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Witamy w wielkiej rodzinie posiadaczy urządzeń firmy PHILIPS.

Bardzo dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup nagrywarki
DVDR 725H/02. Na kolejnych stronach znajdują się objaśnienia dot.
najważniejszych funkcji, pozwalające na lepsze zrozumienie zasady
działania urządzenia.
Objaśnienia poszczególnych funkcji znajdują się w kolejnych rozdziałach
niniejszej instrukcji obsługi.

Funkcje

DVDR 725H/02to nagrywarka DVD, zapisująca audycje telewizyjne na wewnętrzny dysk twardy.
Ponadto jest to odtwarzacz DVD, odtwarzający płyty DVD, płyty CD typu audio i (S) video, jak również płyty z nagraniami w formacie MP3.
Zapisane audycje telewizyjne (lub nagrania z kamery wideo) mogą być odtwarzane i edytowane. Dodatkowo audycje te można zapisać
(zarchiwizować) na płytach DVD+RW/+R.

DVDR 725H/02to jednak o wiele więcej niż zwykła nagrywarka DVD z wbudowanym dyskiem twardym.
Najlepiej będzie, jeśli od tej pory będą Państwo używać telewizora wyłącznie jako monitora, a programy telewizyjne przełączać poprzez nagrywarkę
DVD. Daje to możliwość wykorzystania zalet funkcji FlexTime, Instant Replay oraz zatrzymywania nadawanej właśnie audycji telewizyjnej (Pause
Live TV).

• FlexTime:
Wybrany program telewizyjny można oglądać, zatrzymywać i cofać do tyłu w trakcie nagrywania.
Aby rozpocząć odtwarzanie, nie trzeba już czekać do zakończenia nagrywania.

• Instant Replay:
Wybrana scena z nadawanej właśnie audycji telewizyjnej może być ponownie odtworzona po naciśnięciu odpowiedniego przycisku (przycisk
JUMP BACK ). Czynność tę można powtarzać wielokrotnie.

• Pause Live TV
Ta funkcja umożliwia zatrzymanie nadawanej właśnie audycji telewizyjnej za pomocą przycisku PAUSE 9 , by np. odbyć rozmowę telefoniczną,
podczas gdy w nagranie kontynuowane w tle. Za pomocą przycisku PLAY G odtwarzanie jest ponownie uruchamiane dokładnie od tego
miejsca, w którym zostało przerwane.

Pamięć Time Shift

Zastosowanie opisanych powyżej funkcji umożliwia pamięć podręczna nagrywarki DVDR 725H/02, tak
zwana pamięć Time Shift.
Natychmiast po włączeniu nagrywarki DVD w pamięci Time Shift rozpoczyna się zapis audycji
telewizyjnej wybranej w nagrywarce DVD. Nagrywarka DVD zapisuje wszystkie audycje telewizyjne,
które były oglądane od momentu włączenia urządzenia. Jeśli audycja telewizyjna jednego z numerów
programów oglądana była dłużej niż 60 sekund, oznaczana jest znacznikiem. Jeśli dostępne są informacje
z systemu GUIDE Plus+® , zapisany zostanie tytuł audycji telewizyjnej oraz oznaczony jej początek.
Uwaga:Przy nagrywaniu z odbiornika satelitarnego poprzez gniazda zewnętrzne ( EXT1 TO TV-I/O ,
EXT2 AUX-I/O ) niedostępne są informacje dot. tytułu i początku/końca audycji.

W przypadku zapełnienia pamięci Time Shift (ustawienie fabryczne 3 godziny) usuwane jest najstarsze nagranie, tak by zrobić miejsce na nowe.
Możliwe jest zaznaczanie audycji telewizyjnych lub ich części, przeznaczonych do zachowania na dysku twardym w momencie kasowania pamięci
Time Shift.

Pamięć Time Shift można porównać do taśmy przenośnikowej, posuwającej się od prawej do lewej strony. Na taśmie tej jedna audycja telewizyjna
odpowiada jednej paczce. Jeśli zmieniony zostanie numer programu lub system GUIDE Plus+® rozpozna nową audycję telewizyjną, na taśmę
kładziona jest nowa paczka. Długość, a tym samym i czas, przez który paczka znajduje się na taśmie, może być ustawiony w zakresie od 1 do 6
godzin (ustawienie fabryczne 3 godziny).
Dopóki paczki znajdują się na taśmie, można je zaznaczyć na czerwono (przycisk REC/OTR n ) lub zlikwidować znacznik (CZERWONY
przycisk funkcyjny). Zaznaczyć można tylko tę paczkę, przed którą się stoi.
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Na końcu taśmy (upływ czasu) podejmowana jest decyzja, czy paczka zostaje zachowana (czerwony znacznik), czy zniszczona (brak znacznika).
Tylko paczki zaznaczone na czerwono zostają zachowane.
Po skasowaniu pamięci Time Shift paczki są natychmiast zbierane, przy czym zachowane zostaną tylko te z czerwonym znacznikiem.

Jednoczesne nagrywanie i odtwarzanie

Wbudowany dysk twardy oraz związana z tym wysoka prędkość transmisji danych umożliwiają jednoczesne nagrywanie i odtwarzanie.

Dzięki tej funkcji można:

• oglądać, zatrzymywać (Pause), przewijać do tyłu program podczas jego nagrywania (FlexTime, Pause Live TV);

• odtwarzać audycję telewizyjną z dysku twardego podczas dokonywania nagrania;

• odtwarzać program z płyty DVD podczas gdy inny program nagrywany jest na dysk twardy;

• zapisywać (archiwizować) program z dysku twardego na płytę DVD+RW/+R, podczas gdy inny program jest nagrywany na dysk twardy.

Media Browser

Program Media Browser daje możliwość przeglądu wszystkich nagrań znajdujących się na dysku
twardym. Lista nagrań wyświetlana jest w porządku ustalonym według wybranych kryteriów
('Recording Date', 'Protected' ...). W programie Media Browser można wybrać nagrania
przeznaczone do odtworzenia, edycji lub zapisania (archiwizacji) na płytę DVD+RW/+R. Możliwe jest
zablokowanie nagrań, tak by mogły być odtwarzane dopiero po wprowadzeniu ważnego kodu PIN. Jeśli
nie wprowadzono jeszcze kodu PIN, kod PIN ma postać "0000".

Zmiana kodu PIN

1 nacisnąć DISC MENU , a następnie SYSTEM MENU ,

2 Za pomocą D wybrać 'A', za pomocą B wybrać symbol '�(Disc features)' i potwierdzić za pomocą C .

3 Potwierdzić wiersz 'Access control' za pomocą C i wpisać czterocyfrowy kod. Ponownie wpisać kod w celu potwierdzenia i zakończyć za
pomocą SYSTEM MENU .
Dalsze informacje znajdują się w rozdziale Kontrola dostępu (Zabezpieczenie przed dziećmi).

Archiwizacja na płytach DVD+RW/+R

Nagrania z dysku twardego mogą być kopiowane (archiwizowane) na płyty DVD+RW/+R.
W tym celu w programie Media Browser należy wybrać nagranie przeznaczone do archiwizacji, a następnie nacisnąć kolorowy przycisk funkcyjny
oznaczony 'ARCHIVE'. To wszystko.
Ponieważ archiwizacja trwa przez pewien czas, w międzyczasie za pomocą przycisku CHANNEL q CHANNEL r można włączyć inny program
telewizyjny. Należy pamiętać, że podczas archiwizacji nie można używać funkcji FlexTime, Instant Replay i Pause Live TV pamięci Time Shift oraz
odtwarzać nagrań zapisanych na dysku twardym, ponieważ odtwarzanie z dysku twardego (z dysku twardego na płytę DVD+RW/+R) jest aktualnie
w toku. Nagrania dokonywane są jednak w pamięci Time Shift (pamięć Time Shift zapełnia się). Jeśli nagrywarka DVD zostanie wyłączona za
pomocą przycisku STANDBY m , urządzenie wyłączy się dopiero po zakończeniu archiwizacji.

Pamięć Time Shift - ciąg dalszy

Pamięć Time Shift (pamięć podręczna) stanowi kluczowy element nagrywarki HDRW 720. Każde nagranie, z wyjątkiem nagrań wykonywanych przy
wykorzystaniu gniazd na ścianie czołowej, zapisywane jest najpierw w pamięci Time Shift.
Nagrania mogą być zaznaczane w celu trwałego zapisania na dysku twardym.

Zapis na dysku twardym dokonywany jest w następujących sytuacjach:

• Upłynął czas zapisu pamięci Time Shift (ustawienie fabryczne 3 godziny).

• Pamięć Time Shift została skasowana (funkcja 'Flush Buffer' (przycisk SYSTEM MENU , menu 'Set up')).

• Nagrywarkę DVD wyłączono przyciskiem STANDBY m .

• Za pomocą przycisku CAM przełączono nagrywarkę w tryb pracy kamery (powrót za pomocą czerwonego przycisku funkcyjnego, jeśli
widoczny jest pasek czasu).

• Zmieniono datę/godzinę lub ustawienia stacji (przywołanie menu).
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Zaznaczać można samodzielnie, przy czym również nagrywarka DVD samoczynnie dokonuje takich zaznaczeń, np.: nagrania programowane
czasowo. W pamięci Time Shift zachowany jest przegląd audycji telewizyjnych oglądanych w ostatnich godzinach. Przedstawiany jest on na ekranie
w formie słupka z szeregiem programów na tak zwanym pasku czasu.
Na prawym końcu paska czasu widoczny jest ruchomy symbol IIIIIIIIII, wskazujący zapisywanie danych w pamięci Time Shift.
Na lewym końcu paska czasu widoczny jest również ruchomy symbol IIIIIIIIII, wskazujący usuwanie danych z pamięci Time Shift i "wyrzucanie"
nagrań. Programy w pamięci Time Shift oddzielone są pionową kreską. Nazwa audycji telewizyjnej ukazuje się powyżej. Wskazania czasowe po obu
stronach paska czasu informują o czasie początkowym i końcowym pamięci Time Shift. Bieżący czas nagrania na prawej krawędzi, najstarsze
nagranie na lewej.

Nawigacja w pamięci Time Shift
Funkcja nawigacji umożliwia przejście do dowolnej pozycji w pamięci Time Shift i obejrzenie nagrania, które w danym momencie zapisano.
"Wskaźnik" (żółty prostokąt na pasku czasu) wskazuje pozycję odtwarzania w pamięci Time Shift. "Wskaźnik" może być przesuwany za pomocą
przycisku C , D . Jeśli pozycja odtwarzania (wskaźnik) znajduje się całkowicie po prawej, wyświetlany jest bieżący obraz (obraz na żywo) wybranej
stacji telewizyjnej. Na pasku informacyjnym pamięci Time Shift w lewym rogu górnej części ekranu widoczny jest symbol anteny 'C' (w odróżnieniu
do symbolu 'D' przy odtwarzaniu z dysku twardego).

Poniżej znajduje się krótki przegląd podstawowych przycisków nawigacyjnych pamięci Time Shift:

N , JUMP BACK , D

Po osiągnięciu lewego końca paska czasu urządzenie przełącza się na normalną prędkość odtwarzania.

O , JUMP FWD , C

Po osiągnięciu prawego końca wyświetlany jest bieżący program telewizyjny. Niemożliwe jest wyjście poza prawy koniec paska. By mogło się tak
stać, już teraz musiałaby być znana przyszłość. Przycisk O może być użyty w celu "dogonienia" bieżącego programu telewizyjnego.

PAUSE 9 Po zatrzymaniu odtwarzania wskaźnik zatrzymuje się do momentu, kiedy upłynie czas do tego miejsca. (Wskaźnik dociera do lewego
końca paska czasu). Po dotarciu do końca nagrywarka DVD przełącza się ponownie w tryb odtwarzania.

PLAY G Odtwarzanie z normalną prędkością. Limity pamięci Time Shift nie są nigdy przekraczane.

Nagrania za pośrednictwem pamięci Time Shift
Nagrania są zawsze zapisywane najpierw w pamięci Time Shift.

Dostępne są następujące opcje nagrywania:

• Nagrywanie programowane (TIMER) - automatyczne dokonywanie nagrań w oznaczonym dniu/czasie

• Bezpośrednie nagrywanie bieżącego, właśnie odbieranego programu telewizyjnego

• Zaznaczanie audycji telewizyjnych, które znajdują się w pamięci Time Shift

Istnieje możliwość zaznaczania nagrań w pamięci Time Shift w celu zachowania ich na dysku twardym i uchronienia przed skasowaniem po upływie
czasu zapisu pamięci Time Shift. Po zaznaczeniu audycji telewizyjnej na pasku czasu pamięci Time Shift ukazuje się czerwony znacznik. Oznacza on
nagrywanie. Nie trzeba robić niczego ponadto.

Nagrywarka DVD zapisuje program automatycznie na dysk twardy, jeśli:

• upłynął czas zapisu bufora Time Shift (ustawienie fabryczne 3 godziny);

• bufor Time Shift jest kasowany (funkcja 'Flush Buffer' (przycisk SYSTEM MENU , menu 'Set up'));

• nagrywarka DVD wyłączana jest przyciskiem STANDBY m ;

• za pomocą przycisku CAM urządzenie jest przełączone w tryb pracy kamery (powrót za pomocą tego samego przycisku);

• zmieniono datę/czas lub ustawienia stacji (przywołanie menu).

W przypadku nagrań zaprogramowanych zaznaczenie w buforze Time Shift dokonywane jest automatycznie. Późniejszy zapis na dysku twardym
odbywa się również automatycznie. Jeśli widoczny jest czerwony znacznik, nie ma potrzeby podejmowania dodatkowych działań. Nawet jeśli
urządzenie zostanie wyłączone za pomocą przycisku STANDBY m , przed automatycznym wyłączeniem nagrywarki DVD najpierw zostanie
zapisane nagranie.
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Programowanie nagrywania

W celu zaprogramowania nagrywania dostępne są następujące możliwości:

System GUIDE Plus+® :
Na ekranie wybrać z przeglądu audycję telewizyjną, przeznaczoną do nagrania.

System ShowView® :
Po wpisaniu numeru programu ShowView automatycznie ustawiony zostaje czas rozpoczęcia, zakończenia, data i numer programu

Programowanie z ręcznym wprowadzaniem danych.

Nagrywanie ręczne

W celu rozpoczęcia nagrywania bieżącej audycji telewizyjnej nacisnąć przycisk REC/OTR n .
W celu zatrzymania nagrywania nacisnąć przycisk STOP h . Za pomocą przycisku D wybrać 'Yes, a następnie potwierdzić przyciskiem OK .

W celu zaznaczenia programu telewizyjnego, znajdującego się w buforze Time Shift, przesunąć guzik na pasku czasu za pomocą przycisku C , D w
obrębie wybranego programu i nacisnąć przycisk REC/OTR n . W celu usunięcia znacznika nacisnąć czerwony przycisk funkcyjny. Pasek czasu
powinien być widoczny. ( INFO przycisk)

Tryb nagrywania

Nagrania na twardy dysk dokonywane są z określoną, regulowaną jakością - jest to tak zwany tryb nagrywania. Im lepsza jakość nagrania, tym więcej
zajmuje ono miejsca w pamięci. Jakość nagrania podawana jest w M1, M2, M2x, M3, M4, M6 i M8. Cyfra określa liczbę godzin, które mogą się
zmieścić na jedną "jednowarstwową" płytę 4.7GB DVD+RW lub DVD+R. Na jedną płytę DVD+RW/+R można zatem nagrać w trybie "M1" tylko
jedną godzinę, a w trybie "M8" 8 aż godzin.
Jest to szczególnie ważne w przypadku zapisywania nagrań z dysku twardego na płytę DVD+RW/+R. Jakość nagrań zapisanych na dysku twardym
nie może być zmieniona.

Na przykład:
Trzygodzinny film zapisany na dysku twardym w jakości "M1" nie mieści się na płycie DVD+RW/+R (M1=1 godzina na płycie DVD+RW/+R). Na
jedną płytę DVD+RW/+R może być skopiowana tylko 1 godzina tego filmu. Jeśli film ten byłby nagrany w trybie nagrywania M3, zmieściłby się w
całości na jednej płycie DVD+RW/+R. (M3=3 godziny na jednej płycie DVD+RW/+R).

Skrócona instrukcja obsługi
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Podłączanie do odbiornika
telewizyjnego

1 Wyłączyć odbiornik telewizyjny.

2 Wyjąć wtyczkę kabla antenowego z odbiornika TV. Włożyć
wtyczkę w gniazdo ANTENNA IN na panelu tylnym nagrywarki
DVD.

3 Za pomocą dołączonego kabla antenowego połączyć gniazdo TV
OUT na panelu tylnym nagrywarki DVD z wejściem antenowym na
odbiorniku TV.

4 Połączyć gniazdo EXT1 TO TV-I/O lub gniazda S-VIDEO OUT
(Y/C) , VIDEO OUT (CVBS) , AUDIO OUT L/R z
odpowiednimi gniazdami wejściowymi odbiornika telewizyjnego.

Podłączanie zasilania

Należy sprawdzić, czy napięcie w instalacji elektrycznej odpowiada
danym z tabliczki znamionowej urządzenia. Jeśli nie, należy zwrócić się
do autoryzowanego punktu sprzedaży lub serwisu.

1 Włączyć odbiornik TV.

2 Za pomocą dołączonego kabla sieciowego połączyć gniazdo
sieciowe 4MAINS na panelu tylnym nagrywarki DVD z
gniazdkiem elektrycznym.

Pierwsza instalacja
1 Nacisnąć przycisk STANDBY-ON m na urządzeniu.

P Na wyświetlaczu pojawi się najpierw '�������' a następnie '��
�� �	
'.

2 W razie potrzeby należy wybrać w odbiorniku TV numer
programu gniazda wejściowego.
P Na ekranie pojawi się menu pierwszego uruchomienia.

Virgin mode

Menu Language
English
Español
Français
Italiano
Deutsch

Press OK to continue

3 Za pomocą przycisku B lub A wybrać preferowane ustawienie.
Potwierdzić wybór, naciskając przycisk OK .

4 Tak samo postąpić z kolejnymi menu: 'Audio Language',
'Subtitle', 'TV shape' , 'Country' .
P Po zatwierdzeniu komunikatu 'If you have connected the

antenna - press OK' za pomocą przycisku OK rozpocząć
automatyczne wyszukiwanie.

P Po zakończeniu przewijania wyświetlone zostanie menu
ustawienia czasu/daty.
Sprawdzić dane i w razie konieczności dokonać stosownej
korekty.

5 Aby zakończyć, nacisnąć przycisk SYSTEM MENU .

6 Nacisnąć przycisk GUIDE/TV

Setup Home

Press Aor Bto select. Then press OK to confirm.

Setup

Choose item to set up :
Language English
Country United Kingdom
Postal code XXXXX
External receiver 1 None

External receiver 2 None

External receiver 3 None

7 Należy wybrać pozycję 'Postal code' i potwierdzić wybór,
naciskając przycisk OK .

8 Za pomocą przycisków C , D wybrać miejsce do wprowadzenia
danych. Za pomocą przycisków A , B lub 0..9 wprowadzić
odpowiedni dla danego miejsca kod pocztowy.

O W przypadku niektórych krajów, za pomocą przycisku B lub
A należy również wprowadzić litery.

9 Potwierdzić kod pocztowy za pomocą przycisku OK .

0 Aby zakończyć, nacisnąć przycisk GUIDE/TV .
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Konfiguracja systemu GUIDE Plus+®

Każda stacja nadająca sygnały informacyjne systemu GUIDE Plus+®

wymaga zaprogramowania.
System GUIDE Plus+®wymaga podania kraju oraz kodu
pocztowego danego rejonu.
Jeśli dany kraj nie znajduje się na liście oznacza to, że żadna ze stacji nie
nadaje jeszcze sygnałów informacyjnych systemu GUIDE Plus® .
W Internecie na stronie http://www.europe.guideplus.com można
znaleźć szczegółowe informacje i porady.

Kraj/miasto (język)
Stacja telewizyjna
(antena)

Stacja telewizyjna
(satelita)

Deutschland Eurosport
Eurosport
Astra 19.2E

Österreich Eurosport
Eurosport
Astra 19.2E, Hotbird
13.0E

Schweiz (Deutsch) Eurosport
Eurosport
Astra 19.2E

United Kingdom ITV
Eurosport
Astra 28.2E

France Canal+
Espańa Tele 5

Nederland
Music Factory (TMF) /
Eurosport

TMF Astra 19.2E
Eurosp. Hotbird 13.0E

- Eindhoven Music Factory (TMF)
Music Factory (TMF)
Astra 19.2E

- Rotterdam Music Factory (TMF)
Music Factory (TMF)
Astra 19.2E

- Amsterdam Music Factory (TMF)
Music Factory (TMF)
Astra 19.2E

België (Flemish) Music Factory (TMF)
Music Factory (TMF)
Astra 19.2E

1 Na nagrywarce DVD wybrać stację telewizyjną nadającą sygnały
informacyjne systemu GUIDE Plus+® (patrz tabela).

Stacja telewizyjna w odbiorniku zewnętrznym
- Na odbiorniku zewnętrznym wybrać stację telewizyjną.

- Na nagrywarce DVD wybrać numer programu gniazda wejściowego,
do którego podłączony został odbiornik zewnętrzny.
'���' Gniazdo Scart na panelu tylnym EXT2 AUX-I/O
'����' Gniazdo Scart na panelu tylnym EXT1 TO TV-I/O

- Zostawić włączony odbiornik zewnętrzny.

2 Zostawić na noc włączoną nagrywarkę DVD, aby umożliwić
załadowanie danych systemu GUIDE Plus+® .
Informacje zostaną udostępnione w przeciągu następnych 24
godzin.
P Jeśli dane są już dostępne, to po naciśnięciu przycisku

GUIDE/TV powinien pojawić się następujący obraz:

3 Wyłączyć nagrywarkę DVD na ok. 5 minut (przycisk
STANDBY m ) w celu zapisania ustawień przez urządzenie.

Instalacja odbiornika zewnętrznego
W wypadku podłączenia dowolnego odbiornika zewnętrznego
(odbiornik telewizji satelitarnej, przystawka telewizyjna, urządzenie do
odbioru telewizji kablowej), urządzenie to należy najpierw zainstalować
w systemie GUIDE Plus+® . Audycje (stacje) telewizyjne które można
oglądać wyłącznie za pośrednictwem podłączonego odbiornika
zewnętrznego, zostaną również wyświetlone w systemie GUIDE Plus+® i
będzie można programować je do nagrywania.
Dodatkowo dane systemu GUIDE Plus+® zostaną zaktualizowane za
pośrednictwem podłączonego odbiornika zewnętrznego.
- Nacisnąć przycisk GUIDE/TV

- Za pomocą przycisku A wybrać odpowiedni wiersz menu, a
następnie za pomocą C wybrać 'Setup' (druga strona menu).

- Za pomocą przycisku B wybrać wiersz 'Setup', a następnie
zatwierdzić przyciskiem OK .

- Za pomocą przycisku B , A w menu 'Setup' wybrać wiersz
'External receiver 1', a następnie zatwierdzić przyciskiem OK .

- Postępować zgodnie ze wskazówkami na ekranie

Szczegółowe instrukcje na temat systemu GUIDE Plus+® znajdują się w
dołączonej instrukcji obsługi tej funkcji

Skrócona instrukcja obsługi
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Programowanie nagrań za
pośrednictwem 'systemu
GUIDE Plus+® '

1 Nacisnąć przycisk GUIDE/TV pilota zdalnego sterowania.

2 Za pomocą przycisku A lub B wybrać odpowiednią stację
telewizyjną, a następnie za pomocą przycisku D lub C audycję,
która ma być nagrana.
Za pomocą przycisku CHANNEL q lub CHANNEL r można
wybierać pozycje z listy strona po stronie, natomiast za pomocą
przycisku N lub O pozycje dzień po dniu.

3 Zatwierdzić wybór za pomocą czerwonego przycisku funkcyjnego
pilota zdalnego sterowania (na ekranie oznaczony jako 'Record').
Audycja telewizyjna zostanie zapamiętana do nagrania.
Zwrócić uwagę na informacje na ekranie.

4 Zakończyć za pomocą przycisku GUIDE/TV .

Nagrywanie na dysk twardy (HDD)

Po włączeniu nagrywarki DVD rozpoczyna się nagrywanie aktualnie
wybranej stacji telewizyjnej do schowka czyli do bufora Time Shift.

Dzięki tej funkcji możliwe jest cofnięcie bieżącego programu
telewizyjnego za pomocą przycisku JUMP BACK i ponowne
obejrzenie wcześniejszej sceny.

Ponadto funkcja ta umożliwia korzystanie z wszystkich funkcji
odtwarzania, takich jak nieruchomy obraz, odtwarzanie w zwolnionym
tempie, powiększanie obrazu, wyszukiwanie czasowe, wyszukiwanie za
pomocą przycisków N , O , także z uwzględnieniem nagrań, które
znajdują się w pamięci Time Shift.
W trakcie korzystania z tych funkcji nagranie jest kontynuowane w tle.

Nagrania zapisane w buforze Time Shift zostają usunięte po określonym
czasie (ustawienie fabryczne: 3 godziny).
Na dysk twardy urządzenia zapisywane są tylko te fragmenty nagrania,
które zostaną uprzednio zaznaczone w pamięci Time Shift przyciskiem
REC/OTR n .

Symbole używane w buforze 'Time Shift'
Na pasku informacyjnym znajdującym się w górnej części ekranu
wyświetlane są następujące symbole. Informacje te zostaną wyświetlone
również po naciśnięciu przycisku INFO pilota zdalnego sterowania.

Lewa strona

W tym obszarze wyświetlane są informacje dotyczące sygnału
wejściowego:

'C' Aktualny obraz (audycja telewizyjna) wybranej stacji telewizyjnej

'P01' Numer programu stacji telewizyjnej

'ARD' Opis stacji telewizyjnej

'D' Odtwarzanie nagrań z dysku twardego

Prawa strona

W tym obszarze wyświetlane są informacje dotyczące pracy
nagrywarki:

'B 16:03:02' Wskazanie aktualnego czasu dla wybranego obrazu (audycji
telewizyjnej) emitowanego przez ustawioną stację telewizyjną
(przycisk TUNER ).

'J PLAY' Odtwarzanie nagrań z dysku twardego

'M PAUSE' Obraz nieruchomy

'H 1/2X' Odtwarzanie w zwolnionym tempie w przód

'G -1/2X' Odtwarzanie w zwolnionym tempie w tył

'L 4X' Odtwarzanie przyspieszone w przód

'K -4X' Odtwarzanie przyspieszone w tył

P
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Przyciski w buforze 'Time Shift'

1 Aby wyświetlić pasek informacyjny bufora Time Shift nacisnąć
przycisk INFO .

2 Dostępne przyciski:

O Przyciski N , O , PLAY G , PAUSE 9 , D , C ,
JUMP FWD , JUMP BACK służące do obsługi paska

kontrolnego czasu.

O Przycisk RETURN
Przejście do poprzednio oglądanej sceny w pamięci Time Shift
Buffer lub odtwarzania nagrania zapisanego na dysku twardym.
Ponowne naciśnięcie przycisku spowoduje przejście do
aktualnie wybranego programu telewizyjnego (bieżącego).

O Przycisk TUNER
Przełączenie na aktualny program (na żywo) wybranej stacji
telewizyjnej.

O T/C
Przełączanie między tytułem/rozdziałem do wyboru za pomocą
przycisków N , O . W górnym wierszu ekranu
wyświetlony zostaje symbol 'TITLE' w wypadku wyboru tytułu
lub 'CHAPTER' w wypadku wyboru rozdziału.

O Przycisk REC/OTR n :
- Rozpoczęcie nagrywania na dysk twardy.
- Zaznaczenie tytułu nagrania, które zostało zapisane na dysku

twardym.
- Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku powoduje oddzielenie

początku tytułu nagrania.

O CZERWONY przycisk funkcyjny:
- Anulowanie zaznaczonego nagrania, rozpoczętego po

naciśnięciu przycisku REC/OTR n . Nacisnąć i przytrzymać
przycisk w celu zakończenia nagrania w bieżącym miejscu.

O ŻÓŁTY przycisk funkcyjny: ('OVERVIEW'):
Podgląd nagrań zapisanych w pamięci Time Shift.

O NIEBIESKIprzycisk funkcyjny ('MORE INFO'):
Wyświetlanie dodatkowych informacji dot. bieżącej audycji
telewizyjnej, jeśli są one przekazywane za pośrednictwem
systemu GUIDE Plus+® .

Nagrywanie ręczne

Po włączeniu nagrywarki DVD wybrany w nagrywarce program
telewizyjny zapisywany jest w pamięci podręcznej (Time Shift).
W celu zapisania nagrania na dysk twardy należy zaznaczyć je w pamięci
Time Shift (pasek czasu) na czerwono przed skasowaniem pamięci
Time Shift.

Jak skasować pamięć Time Shift?
- Wyłączyć urządzenie za pomocą STANDBY m

- Wybrać funkcję 'Flush Buffer' (przycisk SYSTEM MENU ,
menu 'Set up')

- Upłynął czas zapisu w pamięci Time Shift (1-6 godzin)

Rozpoczynanie nagrywania z systemem
GUIDE Plus+®

Dzięki systemowi GUIDE Plus+® nagrywarka DVD otrzymuje
informacje dot. czasu rozpoczęcia i zakończenia audycji telewizyjnych.
Są one znaczone w formie czarnych słupków na pasku czasu.

1 Jeśli pasek czasu pamięci Time Shift nie jest widoczny na ekranie,
należy nacisnąć na pilocie przycisk INFO .

2 Nacisnąć przycisk REC/OTR n .
P Włącza się czerwone podświetlenie przycisku nagrywania

n na ściance czołowej.

P Na ekranie na prawej krawędzi paska czasu wyświetla się
komunikat "1 Program".
Oznacza to, że nagranie zostanie zakończone automatycznie
wraz z zakończeniem audycji telewizyjnej.
Jeśli nagrana ma być również kolejna audycja tej samej stacji
telewizyjnej, ponownie nacisnąć przycisk REC/OTR n .
Wyświetla się komunikat "2 Programy".

Nagrywanie wcześniejszych audycji telewizyjnych
Jeśli nagrywarka DVD została włączona wcześniej, w pamięci Time Shift
znajdują się wcześniejsze nagrania. Spośród tych nagrań (audycji
telewizyjnych) można wybrać te, które mają być zapisane na dysk
twardy.
- Przyciskiem C lub D wybrać nagranie (wskaźnik powinien
znajdować się między znacznikami)

- Nacisnąć przycisk REC/OTR n , aby zaznaczyć nagranie.
Znaczniki można usunąć CZERWONYMprzyciskiem funkcyjnym.

Skrócona instrukcja obsługi
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Rozpoczynanie nagrywania bez danych z
systemu GUIDE Plus+® :
W przypadku braku danych z systemu GUIDE Plus+® lub jeśli nagranie
dokonywane jest z odbiornika satelitarnego podłączonego do gniazda
EXT1 TO TV-I/O , EXT2 AUX-I/O , na pasku czasu nie są

wyświetlane informacje o rozpoczęciu, zakończeniu i tytule audycji
telewizyjnych.

1 Jeśli pasek czasu pamięci Time Shift nie jest widoczny na ekranie,
należy nacisnąć na pilocie przycisk INFO .

2 Nacisnąć przycisk REC/OTR n .
P Włącza się czerwone podświetlenie przycisku nagrywania

n na ściance czołowej.

P Na ekranie na prawej krawędzi paska czasu wyświetla się
komunikat "1 Program +30". Oznacza to, że nagranie zostanie
zakończone automatycznie po 30 minutach. W celu
wydłużenia czasu, po którym na nastąpić wyłącznie funkcji,
kilkakrotnie nacisnąć przycisk REC/OTR n .

O Automatyczne zakończenie nagrywania:
Po rozpoznaniu przez system GUIDE Plus+® początku audycji
telewizyjnej rozpocznie się jej nagrywanie, które
automatycznie zostanie zakończone wraz z zakończeniem
emisji.

Nagrywanie wcześniejszych audycji telewizyjnych
Jeśli nagrywarka DVD została włączona wcześniej, w pamięci Time Shift
znajdują się wcześniejsze nagrania. Spośród tych nagrań (audycji
telewizyjnych) można wybrać te, które mają być zapisane na dysk
twardy.
- Wybrać przyciskiem D lub C początek najstarszego nagrania,
nacisnąć i przytrzymać przycisk REC/OTR n , aby zaznaczyć
nagranie od początku.

- Wybrać przyciskiem C lub D koniec najnowszego nagrania,
nacisnąć i przytrzymać CZERWONYprzycisk funkcyjny w celu
odcięcia końcówki nagrania.
Znaczniki można usunąć CZERWONYMprzyciskiem funkcyjnym.

Rozpoczynanie nagrywania od bieżącego
miejsca (od teraz)
Nagrywanie można rozpocząć natychmiast, również niezależnie od
nagrań w pamięci Time Shift.

1 Nacisnąć i przytrzymać przycisk REC/OTR n , aż włączy się
czerwone podświetlenie przycisku nagrywania n na ściance
czołowej.

Automatyczne zakończenie nagrywania
Nagrywanie zostanie automatycznie zakończone, jeśli dostępne są dane
z systemu GUIDE Plus+® , lub jeśli podano czas zakończenia przy
rozpoczęciu nagrywania (kroki 30-minutowe).

Ręczne zakończenie nagrywanie (natychmiast)
1 Jeśli to konieczne, przełączyć telewizor na numer programu

nagrywarki DVD (gniazdo wejściowe).

2 Jeśli pasek czasu pamięci Time Shift nie jest widoczny na ekranie,
należy nacisnąć na pilocie przycisk INFO .

3 Nacisnąć i przytrzymać CZERWONYprzycisk funkcyjny pilota, aż
włączy się czerwone podświetlenie przycisku nagrywania n na
ściance czołowej.

1 Jeśli to konieczne, przełączyć telewizor na numer programu
nagrywarki DVD (gniazdo wejściowe).

2 Nacisnąć przycisk STOP h .
P Na ekranie wyświetlany jest komunikat z zapytaniem, czy

nagrywanie ma zostać rzeczywiście zakończone.

O W celu zakończenia nagrywania należy za pomocą przycisku
D wybrać 'Yes' i potwierdzić przyciskiem OK .

O Aby nie przerywać nagrywania, należy potwierdzić komunikat
'No' za pomocą przycisku OK .

Za pomocą przycisku STOP h zakończyć można zawsze tylko
aktualną operację nagrywania (w czasie bieżącym).
Aby zakończyć nagranie wcześniej (powrót do bufora Time Shift za
pomocą przycisku D ), należy postąpić w opisany poniżej sposób:
- Aby wyświetlić pasek czasu, należy nacisnąć przycisk INFO .

- Nacisnąć i przytrzymać wciśnięty czerwony przycisk funkcyjny.

3 W celu trwałego zapisania nagrania na dysku twardym, należy
skasować bufor Time Shift. Dostępne funkcje:

O Upłynął czas zapisu bufora Time Shift (ustawienie fabryczne 3
godziny).

O Bufor Time Shift został skasowany ręcznie (funkcja 'Flush
Buffer' (przycisk SYSTEM MENU , menu 'Set up')).

O Nagrywarkę DVD wyłączono przyciskiem STANDBY m .

O Za pomocą przycisku CAM przełączono nagrywarkę w tryb
pracy kamery wideo (powrót za pomocą tego samego
przycisku).

P
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Nagrywanie z kamery podłączonej za
pośrednictwem gniazd na panelu
przednim

Funkcja ta umożliwia nagrywanie za pośrednictwem gniazd na panelu
przednim bezpośrednio na dysk twardy nagrywarki.

To nagranie można edytować, a następnie w razie konieczności
skopiować (zarchiwizować) z większą szybkością na płytę
DVD+RW/+R.

1 Podłączyć kamerę zgodnie z opisem w rozdziale 'Podłączanie
urządzeń dodatkowych/Podłączanie kamery za pośrednictwem
gniazd na panelu przednim'.

2 Na pilocie zdalnego sterowania nacisnąć przycisk CAM .
P Nagrywarka DVD przełącza się na tryb pracy z kamerą.

3 Za pomocą przycisku CAM wybrać gniazdo, do którego
podłączona jest kamera.

O '����'
Dla nagrywania z gniazd VIDEO (CAM1) , S-VIDEO
(CAM1) .
Przełączanie między gniazdami następuje automatycznie.

O '���'
Dla nagrywania z gniazda DV IN (CAM2) .

4 Aby rozpocząć nagrywanie, należy nacisnąć przycisk
REC/OTR n .

5 Następujące przyciski służą do zatrzymania nagrywania:

O Przycisk PAUSE 9

Zatrzymanie nagrywania. Ponowne naciśnięcie przycisku
powoduje wznowienie nagrywania.
Automatycznie zostaje utworzony nowy rozdział.

O Przycisk STOP h

Przerwanie nagrywania. Aby wznowić nagrywanie, nacisnąć
przycisk REC/OTR n .
Automatycznie zostaje utworzony nowy tytuł nagrania.

6 Należy zakończyć tę funkcję, naciskając przycisk CAM .
P Nagranie zostanie zapisane na dysku twardym jako nowy tytuł.

Archiwizacja tytułów na płycie
DVD+RW/+R

Istnieje możliwość wybrania tytułów zapisanych na dysku twardym,
które następnie zostaną przeniesione na płytę DVD+RW/+R.

Uwaga:
Do archiwizacji używana jest taka jakość nagrania, w jakiej zostało
zapisane na dysku twardym. Zmiana jakości nagrania w trakcie
archiwizacji na płycie DVD+RW/+R nie jest możliwa.

1 Umieścić w napędzie płytę DVD+RW/+R, na której zostaną
zapisane tytuły z dysku twardego.

2 Nacisnąć przycisk BROWSER HDD .
P W programie Media Browser wyświetlony zostanie podgląd

wszystkich nagrań znajdujących się na dysku twardym.

3 Za pomocą przycisków B , A wybrać tytuł, który ma zostać
skopiowany na płytę DVD+RW/+R.

O Aby archiwizować jednocześnie kilka tytułów, należy je
zaznaczyć za pomocą przycisku SELECT .

4 Archiwizację uruchamia się za pomocą zielonego przycisku
funkcyjnego.

Jeśli zielony przycisk nie jest widoczny na ekranie należy sprawdzić, czy
dany tytuł jest nadal dostępny w buforze 'Time Shift'. Jeśli to konieczne,
wyłączyć nagrywarkę DVD za pomocą przycisku STANDBY m lub
wybrać funkcję 'Flush Buffer' (przycisk SYSTEM MENU , menu
'Set up')

P Na ekranie i wyświetlaczu urządzenia wyświetlona zostanie
wskazówka informująca o rozpoczęciu procesu.

P W trakcie oraz po zakończeniu archiwizacji widoczny jest
aktualny program telewizyjny aktualnie wybranej stacji.
Przyciski D , C , JUMP BACK , JUMP FWD ,
PLAY G , PAUSE 9 nie są aktywne. Nagrania

zaprogramowane oraz znajdujące się w buforze Time Shift
zostaną rozpoczęte.

Przerywanie procesu
Nacisnąć żółty przycisk funkcyjny. W razie konieczności włączyć
wyświetlanie na ekranie za pomocą przycisku INFO .

Zamykanie sesji płyty DVD+R
Po skopiowaniu nagrań na płytę DVD+R należy sfinalizować sesję, aby
płyta mogła być odtwarzana za pośrednictwem odtwarzacza DVD.
- Nacisnąć przycisk DISC MENU , a następnie STOP h , aby
zaznaczyć pierwszy tytuł.

- Nacisnąć przycisk A aby przejść do okna 'Disk-Info'.

- Nacisnąć przycisk C , a następnie za pomocą przycisku B wybrać
wiersz 'Finalise disc'.

- Zatwierdzić za pomocą OK .

Skrócona instrukcja obsługi
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Odtwarzanie z dysku twardego (HDD)

Każde nagranie umieszczone na dysku twardym wyświetlane jest w
programie Media Browser wraz z obrazami indeksu.

1 Na pilocie zdalnego sterowania nacisnąć przycisk BROWSER
HDD lub na urządzeniu HDD .
P Wyświetlony zostanie program Media Browser.

2 Za pomocą przycisków pilota zdalnego sterowania B , A lub
przycisków DOWN , UP umieszczonych na nagrywarce, wybrać
odpowiedni tytuł.

Za pomocą przycisku CHANNEL q , CHANNEL r można
przejść stronę w przód lub wstecz.

3 W celu rozpoczęcia odtwarzania wybrać jedną z dostępnych
funkcji:

O Przycisk OK
Odtwarzanie rozpoczyna się zawsze od początku wybranego
tytułu.

O Przycisk PLAY G

Odtwarzanie rozpoczyna się od miejsca, w którym nastąpiło
uprzednie przerwanie odtwarzania (poprzez naciśnięcie
przycisku STOP h ). Będzie to miało miejsce również w
wypadku, kiedy w międzyczasie odtwarzana była inna płyta
DVD lub inny tytuł.

Symbole używane w programie 'Media
Browser'
Na pasku informacyjnym znajdującym się w górnej części ekranu
wyświetlane są następujące symbole:

'P' Tytuł został jeszcze zaznaczony do zapisania na dysku twardym.
Ten tytuł może być wyłącznie usunięty lub zablokowany
(zabezpieczenie przed dziećmi). Znajduje się on wyłącznie w
buforze Time Shift i w razie wyłączenia urządzenia zostanie
usunięty.

'E' Ten tytuł został już przynajmniej raz odtworzony ('obejrzany').
Jeśli na dysku twardym zabraknie wolnego miejsca, wszystkie
'obejrzane' tytuły zostaną automatycznie usunięte. Ustawienie to
można zmienić za pośrednictwem menu edycji tytułu (przycisk
EDIT , niebieski przycisk funkcyjny, przycisk EDIT ).

Symbol ten nie zostanie wyświetlony w wypadku tytułów, które nie
były jeszcze odtwarzane.

'F' Tytuł jest zabezpieczony przed edycją i skasowaniem. Symbol nie
zostanie wyświetlony w wypadku niezabezpieczonych tytułów.

'�' Włączone zabezpieczenie przed dziećmi. Obraz indeksu nie jest
widoczny. Odtwarzanie możliwe dopiero po wprowadzeniu kodu
PIN. Jeśli nie podano kodu lub go skasowano, kod ma postać
"0000".

Zmienić kod
- DISC MENU następnie nacisnąć SYSTEM MENU ,

- Za pomocą D wybrać 'A', za pomocą B wybrać symbol
'�(Disc features)', a następnie zatwierdzić przyciskiem C .

- Zatwierdzić wiersz 'Access control' za pomocą C , a następnie
wprowadzić 4 cyfrowy kod. W celu zatwierdzenia ponownie
wprowadzić kod i zakończyć operację przyciskiem SYSTEM
MENU .

Szczegółowe informacje zostały opisane w instrukcji obsługi w
rozdziale Kontrola dostępu (zabezpieczenie przed dziećmi).

'Q' Zaznaczone tytuły zostaną przeniesione na płytę DVD+RW/+R
(zarchiwizowane).
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Przyciski w programie 'Media Browser'

O Kasowanie tytułu:
czerwony przycisk funkcyjny
Tytuł zostanie skasowany z dysku twardego.

O Archiwizacja tytułów:
zielony przycisk funkcyjny
Tytuł zostanie zapisany na płycie DVD+RW/+R. Jeśli nie
można nagrać wybranych tytułów na płytę DVD+RW/+R, to
wyświetlony zostanie komunikat błędu (Brak płyty w
napędzie,...).
Aby zarchiwizować kilka tytułów jednocześnie, należy je
zaznaczyć za pomocą przycisku SELECT . Przycisk ten służy
również do anulowania zaznaczenia.

Funkcje dostępne w trakcie archiwizacji
- Przełączanie między stacjami telewizyjnymi za pomocą

CHANNEL q , CHANNEL r .

- Wybrana audycja telewizyjna zostanie nagrana w buforze Time Shift

- Przeprowadzone zostaną nagrania zaprogramowane

O Blokowanie lub zdejmowanie blokady tytułów
(zabezpieczenie przed dziećmi):
żółty przycisk funkcyjny
Odtwarzanie możliwe po wprowadzeniu kodu PIN. Jeśli nie
podano kodu lub go skasowano, kod ma postać "0000".
Informacje o sposobie zmiany kodu zamieszczone są w
rozdziale "Symbole w programie Media Browser"

O Ochrona tytułów przed edycją, automatycznym
skasowaniem:
niebieski przycisk funkcyjny
W wypadku próby edycji (skasowania) chronionego tytułu,
wyświetlony zostanie komunikat błędu.
Automatyczne usuwanie zostanie włączone, jeśli na dysku
twardym nie będzie już dostatecznej ilości wolnego miejsca
aby pomieścić wszystkie nagrania. Dostępne nagrania będą
usuwane w ustalonej kolejności. Szczegółowe informacje na
ten temat, patrz 'Symbole w Media Browser'.

Przełączanie na aktualną stację
telewizyjną w trakcie odtwarzania
płyty

Istnieje możliwość odtwarzania płyty przy jednoczesnym zapisie
bieżącej audycji telewizyjnej w tle.

1 Nacisnąć przycisk TUNER aby przerwać odtwarzanie z płyty.
P Widoczny jest obraz audycji telewizyjnej stacji wybranej w

nagrywarce DVD.

O Aby kontynuować odtwarzanie z płyty, nacisnąć przycisk
DISC MENU .

Skrócona instrukcja obsługi
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Pilot zdalnego sterowania

REC/OTR n Nagrywanie aktualnie wybranej stacji telewizyjnej na dysk twardy.
Zaznaczenie opcji zapisu na dysku twardym z wykorzystaniem bufora
Time Shift.
Nacisnąć i przytrzymać przycisk, aby rozpocząć nagrywanie od
bieżącego fragmentu audycji (zaznaczanie nagrania od aktualnego miejsca
w buforze Time Shift).

STANDBY m Wyłączenie/włączenie urządzenia, anulowanie funkcji.
Urządzenie zostanie wyłączone dopiero po zakończeniu
zaprogramowanych zadań nagrania (TIMER) lub archiwizacji.

CAM Przełączenie nagrywania na 'tryb kamery' (nagrywanie bezpośrednio na
dysk twardy bez wykorzystania bufora Time Shift).

TV/HDD Łączy gniazdo Scart (eurozłącze) EXT2 AUX-I/O nagrywarki DVD
bezpośrednio z odbiornikiem telewizyjnym. W ten sposób możliwy jest
odbiór obrazu z urządzenia przyłączonego do gniazda Scart (przystawka
telewizyjna, magnetowid, odbiornik telewizji satelitarnej), a także
równoczesny zapis sygnału z innego źródła.
Jeśli do gniazda EXT2 AUX-I/O nie jest podłączone żadne urządzenie
lub jeśli jest ono wyłączone, można za pomocą tego przycisku przełączyć
odbiór telewizyjny na sygnał nagrywarki DVD i odwrotnie.
Jest to jednak możliwe tylko wtedy, gdy odbiornik telewizyjny połączony
jest z nagrywarką DVD kablem Scart (poprzez gniazdo EXT1 TO
TV-I/O ) i reaguje na takie przełączanie.

RETURN Powrót do poprzedniej pozycji menu na płycie Video-CD (VCD). Ta
funkcja działa także w przypadku niektórych płyt DVD.
Dodatkowo przycisk umożliwia przejście do poprzedniej sceny
oglądanej za pośrednictwem bufora Time Shift lub odtwarzanej z dysku
twardego. Aby przejść do odbioru aktualnie wybranej stacji telewizyjnej
należy nacisnąć przycisk TUNER .

EDIT Otwieranie/zamykanie menu edycji.
Otwieranie/zamykanie menu edycji tytułów podczas odtwarzania.

TIMER s Programowanie sesji nagrywania z lub bez systemu ShowView® lub
zmiana/usuwanie zaprogramowanych sesji nagrywania
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SELECT Wybór funkcji/wartości.
Program Media browser umożliwia zaznaczenie kilku tytułów
jednocześnie.
Włączanie funkcji powtarzania w trakcie odtwarzania płyty.
Podczas podawania nazw/opisów przełączyć na pisownię wielkimi
literami.

TUNER Przełączanie na obraz z tunera wewnętrznego (odbiór wybranej stacji
telewizyjnej).
Podczas odtwarzania z bufora Time Shift przejście do odbioru w czasie
rzeczywistym aktualnie wybranej stacji telewizyjnej.

SYSTEM MENU Otwieranie/zamykanie menu systemowego. W zależności od trybu
pracy urządzenia naciśnięcie tego przycisku powoduje wybór:
•) menu systemowego DVD: Nacisnąć najpierw przycisk DISC MENU .
•) menu systemowego dysku twardego (HDD): Nacisnąć najpierw
przycisk TUNER .

DISC MENU Wyświetlanie na ekranie menu płyty DVD lub podglądu obrazów
indeksu

INFO Wyświetlanie na ekranie dodatkowych funkcji podczas
odtwarzania/nagrywania na dysk twardy (przycisk
TUNER / BROWSER HDD ), wyświetlenie zawartości bufora Time

Shift.
Przycisk Info w systemie GUIDE Plus+® służący do wyświetlania
informacji dodatkowych

BROWSER HDD Otwieranie/zamykanie podglądu nagrań na dysku twardym (Media
Browser)

GUIDE/TV Otwieranie/zamykanie systemu GUIDE Plus+®

A B Przyciski kursora służące do poruszania się w górę lub w dół menu.
Przejście do poprzedniego lub następnego tytułu podczas odtwarzania z
dysku twardego (z bufora Time Shift).

D C Przyciski kursora służące do poruszania się w lewo lub w prawo menu.
Przejście do poprzedniej lub następnej pozycji podczas odtwarzania
tytułu z dysku twardego (funkcja Media Browser lub bufor Time Shift).
Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku w celu przeglądania nagrania w
trybie przyspieszonego odtwarzania. Prędkość odtwarzania wzrasta
automatycznie.
Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku, gdy obraz jest nieruchomy w celu
przesuwania obrazu po jednej klatce do przodu/do tyłu.

OK Zatwierdzanie funkcji
Rozpoczęcie odtwarzania od początku tytułu w programie 'Media
Browser'.

STOP h Zatrzymanie odtwarzania
Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku powoduje otwarcie / zamknięcie
szuflady.

PAUSE 9 Naciśnięcie przycisku w trakcie odtwarzania nagrania powoduje
przerwanie odtwarzania (pauza). Na ekranie pojawia się nieruchomy
obraz.

PLAY G Odtwarzanie tytułu z dysku twardego/płyty DVD+RW/+R lub innej
nagranej płyty

CHANNEL q Następny numer programu
W systemie GUIDE Plus+® strona dalej

CHANNEL r Poprzedni numer programu
W systemie GUIDE Plus+® strona wstecz

Skrócona instrukcja obsługi
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JUMP BACK Cofnięcie o określony przedział czasu (ustawienie fabryczne 30 sekund)
Zmiana w ustawieniach dysku twardego (przycisk TUNER , SYSTEM
MENU , wiersz 'Set up', 'Jump back')

N Krótkie naciśnięcie przycisku podczas odtwarzania: Poprzedni
rozdział/fragment lub poprzedni tytuł
Przytrzymanie naciśniętego przycisku: Przewijanie do tyłu
Przytrzymanie naciśniętego przycisku, gdy obraz jest nieruchomy w celu
przewijania do tyłu w zwolnionym tempie
W systemie GUIDE Plus+® cofnięcie o jeden dzień na ekranie 'Grid'.
W menu edycji (przycisk EDIT , wiersz 'Video edit') w trakcie
zatrzymania obrazu (przycisk PAUSE 9 ) można zaznaczyć początek.
Funkcji tej można użyć w celu ukrycia danego miejsca na początku.

O Krótkie naciśnięcie przycisku podczas odtwarzania: Następny
rozdział/fragment lub następny tytuł
Przytrzymanie naciśniętego przycisku: Przewijanie do przodu
Przytrzymanie naciśniętego przycisku, gdy obraz jest nieruchomy w celu
przewijania do przodu w zwolnionym tempie
W systemie GUIDE Plus+® przejście do następnego dnia na ekranie
'Grid'.
W menu edycji (przycisk EDIT , wiersz 'Video edit') w trakcie
zatrzymania obrazu (przycisk PAUSE 9 ) można zaznaczyć koniec.
Funkcji tej można użyć w celu ukrycia danego miejsca na końcu.

JUMP FWD Przejście do przodu o zadany przedział czasu (ustawienie fabryczne 30
sekund)
Zmiana w ustawieniach dysku twardego (przycisk TUNER , SYSTEM
MENU , wiersz 'Set up', 'Jump forward')

0..9 Wpisywanie cyfr lub liter (w przypadku określonych pól)

T/C Przełączanie między tytułem a rozdziałem do wyboru za pomocą
przycisków N , O .
Jeśli na wyświetlaczu pojawi się komunikat '�	��', wywoływane jest
menu indeksu nagranej płyty lub odtwarzany jest film wprowadzający. W
takim wypadku powyższa funkcja nie jest dostępna.

DISC MANAGER Włączanie/wyłączanie funkcji zarządzania zawartością płyty
'Discmanager' (DM)
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Kolorowe przyciski pilota zdalnego sterowania
Za pomocą kolorowych przycisków pilota zdalnego sterowania można uruchamiać różne funkcje z
poszczególnych menu. Są one wyświetlane w wierszu u dołu ekranu. Jeśli wiersz nie jest widoczny,
nacisnąć przycisk INFO w celu wyświetlenia.
Większość kolorowych przycisków aktywna jest wyłącznie po wyświetleniu wiersza
menu.

CZERWONY Czerwony przycisk funkcyjny, w niektórych menu powoduje usunięcie
wpisu (np. Disc Manager, menu 'Sort TV channels', edycja tytułu,...).
W buforze Time Shift, zakończenie nagrywania

Dodatkowe funkcje TV
Za pomocą dołączonego do zestawu pilota zdalnego sterowania z obsługą wielu kodów możliwe jest
sterowanie najważniejszymi funkcjami odbiornika telewizyjnego.
W tym celu należy podać odpowiedni numer kodu, odpowiadający danemu typowi odbiornika
telewizyjnego.
Wykaz dostępnych numerów kodowych znajduje się na ostatniej stronie instrukcji obsługi.
Szczegółowa instrukcja dotycząca wprowadzania numerów kodowych znajduje się w rozdziale
'Zdalne sterowanie odbiornikami telewizyjnymi'.

TV VOLUME q Zwiększenie natężenia dźwięku odbiornika TV

TV VOLUME r Zmniejszenie natężenia dźwięku odbiornika TV

Poniższe funkcje wybierane są poprzez naciśnięcie bocznego przycisku • TV (po lewej stronie), a
następnie wybór za pomocą odpowiednich przycisków pilota.

STANDBY m Włączanie/wyłączanie odbiornika telewizyjnego

0..9 Przyciski numeryczne 0 - 9

CHANNEL q Numer programu TV w górę

CHANNEL r Numer programu TV w dół

Dla odbiorników telewizyjnych marki Philips, nagrywarka została wyposażona w następujące funkcje
dodatkowe. Funkcje te są aktywne wyłącznie wtedy, jeśli odbiornik telewizyjny również je obsługuje.
Aby korzystać z tych funkcji należy nacisnąć boczny przycisk • TV (po lewej stronie).

T/C Włączanie/wyłączanie teletekstu

TIMER s Wyświetlanie/ukrywanie godziny

RETURN Powrót do poprzednio wybranego programu telewizyjnego/menu

SYSTEM MENU Uruchomienie menu systemowego odbiornika telewizyjnego

B , A W menu odbiornika telewizyjnego przyciski kursora w górę, w dół

D , C

W menu odbiornika telewizyjnego przyciski kursora w lewo, w prawo

OK Zatwierdzanie funkcji/wpisów

CZERWONY,
ZIELONY, ŻÓŁTY,

NIEBIESKI

Przyciski kolorowe funkcji dodatkowych

TUNER Przełączanie odbiornika telewizyjnego z gniazd zewnętrznych na tuner
wewnętrzny

Skrócona instrukcja obsługi
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Tabela GUIDE Plus+®

Do tabeli należy wpisać dane stacji dla systemu GUIDE Plus+® . W
wypadku ponownej konfiguracji systemu GUIDE Plus+® dane te posłużą
jako pomoc.
Do wypełniania tabeli używać najlepiej ołówka, aby w razie potrzeby
móc łatwo dokonać zmian.

Uwaga:
• Dane systemu GUIDE Plus+® muszą być dostępne (po 24 godzinach).

• Wszystkie stacje telewizyjne muszą być przyporządkowane do
prawidłowych numerów programów. Patrz instrukcja obsługi,
rozdział 'Pozostałe możliwości instalacji' Ręczne
porządkowanie/usuwanie stacji TV'.

W wypadku zmiany sortowania, ponownego zapamiętania lub skasowania
stacji telewizyjnych, należy wyłączyć nagrywarkę DVD na ok. 4 minuty
(przycisk STANDBY m ).
Tylko w ten sposób nowe dane mogą być zastosowane w systemie GUIDE
Plus+® .

• W wypadku podłączenia dowolnego odbiornika zewnętrznego
(odbiornik telewizji satelitarnej, urządzenie do odbioru telewizji
kablowej, ...) numery programów poszczególnych stacji telewizyjnych
należy również wprowadzić na listę.

• Tabelę w nagrywarce DVD można znaleźć w następujący sposób:
- Włączyć nagrywarkę DVD
- Na pilocie zdalnego sterowania nacisnąć przycisk GUIDE/TV
- Za pomocą przycisku B wybrać wiersz menu,
- Naciskać przycisk C aż do zaznaczenia pola 'Editor'.

Home

Editor displays your TV channel settings. You may
switch channel On or Off (grey), select their Source
and their programme number. Press Bto use. Press
Dfor Info. Press Cfor Setup.

Search Schedule Info Editor
Name On/Off Source Programme N.
BBC1 On TV P 001
BBC2 On TV P 002
ITV On TV P 003
CH4 On TV P 004

- Dane z tabeli przenieść na listę.
- Za pomocą przycisku CHANNEL q , CHANNEL r można

przechodzić z jednej na drugą stronę listy.
Ilość wyświetlonych stacji telewizyjnych zależy od ustawień
użytkownika/urządzeń.

Name On /Off Source Programme N.
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Name On /Off Source Programme N. Name On /Off Source Programme N.
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Name On /Off Source Programme N. Name On /Off Source Programme N.
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Name On /Off Source Programme N. Name On /Off Source Programme N.
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