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Uživatelská příručka
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Buďte zodpovědní
Respektujte autorská práva
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Nastavení

Používání

Používání

Sledování TV – pozastavení 
živého TV vysílání
Váš nový Philips rekordér vám umožní kontrolovat 
TV vysílání. Můžete jej ovládat (pauza, posouvání) 
prakticky stejně jako reprodukci na disku.
A Zapněte rekordér a pomocí CHANNEL +/– 

vyberte TV program.
B Stiskem PAUSE  můžete vysílání pozastavit.
C Stiskem PLAY  pokračujete ve vysílání.

Poznámka: Když je rekordér zapnutý, ukládá 
se vámi sledovaný program do přechodného 
úložného prostoru na harddisku. Když rekordér 
přepnete na jiný vstupní signál (např. CAM), 
nebo jej vypnete do pohotovostního režimu, 
bude program vymazán.

D Stiskem TUNER  se vrátíte do živého vysílání.

Nahrávání na harddisk
Obsah v přechodném úložném 
prostoru na harddisku

A Stiskem INFO  můžete zobrazit, co je 
přechodně uloženo na harddisku.

B Stiskem NAHORU  nebo DOLU  
vyberte titul, který chcete nahrát.

C Stiskem REC  titul nahrajte.

Poznámka: Titul bude označen červeně. 
Výsledek nahrávání se projeví až po vypnutí 
rekordéru.

Aktuální TV program

A Stiskem REC  spusťte nahrávání. Je možné 
nahrát až 6 hodin vysílání.
Poznámka: Chcete-li nastavit délku nahrávání, 
stiskněte opakovaně tlačítko REC . Každým 
stiskem prodloužíte nahrávání o 30 minut až do 
celkové maximální délky 6 hodin.
Pokud je k dispozici systém GUIDE Plus+, 
zobrazí se “Record 1 program” a nahraje se 
aktuální program.

B Stiskem STOP  můžete nahrávání kdykoli 
zastavit.

Spuštění reprodukce

Z disku

A Stiskněte HDD-BROWSER , poté 
stiskněte VPRAVO , dokud se neobjeví 
nabídky { TITLES } a { INFO }.

B Stiskem NAHORU  nebo DOLU  
vyberte titul.

C Stiskem PLAY  spusťte reprodukci. 

A Podržte stisknuté STOP , dokud se 
neotevře zásuvka disku, vložte disk a zásuvku 
disku zavřete.

B Jestliže se objeví menu obsahu disku, stiskněte 
VPRAVO , dokud se neobjeví menu 
{ TITLES }, { TRACKS } nebo { PHOTO 
ROLLS }, podle typu disku.

C Stiskem NAHORU  nebo DOLU  
vyberte titul.

D Stiskem PLAY  spusťte reprodukci.

Používání systému GUIDE Plus+
Ujistěte se, že jsou data televizních programů 
kompletně stažena.

Nahrávání TV pořadů

A Stiskněte GUIDE .
B Stiskem DOLU  vyberte TV kanál.

Poznámka: Stiskem žlutého tlačítka z 
 zobrazíte přehled všech dostupných kanálů, ze 
kterých můžete vybírat.

C Stiskem VPRAVO  nebo VLEVO  
vyberte TV pořad.

Poznámka: Stiskněte DAY-  nebo DAY+   
pro přímý přechod na následující nebo 
předchozí den v TV programu.

D Stiskem tlačítka červeného tlačítka z označte 
zvýrazněný pořad k nahrávání.

Poznámka: Můžete naprogramovat nahrávání 
až 25 pořadů.

Hledání TV pořadů

A Stiskněte NAHORU , dokud se nezvýrazní 
nabídková lišta („Grid“, „Search“, „My TV“, atd.)

B Zvýrazněte { Search } a stiskněte DOLU .
C Stiskem VLEVO  nebo VPRAVO  

vyberte kategorii vyhledávání a stiskněte  
DOLU .

D Stiskem DOLU  vyberte podkategorii 
a stiskem  spusťte vyhledávání.

Poznámka: Pokud se objeví hlášení „No 
programme found“, znamená to, že v daný 
den nejsou žádné pořady odpovídající vybrané 
kategorii.



Setup External Receiver 1

Has the External Receiver 1 changed to Programme 
Number 101?
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Obsah
Začněte „Základním zapojením“.
Pokud vlastníte videorekordér, postupujte podle instrukcí „Připojení videorekordéru nebo podobného zařízení“.
Pokud máte kabelovou televizi, postupujte podle instrukcí „Propojení s kabelovou televizí“.

Základní zapojení
Před zapojením

Odpojte anténní kabel, který je v současnosti 
zapojen do TV.

Zapojení

Televizor (zadní strana)

Od venkovní antény nebo 
tuneru kabelové TV

Rekordér Philips (zadní strana) 

A Odpojte anténní kabel od televizoru 
a zapojte jej do zástrčky ANTENNA 

 tohoto rekordéru.
B Pomocí přiloženého VF koaxiálního 

kabelu propojte zdířku TV  tohoto 
rekordéru s anténní zdířkou vašeho 
televizoru.

C Pomocí přiloženého SCART konektoru 
propojte Scart konektor EXT1 TO TV- I/ 
O tohoto rekordéru do SCART IN konektoru 
na televizoru.
Poznámka: Další možná zapojení viz přiložená 
uživatelská příručka (HDMI, komponentní 
video).

D Napájecí šňůru rekordéru zapojte do zásuvky 
ve zdi.

Propojení s videorekordérem 
nebo podobným zařízením

Před zapojením

Váš nový rekordér Philips plně nahrazuje 
nahrávací funkce videorekordéru. Nejprve 
odpojte všechna zapojení videorekordéru.

Zapojení

Televizor (zadní strana)

Od venkovní 
antény nebo 
tuneru kabelové 
TV

Rekordér Philips 
(zadní strana)

Videorekordér 
nebo podobné 
zařízení (zadní 
strana)

A Než budete pokračovat krokem 2, proveďte 
kroky 1 až 4 procedury „Základní zapojení“ 
a zapojte rekordér.

B Pomocí dalšího kabelu (není přiložen) 
propojte Scart konektor EXT2 AUX- I/ 
O tohoto rekordéru s konektorem SCART 
OUT na videorekordéru.

C Napájecí šňůru videorekordéru zapojte do 
zásuvky ve zdi.

Poznámka: Při tomto zapojení nelze na 
videorekordéru nahrávat TV pořady.

Propojení s přijímačem satelitní, 
kabelové nebo digitální televize
Váš nový rekordér Philips je vybaven G-LINK 
vysílačem, který vám umožní ovládat tuner kabelové 
televize nebo satelitní přijímač prostřednictvím 
systému GUIDE Plus+. Můžete nahrávat televizní 
programy přijímané prostřednictvím kabelového 
nebo satelitního přijímače.

Zapojení

Televizor (zadní strana)

Rekordér Philips 
(zadní strana)

Satelitní nebo 
kabelový tuner 
(zadní strana)

Do zdroje

Umístění G-LINK vysílače

Satelitní nebo kabelový tuner

G-LINK vysílač

A Než budete pokračovat krokem 2, proveďte 
kroky 1 až 4 procedury „Základní zapojení“ 
a zapojte rekordér.

B Zapojte přiložený G-LINK kabel do G-LINK 
konektoru tohoto rekordéru.

C Umístěte G-LINK vysílač před satelitní nebo 
kabelový tuner tak, aby mohl tuner přijímat 
signály z vysílače.

D Napájecí šňůru satelitního nebo kabelového 
přijímače zapojte do zásuvky ve zdi.

Nastavení

Nalezení kanálů, které budete 
chtít sledovat

A Na rekordéru stiskněte STANDBY-ON. Na 
rekordéru se zobrazí „IS THE TV ON?“.

B Zapněte televizor. 
Mělo by se objevit { EASY SETUP } menu.

Poznámka: Pokud máte připojen 
videorekordér, ujistěte se před dalším 
postupem, že je videorekordér vypnutý.

C Pokud se menu neobjeví, stiskněte na dálkovém 
ovladači televizoru opakovaně tlačítko volby kanálů 
(nebo použijte tlačítko pro volbu videovstupu, např. 
AV), dokud se menu neobjeví. Jakmile se menu objeví, 
nalezli jste správný kanál pro sledování rekordéru.

Začněte základním nastavením

Použijte dálkový ovladač rekordéru 
a postupujte podle instrukcí na obrazovce 
a dokončete instalaci.
A Vyberte požadovaný jazyk menu, vaši zemi 

a formát obrazovky.

Poznámka: V menu vyberte { Done } a stiskem 
 se posuňte na další stránku.

B Aktivujte automatické vyhledávání kanálů.
C Zkontrolujte datum a čas a stiskněte .
D Chcete-li pokračovat instalací GUIDE Plus+, 

vyberte { Continue } a stiskněte . 
V opačném případě vyberte { Do not 
install now } a stiskněte . Vyčkejte, dokud 
rekordér nedokončí inicializaci systému 
a poté znovu stiskněte .

Instalace systému GUIDE Plus+ 

A Zadejte svůj jazyk, zemi a směrovací 
číslo. Pro provedení změny stiskněte  
a postupujte podle instrukcí na obrazovce.

Instalace satelitního nebo 
kabelového přijímače

Pokud tento přístroj nevlastníte, krok D přeskočte 
a pokračujte krokem E.
A Stiskem DOLU  vyberte „External 

Receiver 1“ a stiskněte :
B Pokračujte dalším stiskem .
C Vyberte typ příjmu, poskytovatele služeb 

a značku připojeného přístroje.

Poznámka: Stiskem  pokračujte další 
obrazovkou. Pokud nejsou žádné z údajů 
použitelné, vyberte { None }.

D Vyberte konektor rekordéru, prostřednictvím 
kterého je přístroj připojen (například „EXT2“ 
v případě konektoru EXT 2 AUX- I/ O) 
a stiskněte .

E Přístroj zapněte a vyberte na něm kanál číslo 02.
F Přečtěte si instrukce na televizoru a stiskněte .

G Rekordér se nyní pokusí přepnout kanál 
satelitního nebo kabelového přijímače pomocí 
G-LINK vysílače. Pokud se satelitní nebo 
kabelový přijímač přepne na kanál uvedený na TV 
obrazovce, vyberte v menu { Yes } a stiskněte .
Poznámka: Pokud tomu tak není, vyberte 
{ No } a stiskněte  pro vyzkoušení jiného 
povelového kódu.

H Váš satelitní nebo kabelový přijímač je nyní 
nainstalován.

Zavedení údajů o TV programech

A Stiskem zeleného tlačítka z opusťte menu.

Poznámka: Chcete-li přepnout hostující kanál 
systému GUIDE Plus+ manuálně, přejděte na 
{ Host Channel Setup }.

B Stiskem GUIDE  opusťte systém GUIDE Plus+. 
Nechte rekordér v „pohotovostním“ režimu 
a zapněte satelitní nebo kabelový přijímač zapnutý 
před noc, získání všech údajů o programové 
nabídce všech stanic může trvat až 24 hodin.
Poznámka: Pokud naladíte na hostující kanál před 
přechodem do „pohotovostního“ režimu, začne 
rekordér okamžitě stahovat údaje o TV programu.

C Další den zkontrolujte obrazovku { Editor } 
a ujistěte se, že zdroj a čísla programů 
odpovídají pro všechny kanály.


