiering av upphovsrättsskyddat 
material (DVD eller videoband) till en inspelningsbar DVD-skiva. 
“COPY PROT” visas.

–  VPS/PDC är aktiverat men VPS/PDC-tiden är felaktig. Ange rätt VPS/
PDC-tid. 
1) Ange ShowView-programmeringsnumret för den önskade TV-

kanalen.
2) Bekräfta genom att trycka på OK.
3) Kontrollera kanalnumret i fältet {Ch.(Kanal) }. Om det inte 

motsvarar den önskade TV-kanalen markerar du fältet och ändrar 
kanalnumret.

4) Bekräfta genom att trycka på OK.

– Du kan färdigställa skivan med hjälp av följande funktion:
1) Tryck på OPEN CLOSE på inspelaren så att skivsläden öppnas. 
2) Sätt i skivan men stäng inte facket. 
3) Håll ned sifferknappen {4} på fjärrkontrollen tills släden stängs. 

“FINALISING” visas i teckenfönstret.
4) Om färdigställandet lyckas visas indexbilden.

– Det här inträffar om du försöker kopiera DVD-skivor eller 
videokassetter som är kopieringsskyddade. Bilden på TV:n är ok men 
inspelningen på en inspelningsbar DVD-skiva blir felaktig. 

 De här störningarna går inte att undvika för kopieringsskyddade DVD-
skivor och videokassetter.

–  Inspelningslivslängden för den inspelningsbara DVD-skivan har 
uppnåtts. Om du vill spela in måste du byta till en annan skiva.
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Specifikation

 Skivtyper
• Inspelning: DVD+R, DVD+R Double Layer, 

DVD+RW
• Uppspelning: DVD-Video, MP3-CD, CD-R/

CD-RW, Video CD/SVCD, DVD+R/+RW, 
DVD-R/-RW, Picture CD, MP3-CD, ljud-CD

 Bild/visning
• D/A-omvandlare: 10 bitar, 54 MHz
• A/D-omvandlare: 9 bitar, 27 MHz
• Bildförbättring: progressiv avsökning, Pixel-plus 

link

 Ljud
• D/A-omvandlare: 24 bitar, 96 MHz
• A/D-omvandlare: 24 bitar, 96 MHz

 Videoinspelning
• Inspelningssystem: PAL
• Komprimeringsformat: MPEG2, MPEG1
• Ljudkomprimering: Dolby Digital 2.0

 Videouppspelning
• Komprimeringsformat: MPEG2, MPEG1
• Videouppspelningssystem: NTSC, PAL

 Ljuduppspelning
• Komprimeringsformat: Dolby Digital, MP3, 

MPEG2 flerkanaligt, MPEG1,PCM
• MP3-bithastigheter: 32-256 kbit/s och VBR

 Lagring
• Hårddiskkapacitet: 160 GB
• HDD-inspelningsförbättringar: timeshift-

buffert, “Instant Replay”

 Mottagare/mottagning/överföring
• TV-system: PAL, SECAM
• Antenningång: 75 ohm, koaxial (IEC75)

 

 Anslutningar
• Anslutningar baksida

– RF-antenn in
– RF-TV ut
– SCART 1 (CVBS, S-Video/RGB ut)
– SCART 2 (CVBS, S-Video/RGB in)
– Komponentvideo ut, progressiv
– S-Video ut
– Video ut (CVBS)
– Audio vänster/höger ut
– Digitalt ljud ut (koaxial)
– Optisk ut
– G-Link (Länk till Guide Plus+)
– Eluttag

• Anslutningar framsida
– DV-anslutning (i.LINK)
– S-Video in
– Video in
– Audio vänster/höger in

 Funktioner
• Programmering/timer: 

– Automatisk satellitinspelning
– Månd.~Fred./upprepa inspelning veckovis
– Manuell timer
– Enknappsinspelning
– VPS / PDC-inspelningskontroll
– SHOWVIEW / Video Plus+
– IR-kontroll av digitaldekoder

• Programmerbara händelser: 25
• Skivbibliotek: upp till 9 000 titlar och 999 

skivor
• Barnspärr: barnlås
• Klocka: smart klocka
• Hantering av digitalt innehåll: “Digital Photo 

Manager”
• Enkel installation: Följ TV, automatisk 

installation
• Elektronisk programguide: GUIDE Plus+

 Ström
• Strömförsörjning: 200-240 V, ~50 Hz
• Effektförbrukning: 30 W
• Effektförbrukning i standby-läge: 3 W

 Hölje
• Mått (b x h x d) : 435 x 76 x 335 mm
• Nettovikt  : 5 kg
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Analogt ljud varierar medan digitalt ljud har 
specifika numeriska värden. I de här uttagen 
skickas ljud genom två kanaler, vänster och höger.

Bildförhållande: Förhållandet mellan vertikal och 
horisontell storlek på den bild som visas. Det 
horisontella/ vertikala förhållandet för en 
konventionell TV är 4:3 och för en bredbildsskärm 
16:9.

Ljuduttag (AUDIO OUT): Röda och vita uttag 
på baksidan av enheten från vilka ljud skickas till en 
annan enhet (TV, Stereo osv.).

Kapitel: Avsnitt i en film eller ett musikstycke på 
en DVD som är mindre än titlar. En titel består av 
flera kapitel. Varje kapitel tilldelas ett 
kapitelnummer med vars hjälp du kan hitta önskat 
kapitel.

Digital: Ljud som har omvandlats till numeriska 
värden. Digitalt ljud är tillgängligt när du använder 
uttagen DIGITAL AUDIO OUT COAXIAL eller 
OPTICAL. Från de här uttagen skickas ljud genom 
flera kanaler i stället för endast två kanaler som 
för de analoga uttagen.

Skivmeny: En skärmbild där du bland annat kan 
välja bilder, ljud, textning och olika vinklar som är 
inspelade på en DVD.

Dolby Digital: Ett surroundljudsystem som har 
utvecklats av Dolby Laboratories som kan innehåll 
upp till sex kanaler digitalt ljud (främre vänster och 
höger, surround vänster och höger, mittre och 
subwoofer).

Färdigställa: En process som gör uppspelning av 
inspelade DVD±R- eller CD-R-skivor möjlig på 
enheter som spelar sådana skivor. Du kan 
färdigställa DVD±R-skivor på den här enheten. 
När du har färdigställt en skiva är den enbart 
spelbar och du kan inte längre spela in eller ändra 
något på skivan.

Indexskärmbild: En skärmbild som innehåller en 
översikt av en DVD±RW eller DVD±R. Varje 
inspelning betecknas med en indexbild.

HDD (“Hard Disk Drive” - Hårddisk): 
En enhet för masslagring av data som används bl.a. 
i datorer. Hårddisken består av en platt, 
cirkelformad, styv skiva som är belagd med ett 
tunt lager magnetiskt material. Magnetiska 
huvuden skriver in data på de snabbt snurrande 
skivorna. Det underlättar läsningen och lagringen 
av stora datamängder i hög fart.

JPEG: Ett mycket vanligt digitalt stillbildsformat. 
Ett komprimeringssystem för stillbilder föreslaget 
av Joint Photographic Expert Group med liten 
kvalitetsförsämring av bilden trots högt komprimer
ingsförhållande.

MP3: Ett filformat för komprimering av ljuddata. 
MP3 är en förkortning för Motion Picture Experts 
Group 1 (eller MPEG-1) Audio Layer3. Vid 
användning av MP3-format. En CD-R eller CD-RW 
kan innehålla cirka 10 gånger så mycket data 
jämfört med en vanlig CD.

MPEG: Förkortning av Motion Picture Experts 
Group. Ett antal komprimeringssystem för digitalt 
ljud och digital video.

PBC: Förkortning av Playback Control, dvs. 
uppspelningskontroll. Avser den signal som är 
inspelad på video CD- eller SVCD-skivor för 
kontroll av uppspelningen. Genom att använda 
menyer som har spelats in på en Video CD eller 
SVCD med funktioner för PBC kan du visa och 
söka på skivan interaktivt.

PCM: Förkortning av Pulse Code Modulation, dvs. 
pulskodsmodulering. Ett kodningssystem för 
digitalt ljud.

Progressiv avsökning: Med progressiv avsökning 
visas dubbelt så många rutor per sekund som med 
vanliga TV-system. Det ger både högre 
bildupplösning och bättre bildkvalitet. 

Regionkod: Ett system för begränsning av 
uppspelning av en skiva till endast den angivna 
regionen. Skivor spelas endast upp om de har en 
kompatibel regionkod. Regionkoden återfinns på 
produktens etikett. Vissa skivor är kompatibla med 
flera regioner eller alla regioner (ALL).

S-Video: Ger tydlig bild tack vare att bilden 
skickas med separata signaler för luminans och 
färg. Du kan endast använda S-Video om TV:n är 
försedd med ett S-Video-uttag.

Titel: Det längsta avsnittet i en film eller 
musikstycke på en DVD. Varje titel tilldelas ett 
titelnummer med vars hjälp du kan hitta önskad 
titel.

Videouttag (VIDEO OUT): Gult uttag på 
baksidan av DVD-systemet från vilket DVD-bilden 
skickas till en TV.

Ordlista

 Anslutningar
• Anslutningar baksida

– RF-antenn in
– RF-TV ut
– SCART 1 (CVBS, S-Video/RGB ut)
– SCART 2 (CVBS, S-Video/RGB in)
– Komponentvideo ut, progressiv
– S-Video ut
– Video ut (CVBS)
– Audio vänster/höger ut
– Digitalt ljud ut (koaxial)
– Optisk ut
– G-Link (Länk till Guide Plus+)
– Eluttag

• Anslutningar framsida
– DV-anslutning (i.LINK)
– S-Video in
– Video in
– Audio vänster/höger in

 Funktioner
• Programmering/timer: 

– Automatisk satellitinspelning
– Månd.~Fred./upprepa inspelning veckovis
– Manuell timer
– Enknappsinspelning
– VPS / PDC-inspelningskontroll
– SHOWVIEW / Video Plus+
– IR-kontroll av digitaldekoder

• Programmerbara händelser: 25
• Skivbibliotek: upp till 9 000 titlar och 999 

skivor
• Barnspärr: barnlås
• Klocka: smart klocka
• Hantering av digitalt innehåll: “Digital Photo 

Manager”
• Enkel installation: Följ TV, automatisk 

installation
• Elektronisk programguide: GUIDE Plus+

 Ström
• Strömförsörjning: 200-240 V, ~50 Hz
• Effektförbrukning: 30 W
• Effektförbrukning i standby-läge: 3 W

 Hölje
• Mått (b x h x d) : 435 x 76 x 335 mm
• Nettovikt  : 5 kg
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Teckenfönstrets symboler/meddelanden

Följande symboler/meddelanden kan visas i 
inspelarens teckenfönster:

 00:00
Flerfunktionsvisning/textrad
– Titel-/spårnummer
– Total/förfluten/återstående titel-/spårtid
– Skiv-/titelnamn
– Fel- och varningsmeddelanden
– Ytterligare information om skivan
– TV-kanalnummer eller videokälla
– Klocka (visas i standby-läge).
– Titeln på TV-programmet

 ¡
Mottagaren är vald som synlig källa.

  
Kameraläge är den nuvarande källan.

  
Skivan är den nuvarande källan.

  
Hårddisk är den nuvarande källan.

 TV 
Modulatorn är avstängd. Antennsignalen (RF-
signalen) är endast ansluten till TV:n när 
modulatorn är avstängd.

  D
Fjärrkontrollens kommando för inspelaren har 
mottagits.

 X TIMER
En timerinspelning har programmerats eller är 
aktiverad.

 ! SAT
Inspelaren är redo för satellitinspelning.

 BLOCKED
Skivsläden kan inte öppnas eller stängas på grund 
av ett mekaniskt hinder.

 BUSY
Vänta tills meddelandet försvinner. 
En åtgärd bearbetas i inspelaren.

 CLOSING
Skivsläden stängs.

 COMPATIBLE
Inspelaren är upptagen med att utföra ändringar 
för att göra skivan DVD-kompatibel.

 COPY PROT
DVD-skivan/videokassetten du försöker kopiera 
är kopieringsskyddad.

 CREATE MENU
När den första inspelningen har slutförts utan fel 
på en ny skiva skapas menystrukturen.

 DISC ERR
Ett fel inträffade när titeln skulle skrivas. Om det 
inträffar ofta bör du rengöra skivan eller använda 
en ny skiva.

 DISC FULL
Skivan är full. Det finns inget mer lagringsutrymme 
för nya inspelningar.

 DISC UPDATE
– Uppdatering av skivan sker när redigeringen är 

slutförd.
– Hela skivan raderas.

 DISC WARN
Ett fel inträffade när titeln skulle skrivas. 
Inspelningen fortsätter men felet hoppas över.

 EMPTY DISC
Den insatta skivan är ny eller har raderats 
fullständigt (inga inspelningar finns på den).

 EMPTY TITLE
En tom titel har valts.

 EPG DOWNLOAD
Nedladdning av TV-programinformation pågår.

 FINALISE
DVD+R-skivan färdigställs. Förloppsindikatorns 
lysdioder visar status för avslutningsprocessen.

 INFO DVD
Information om den isatta DVD-skivan visas på 
skärmen.
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Teckenfönstrets symboler/meddelanden (forts.)

 INSTALL
När den automatiska kanalsökningen är slutförd 
visas menyn för inställning av tid och datum på 
TV-skärmen.

 IS THE TV ON
Inspelaren är i grundinstallationsläge. Slå på TV:n 
och läs kapitlet “Installation och konfiguration” i 
bruksanvisningen.

 MAX CHAP
Det högsta antalet möjliga kapitel per titel/skiva 
har uppnåtts. Det högsta antalet kapitel per titel 
är 99 och 255 per skiva.

 MAX TITLE
Det högsta antalet möjliga titlar har uppnåtts för 
skivan. Varje skiva kan innehålla högst 49 titlar.

 MENU UPDATE
Efter en felfri inspelning uppdateras skivans 
innehållsföreteckning. 

 NO DISC
Ingen skiva har satts in. Om en skiva har satts in 
är det möjligt att den inte går att läsa.

 NO SIGNAL
Ingen signal eller svag signalstyrka

 NTSC DISC
En skiva med NTSC-inspelningar har satts in och 
ett försök gjordes att spela in en PAL-signal. Sätt i 
en ny skiva eller använd en skiva som innehåller 
PAL-inspelningar.

 OPENING
Skivsläden öppnas.

 PAL DISC
En skiva med PAL-inspelningar har satts in och ett 
försök gjordes att spela in en NTSC-signal. Sätt i 
en ny skiva eller använd en skiva som innehåller 
NTSC-inspelningar.

 PHILIPS
Inspelaren har slagits på.

 PHOTO MMM/NNN
Nummer för aktuellt foto (för fotoläge). MMM 
betecknar ordningstalet för det aktuella fotot, 
NNN betecknar det totala antalet foton i 
albumet. Om numret överstiger 999 visas 999 i 
stället.

 Skivan förbereds när menystrukturen har skapats.

 PROTECTED
Titeln är kopieringsskyddad och kan inte spelas in. 

 PROGRESIVE SCAN 
Videouppspelningen är av kvalitén progressiv 
avsökning.

 READING
Skivan identifieras i inspelaren.

 RECORDING
En inspelning pågår för närvarande.

 STANDBY
Inspelaren har stängts av.

 SYS MENU
Skärmmenyerna är aktiverade.

 VCD
En VCD har satts in i inspelaren.

dvdr5350h_EU_swe2.indd   91 2005-09-15   6:24:45 PM


