
3 Απόλαυση

Χρειάζεστε βοήθεια
Εγχειρίδιο χρήσης
Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης που συνοδεύει τη συσκευή εγγραφής της Philips

Εγχειρίδιο χρήσης
Δηλώστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη στη διεύθυνση www.philips.com/welcome

Έναρξη αναπαραγωγής 

A Αναπαραγωγή από τον σκληρό δίσκο

Θήκη δίσκου
USB

Εγγραφές
Αρχεία βίντεο
Μουσική
Φωτογραφία

Πηγή Περιεχόμενο
Σκληρ δίσκ

A Πατήστε HOME.

B Επιλέξτε { Σκληρ δίσκ } και πατήστε  δεξιά.

C Επιλέξτε τον τύπο περιεχομένων και πατήστε 
 δεξιά.

D Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα του κέρσορα για να 
μεταβείτε στον τίτλο/αρχείο που θέλετε να 
αναπαράγετε και πατήστε u για να ξεκινήσει η 
αναπαραγωγή.

B Αναπαραγωγή από δίσκο

A Κρατήστε πατημένο το κουμπί STOP μέχρι να ανοίξει 
η θήκη δίσκου. Τοποθετήστε ένα δίσκο και κλείστε τη 
θήκη του δίσκου.

B Πατήστε HOME και επιλέξτε { Θήκη δίσκου }.  

Σκληρ δίσκ

USB 

Τίτλος 01

Τίτλος 02

Τίτλος 03

Τίτλος 04 

Τίτλος 05

Τίτλος 06

Τίτλος 07

Τίτλος n

Θήκη δίσκου

Πηγή Τίτλοι

C Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα του κέρσορα για να 
μεταβείτε στον τίτλο/αρχείο που θέλετε να 
αναπαράγετε και πατήστε u για να ξεκινήσει η 
αναπαραγωγή.
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Συσκευή εγγραφής DVD με σκληρό δίσκο
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Τι περιέχεται στη συσκευασία

Συσκευή εγγραφής DVD με σκληρό δίσκο

Καλώδιο κεραίας RF 
(σύνδεση ανάμεσα 

στη συσκευή 
εγγραφής και στην 

τηλεόραση)

Τηλεχειριστήριο 
και 2 μπαταρίες

Εγχειρίδιο 
χρήσης

Καλώδιο 
Scart

Εγγραφή/Αντιγραφή σε σκληρό δίσκο 

A Εγγραφή του τρέχοντος τηλεοπτικού 
προγράμματος

A Πατήστε REC για να ξεκινήσετε την εγγραφή. Μπορεί 
να πραγματοποιηθεί εγγραφή με διάρκεια έως και 6 
ώρες.

Σημείωση   Για να ορίσετε τη διάρκεια εγγραφής, πατήστε  
REC επανειλημμένα για να αυξήσετε τη διάρκεια της 
εγγραφής ανά διαστήματα 30 λεπτών, με μέγιστη διάρκεια 
τις 6 ώρες. 

B Για να διακόψετε την εγγραφή πριν από την 
προγραμματισμένη ώρα, πατήστε STOP.

B Επισημάνετε ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο 
στην προσωρινή μνήμη εγγραφών με 
μετατόπιση χρόνου για εγγραφή

23:30

22:13

21:00

Ακύρ εγγρ   Περ πληρ

A Περιστρέψτε το περιστροφικό κουμπί ελέγχου προς 
τα αριστερά ή δεξιά για να πραγματοποιήσετε 
αναζήτηση της σκηνής που θέλετε να εγγράψετε. 

B Πατήστε REC για να ξεκινήστε την εγγραφή από 
αυτό το σημείο. 

C Περιστρέψτε το περιστροφικό κουμπί ελέγχου ξανά 
μέχρι να βρείτε τη σκηνή στην οποία θέλετε να 
σταματήσει η εγγραφή και πατήστε STOP για να την 
επισημάνετε.

Σημειώσεις  
 -  Πατώντας το Κόκκινο κουμπί ακυρώνεται η 
εγγραφή.
-  Θα γίνει επισήμανση του τίτλου με κόκκινο χρώμα 
και η εγγραφή θα ξεκινήσει μόνο όταν 
απενεργοποιήσετε τη συσκευή εγγραφής.
-  Η σήμανση μιας εγγραφής μπορεί να 
πραγματοποιηθεί με μετακίνηση προς τα εμπρός ή 
προς τα πίσω στην προσωρινή μνήμη εγγραφών με 
μετατόπιση χρόνου.

C Αντιγραφή τηλεοπτικών προγραμμάτων από 
σκληρό δίσκο

A Τοποθετήστε ένα εγγράψιμο DVD στη συσκευή 
εγγραφής.

B Πατήστε HDD LIST στο τηλεχειριστήριο.
C Επιλέξτε έναν τίτλο για αντιγραφή και πατήστε το 

Πράσινο κουμπί στο τηλεχειριστήριο για 
{ Αντιγραφή }. 

D Εμφανίζονται οι πληροφορίες για τη δημιουργία 
αντιγράφου δίσκου. Πατήστε το Πράσινο κουμπί 
ξανά για να ξεκινήσει η αντιγραφή.

Σημείωση  Δεν είναι δυνατό να αντιγράψετε 
εγγραφές από τηλεόραση σε συσκευή USB.

D Αντιγραφή αρχείων από USB 

Μπορείτε να αντιγράψετε μόνο τα αρχεία δεδομένων 
(MP3, WMA, DivX και JPEG) από τη συσκευή USB στο 
σκληρό δίσκο αυτής της συσκευής εγγραφής ή σε 
εγγράψιμο DVD.

A Συνδέστε τη συσκευή USB στη θύρα USB στην 
πρόσοψη της συσκευής εγγραφής. 

B Πατήστε USB στο τηλεχειριστήριο για να προβάλετε 
το μενού περιεχομένων.

C Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα του κέρσορα για να 
μεταβείτε στο αρχείο που θέλετε να αντιγράψετε.

D Πατήστε το Πράσινο κουμπί στο τηλεχειριστήριο για 
{ Αντιγραφή }. 

Στόχ για αντιγ
Επιλέξτε προορισμό για την αντιγραφή.

Σε δίσκο

Σε σκλ δίσκο

E Επιλέξτε τον προορισμό για αντιγραφή και πατήστε 
OK για επιβεβαίωση.

Σημείωση  Εάν επιλέξετε { Σε δίσκο }, εισαγάγετε 
ένα κενό εγγράψιμο DVD στη συσκευή εγγραφής.

F Πατήστε OK ξανά για να ξεκινήσει η αντιγραφή.

E Αντιγραφή αρχείων από δίσκο 

Δεν είναι δυνατή η εγγραφή περιεχομένων με προστασία 
αντιγραφής σε αυτή τη συσκευή εγγραφής.

A Τοποθετήστε ένα CD/DVD στη συσκευή εγγραφής.

B Πατήστε HOME και επιλέξτε { Θήκη δίσκου }.

C Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα του κέρσορα για να 
μεταβείτε στον τίτλο/αρχείο που θέλετε να 
αντιγράψετε.

D Πατήστε το Πράσινο κουμπί στο τηλεχειριστήριο για 
{ Αντιγραφή }. 

Στόχ για αντιγ
Επιλέξτε προορισμό για την αντιγραφή.

Σε USB

Σε σκλ δίσκο

E Επιλέξτε τον προορισμό για αντιγραφή και πατήστε 
OK για επιβεβαίωση.

Σημείωση  Σε συσκευή USB είναι δυνατή μόνο η 
αντιγραφή αρχείων δεδομένων.

F Πατήστε OK ξανά για να ξεκινήσει η αντιγραφή.

C Αναπαραγωγή από συσκευή USB

A Εισαγάγετε τη συσκευή USB στη θύρα USB.

B Πατήστε USB για να εμφανίσετε τη λίστα 
περιεχομένων.  

Φάκελος 01

Φάκελος 02

Ρίζα
Βίντεο

Φωτογραφία
Μουσική

Περιεχόμενο

C Επιλέξτε τον τύπο περιεχομένων και πατήστε 
 δεξιά.  

D Επιλέξτε αρχείο δεδομένων (MP3, WMA, DivX και 
JPEG) και πατήστε  u  για να ξεκινήσει η 
αναπαραγωγή.

HDD LIST USB

REC
STOP

HOME

Καλώδιο 
σύνδεσης δέκτη

DVDR5520H

DVDR5570H



1 Σύνδεση

Πριν από τη σύνδεση
Επιλέξτε την πιο κατάλληλη σύνδεση (A ή B ή C) βάσει 
του τύπου της συσκευής που διαθέτετε και του οικιακού 
σας συστήματος.   
Για άλλες πιθανές συνδέσεις μπορείτε επίσης να 
ανατρέξετε στο εγχειρίδιο χρήσης που συνοδεύει τη 
συσκευή.

A Σύνδεση μεταξύ της συσκευής εγγραφής και 
της τηλεόρασης
μόνο με κεραία

HDMI
OUT

S-VIDEO
OUT

AUDIO
OUT

COAXIAL
DIGITAL OUT

COMPONENT
VIDEO OUT

COAXIAL
DIGITAL

IN

CVBS-OUT
PB

PR

Y

R

LTO VCR/SAT EXT2TO TV EXT1

ANALOG
ANTENNA INPUT

TO TV ANTENNA
INPUT

DIGITAL
ANTENNA INPUT

DIGITAL ANTENNA
LOOP THROUGH

ANTENNA INTERCONNECT CABLE
(OPTIONAL, REFER TO MANUAL)

G-LINK

A Αποσυνδέστε το υπάρχον καλώδιο κεραίας από την 
τηλεόρασή σας και συνδέστε το στην υποδοχή 
DIGITAL ANTENNA INPUT  της συσκευής 
εγγραφής. 

B Συνδέστε τις υποδοχές DIGITAL ANTENNA LOOP 
THROUGH και ANALOG ANTENNA INPUT  της 
συσκευής εγγραφής με το καλώδιο σύνδεσης δέκτη.

C Συνδέστε το καλώδιο κεραίας RF (παρέχεται) από την 
υποδοχή TO TV ANTENNA INPUT  της συσκευής 
εγγραφής στην υποδοχή εισόδου κεραίας της 
τηλεόρασης. 

D Συνδέστε ένα καλώδιο scart (παρέχεται) από την 
υποδοχή scart EXT1-TO TV αυτής της συσκευής 
εγγραφής στην υποδοχή SCART της τηλεόρασής σας. 

E Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από τη συσκευή 
εγγραφής σε πρίζα AC.

2 Ρύθμιση

  

B  Σύνδεση της συσκευής εγγραφής και της 
τηλεόρασης
με κεραία καλωδιακής και ψηφιακής τηλεόρασης 
(προαιρετικά)

HDMI
OUT

S-VIDEO
OUT

AUDIO
OUT

COAXIAL
DIGITAL OUT

COMPONENT
VIDEO OUT

COAXIAL
DIGITAL

IN

CVBS-OUT
PB

PR

Y

R

LTO VCR/SAT EXT2TO TV EXT1

ANALOG
ANTENNA INPUT

TO TV ANTENNA
INPUT

DIGITAL
ANTENNA INPUT

DIGITAL ANTENNA
LOOP THROUGH

ANTENNA INTERCONNECT CABLE
(OPTIONAL, REFER TO MANUAL)

G-LINK

B C

D

A

A Αποσυνδέστε την υπάρχουσα κεραία καλωδιακής 
τηλεόρασης από την τηλεόρασή σας και συνδέστε τη 
στην υποδοχή ANALOG ANTENNA INPUT  της 
συσκευής εγγραφής.

B Συνδέστε το καλώδιο κεραίας RF (παρέχεται) από 
την υποδοχή TO TV ANTENNA INPUT  της 
συσκευής εγγραφής στην υποδοχή εισόδου κεραίας 
της τηλεόρασης. 

C Συνδέστε ένα καλώδιο scart (παρέχεται) από την 
υποδοχή scart EXT1-TO TV αυτής της συσκευής 
εγγραφής στην υποδοχή SCART της τηλεόρασής 
σας. 

D Εάν διαθέτετε κεραία ψηφιακής τηλεόρασης, 
συνδέστε τη στην υποδοχή DIGITAL ANTENNA 
INPUT  της συσκευής εγγραφής (προαιρετικά).

E Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από τη συσκευή 
εγγραφής σε πρίζα AC.

Σημείωση  Δεν θα είναι δυνατή η εύρεση ψηφιακών 
καναλιών εάν η ψηφιακή κεραία δεν είναι 
συνδεδεμένη στη συσκευή εγγραφής.

C Σύνδεση συσκευής εγγραφής, τηλεόρασης και 
κουτιού σύνδεσης καλωδιακής/δορυφορικού 
δέκτη

HDMI
OUT

S-VIDEO
OUT

AUDIO
OUT

COAXIAL
DIGITAL OUT

COMPONENT
VIDEO OUT

COAXIAL
DIGITAL

IN

CVBS-OUT
PB

PR

Y

R

LTO VCR/SAT EXT2TO TV EXT1

ANALOG
ANTENNA INPUT

TO TV ANTENNA
INPUT

DIGITAL
ANTENNA INPUT

DIGITAL ANTENNA
LOOP THROUGH

ANTENNA INTERCONNECT CABLE
(OPTIONAL, REFER TO MANUAL)

G-LINK

TO VCR

TO TV

COAXIAL

DIGITAL OUT

OPTICAL
OUT

A Ακολουθήστε τα βήματα 2~4 από τον τύπο  
σύνδεσης B . 

B Συνδέστε ένα άλλο καλώδιο scart (δεν παρέχεται) 
από την υποδοχή scart EXT2-TO VCR/SAT της 
συσκευής εγγραφής στην υποδοχή SCART του 
κουτιού σύνδεσης καλωδιακής/δορυφορικού δέκτη.

C Συνδέστε ένα καλώδιο κεραίας (δεν παρέχεται) από 
την υποδοχή ANALOG ANTENNA INPUT  της 
συσκευής εγγραφής στην υποδοχή εξόδου κεραίας 
του κουτιού σύνδεσης καλωδιακής/δορυφορικού 
δέκτη. 

Σημείωση  
  - Η σύνδεση της κεραίας μπορεί να διαφέρει 
ανάλογα με το κουτί σύνδεσης καλωδιακής/
δορυφορικό δέκτη. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης 
για σωστή σύνδεση της κεραίας.

  - Δεν θα είναι δυνατή η εύρεση ψηφιακών καναλιών 
εάν η ψηφιακή κεραία δεν είναι συνδεδεμένη στη 
συσκευή εγγραφής.

Κεραία

Τηλεόραση 
(πίσω μέρος)

Τηλεόραση 
(πίσω μέρος)

Συσκευή εγγραφής Philips (πίσω μέρος)

Συσκευή εγγραφής Philips (πίσω μέρος)

Συσκευή εγγραφής 
Philips (πίσω μέρος)

A Εύρεση του καναλιού προβολής

A Πατήστε STANDBY-ON στη συσκευή εγγραφής.  

B Ενεργοποιήστε την τηλεόραση.  
Θα πρέπει να βλέπετε το μενού εγκατάστασης.

Dansk

Français

Italiano

Nederlands

Norsk

Español

Deutsch

Γλώσσα μενού
EnglishΕπιλέξτε τη γλώσσα σας. 

Προσδιορίζει τη γλώσσα 
όλων των προβολών 
μενού επί της οθόνης.

C Στην περίπτωση που δεν εμφανιστεί το μενού 
ρυθμίσεων της συσκευής εγγραφής, πατήστε 
επανειλημμένα το κουμπί αλλαγής καναλιών (προς τα 
κάτω) στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης (ή το 
κουμπί AV, SELECT, °) μέχρι να εμφανιστεί το 
μενού. Αυτό είναι το σωστό κανάλι προβολής για τη 
συσκευή εγγραφής.

B Έναρξη αρχικής εγκατάστασης
Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο της συσκευής 
εγγραφής και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να 
ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.

A Επιλέξτε τη γλώσσα μενού που επιθυμείτε, τη χώρα 
σας και το σχήμα της τηλεόρασης.

Σημείωση  Πατήστε OK ή το Πράσινο κουμπί στο 
τηλεχειριστήριο για να μεταβείτε στην επόμενη οθόνη.

B Όταν εμφανιστεί το μενού { Αναζήτ καναλ }, επιλέξτε 
τον τύπο του δέκτη για εγκατάσταση και πατήστε το 
Πράσινο κουμπί. 

Αναζήτ καναλ
Πλήρης εγκατΗ αυτόμ αναζήτ καναλιών 

εγκαθιστά αναλογικά και 
ψηφιακά κανάλια. Συνδέστε 
την κεραία.

Μόνο αναλογική TV
Μόνο ψηφιακή TV
Όχι εγκατάσταση TV

Σημείωση  Εάν έχει οριστεί η επιλογή { Όχι 
εγκατάσταση τηλεόρασης }, τότε θα είναι δυνατή η 
εγγραφή μόνο από εξωτερικές πηγές.

C Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, πατήστε το Πράσινο 
κουμπί για να συνεχίσετε.

Η ρύθμιση ώρας απαιτείται 
για εγγραφές. Η μορφή ώρας 
είναι 24-ωρη (ωω:λλ)

Ώρα

00 00:

D Καταχωρίστε τη σωστή ώρα στο πεδίο καταχώρισης 
και πατήστε το Πράσινο κουμπί για να συνεχίσετε. 
Προχωρήστε με τον ίδιο τρόπο για καταχώριση της 
ημερομηνίας.

E Η εγκατάσταση έχει ολοκληρωθεί τώρα, πατήστε το 
Πράσινο κουμπί για να κλείσετε το μενού.

3 Απόλαυση

Σχετικά με την προσωρινή μνήμη εγγραφών 
με μετατόπιση χρόνου (TSB) 

Αφού ενεργοποιηθεί η συσκευή εγγραφής, το επιλεγμένο 
τηλεοπτικό πρόγραμμα θα αποθηκευτεί σε ένα προσωρινό 
χώρο αποθήκευσης του σκληρού δίσκου, που ονομάζεται 
προσωρινή μνήμη εγγραφών με μετατόπιση χρόνου 
(TSB). Στο TSB μπορούν να αποθηκευτούν προσωρινά 
μέχρι και 6 ώρες τηλεοπτικού προγράμματος.

Πατήστε INFO για να εμφανιστεί η γραμμή 
προγραμματισμένων εγγραφών.

Now

22:04:30

Σημείωση  Τα περιεχόμενα της γραμμής 
προγραμματισμένων εγγραφών θα διαγραφούν όταν 
πατήσετε STANDBY ON (2).  

Παρακολούθηση τηλεόρασης – Παύση 
ζωντανής τηλεοπτικής μετάδοσης 

Η συσκευή εγγραφής Philips σας δίνει τη δυνατότητα 
να ελέγξετε το τηλεοπτικό πρόγραμμα. Τώρα μπορείτε 
να τη διακόψετε προσωρινά (PAUSE), σαν να είχατε 
εσείς τον έλεγχο της εκπομπής.

A Ενεργοποιήστε τη συσκευή εγγραφής που διαθέτετε 
σε λειτουργία ζωντανής τηλεοπτικής μετάδοσης και 
πατήστε P +/- για να επιλέξετε ένα τηλεοπτικό 
πρόγραμμα.

B Πατήστε PAUSE LIVE TV για να διακόψετε 
προσωρινά τη μετάδοσή του.

C Πατήστε PAUSE LIVE TV ξανά για να   
συνεχίσετε.

D Για να επιστρέψετε στη ζωντανή 
τηλεοπτική μετάδοση, πατήστε LIVE TV.

Τρέχουσα ώρα 
αναπαραγωγής

Κλιπ επιλεγμένα 
για εγγραφή

Προγράμματα 
αποθηκευμένα στο 
‘TSB’

Ώρα έναρξης του 
τηλεοπτικού 
προγράμματος

Τρέχουσα 
ώρα

Σχετικά με τον εσωτερικό σκληρό δίσκο

Ο σκληρός δίσκος αυτής της συσκευής εγγραφής μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί ως Media Jukebox, επιτρέποντάς σας 
να αποθηκεύετε και να αναπαράγετε τηλεοπτικά 
προγράμματα, βίντεο, αρχεία μουσικής και φωτογραφιών.  

Πατήστε HOME στο τηλεχειριστήριο για να αποκτήσετε 
πρόσβαση στα περιεχόμενα που είναι αποθηκευμένα 
στην επιλογή { Σκληρ δίσκ }.

Λειτουργία έγχρωμων 
προγραμματιζόμενων πλήκτρων

 Repeat Repeat A-B
  

Η πρόσβαση στις λειτουργίες χρώματος που εμφανίζονται 
στο μενού μπορεί να πραγματοποιηθεί πατώντας τα 
κουμπιά του τηλεχειριστηρίου με το αντίστοιχο χρώμα.

Κεραία 
ψηφιακής 
τηλεόρασης

Καλωδιακή 
τηλεόραση

 Κεραία  
(ή κεραία  ψηφιακής 

τηλεόρασης)

Πρίζα καλωδιακής ή 
δορυφορικής τηλεόρασης

Κουτί σύνδεσης 
καλωδιακής/Δορυφορικός 
δέκτης (πίσω μέρος)

INFO
HOME

LIVE TV

OPTIONS

PAUSE LIVE TV
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