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Hvad følger med?

Se TV – Stands direkte 		
TV-udsendelser midlertidigt 
Din Philips-optager giver dig kontrol over 		
TV-programmet, du kan standse det på samme 
måde, som hvis du selv styrede den direkte 	
TV-udsendelse.

1	Tænd optageren og tryk på CHANNEL +/- 
for at vælge et TV-program. 

2	Tryk på PAUSE       for at afbryde programmet.

3	Tryk på PLAY       for at fortsætte. 
Bemærk:  Når optageren er tændt, gemmes det 
program, du ser, midlertidigt på harddisken. 
Programmet slettes, når du ændrer optagerens 
inputsignal (f.eks. CAM) eller skifter til standby. 

4	Tryk på TUNER     for at vende tilbage tilden 
direkte TV-udsendelse.

 
Igangværende TV-program 

1	 Tryk på REC      for at starte optagelsen. Den 
kan optage op til 6 timer.

Bemærk:  For at indstille optagelsestiden,
skal du trykke på REC     gentagne gange for at 
øge optagelsestiden med 30 minutter for hvert 
tryk (op til seks timer). Hvis systemet GUIDE 
Plus+ er tilgængeligt, vises ‘Record 1 program’ 
(Optag 1 program), og det igangværende 
program vil blive optaget.

2	Tryk på STOP      for at standse optagelsen.

Start afspilningen
Fra harddisken

1	Tryk på HDD-BROWSER      , og tryk så på 
højre      , indtil du ser menuerne { TITLES } 
og { INFO }. 

2	Tryk på op       eller ned       for at vælge en 
titel. 

3	Tryk på PLAY       for at starte afspilning.

Fra en disk 

1	Hold STOP      -knappen nede, indtil 
diskskuffen åbner, sæt en disk i og luk skuffen

2	Hvis indholdsmenuen vises, skal du trykke på 
højre       , indtil du ser menuen { TITLES }, 	
{ TRACKS } (NUMRE) eller { PHOTO ROLLS }  
(FOTOSERIER), afhængigt af disktypen. 

3	Tryk på op       eller ned       for at vælge en 
titel.

4	 Tryk på PLAY       for at starte afspilningen.

Brug af systemet GUIDE Plus+
Kontroller, at TV-oversigterne er downloadet.

Optagelse af TV-programmer

1	Tryk på GUIDE     .

2	Tryk på ned       for at vælge en TV-kanal.

Bemærk:  Tryk på gule      for at se en 
oversigt over alle de tilgængelige kanaler, og 
vælg kanal herfra.

3	Tryk på højre       eller venstre       for at 
vælge et TV-program.

Bemærk:  Tryk på DAY-     eller DAY+     for 
at gå direkte til den forrige dags eller den 	
næste dags TV-programoversigt.

4	Tryk på den røde      knap for at markere det 
fremhævede program til optagelse.

Bemærk:  Du kan gemme op til 25 programmer 
til optagelse.

Søg efter TV-programmer

1	 Tryk på op       , indtil du fremhæver 
menulinjen ('Grid', 'Search', 'My TV', etc) 
("Gitter", "Søg", "Mit Tv", osv.).

2 	Fremhæv { Search } (SØG), og tryk på 		
ned       .

3 	Tryk på højre       eller venstre       for at 
vælge søgekategori og tryk på ned       .

4 	Tryk på ned       for at vælge en underkategori 
og tryk på      for at starte søgningen.

Bemærk:  Hvis 'No programme found' 
("Program ikke fundet") vises, betyder det at 
der ikke findes et program i den kategori den 
pågældende dag.

Optag på harddisk
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Opsætning

Tilslutning

Nyd det
Indhold i det midlertidige lager 
på optagerens harddiske

1	 Tryk på INFO     for at se, hvad der er gemt i 
det midlertidige harddisklager. 

2	Tryk på op       eller ned       for at vælge den 
titel, du vil optage. 

3	Tryk på REC     for at optage titlen. 
Bemærk:  Titlen markeres med rødt, og 
optagelsen starter først, når du slukker for 
optageren.

COPY

1 
2
2.5
3
4
6
8

HDD
(250 GB)

Optagekvalitet  

DVD±R/
DVD±RW

DVD+R
double layer

HQ 
SP 
SPP 
LP 
EP 
SLP 
SEP 

47
95
119
143
191
287
400

1 timer 55 minutteer
3 timers 41 minutteer
4 timers 37 minutteer
5 timers 32 minutteer
7 timers 23 minutteer
11 timers 05 minutteer
14 timers 48 minutteer

Antal timers optagelse, der kan lagres på
harddisken eller en tom skrivbar DVD med
en kapacitet.
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Setup External Receiver 1

Has the External Receiver 1 changed to Programme 
Number 101?
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Placering af G-LINK-transmitter

set-top boks

G-LINK transmitter

OpsætningTilslutning
Start med ‘Enkel tilslutning’.
Hvis du har en VCR, skal du følge vejledningen til "Tilslutning med VCR eller lignende".
Hvis du har en set-top boks, skal du følge vejledningen til ‘Tilslutning med set-top-boks’.

Enkel tilslutning
Inden tilslutning 

Tag antennekablet ud af dit TV

 Tilslutning

1	Tag antennekablet ud af dit TV, og sæt det i 
ANTENNA       -stikket på optageren.

2	Brug det medfølgende RF-koaksialkabel til at 
forbinde TV       -stikket på optageren med 
TV'ets antenneindgang.

3	Brug det medfølgende scartkabel til at forbinde 
EXT1 TO TV-I/O-stikket på optageren med 
scartstikket på TV'et.

Bemærk:  Se den medfølgende 
brugervejledning for andre 
tilslutningsmuligheder (f.eks. HDMI eller 
Component Video).

4	Sæt strømkablet fra optageren i en stikkontakt.

Tilslutning med VCR eller 
lignende

Inden tilslutning 

Din nye Philips-optager kan erstatte 
videobåndoptagerens optagefunktioner. 	 	
Afbryd først alle tilslutninger til din video

Tilslutning

1	Følg trin 1 til 4 under ‘Enkel tilslutning’ for at 
tilslutte optageren, inden du fortsætter til trin 
2 nedenfor.

2	Brug et andet scartkabel (følger ikke med) til at 
forbinde optagerens EXT2 AUX-I/O-scartstik 
med stikket SCART OUT på din video.

3	Sæt strømkablet fra videoen i en stikkontakt.

Bemærk: Med denne installation kan 
videoen ikke optage TV-programmer.

Sådan finder du TV-kanalen

1	 Tryk på STANDBY-ON på optageren.	
Optageren viser 'IS THE TV ON?' (ER TV'ET 
TÆNDT?).

2	 Tænd TV'et. 	 	 	 	 	
Du burde se menuen { EASY SETUP }.

Bemærk:  Hvis TV'et er tilsluttet til videoen, 
skal du kontrollere, at VCR'en er slukket, før 
du fortsætter.

3	Hvis du ikke ser menuen, så tryk flere gange 	
på fjernbetjeningsknappen Channel Down 
(Kanal ned) eller knappen AV,SELECT, indtil du 
får vist menuen. Dette er optagerens korrekte 
optagekanal.

Installer systemet GUIDE Plus+ 

1	 Kontroller sprog, land og postnummer. Tryk på	
     , og følg vejledningen på skærmen, hvis du 
vil ændre noget. 

Start basisopsætning 

Brug optagerens fjernbetjening, og følg vejledningen 
på skærmen for at fuldføre installationen. 
1	 Vælg det ønskede menusprog, land og 

billedformat. 
Bemærk:  Select Bemærk:  Vælg { Done } 
(Udført) i menuen, og tryk på      for at 
fortsætte til den næste parameter. 

2	Aktivér automatisk kanalsøgning. 
3	Kontroller datoen og klokkeslættet, og tryk på	

    . 
4	Vælg { Continue } (Fortsæt), for at fortsætte 

installeringen af GUIDE Plus+ , og tryk på     . 
Ellers skal du vælge { Do not install now } 
(Tidssøgning)og trykke på     . Vent indtil 
optageren er færdig med at initialisere 
systemet, tryk derefter på      igen.

Installer set-top-boksen 

Hvis du ikke har en set-top-boks, kan du springe 
‘D’ over og gå til ‘E’.
1	Tryk på ned       for at vælge ‘External Receiver 

1’ (Ekstern modtager 1), og tryk på     .
2	Tryk på     igen for at fortsætte.
3	Vælg modtagelsestype, udbyder og 

varemærkenavn på den tilsluttede set-top-boks.
Bemærk:  Tryk på     for at fortsætte til den 
næste parameter.  Vælg { None } (ingen), hvis du 
ikke kan bruge nogen af forslagene i listen.

4	Vælg det stik på optageren, som din 	 	
set-top-boks er forbundet til (f.eks. ‘EXT2’ til 
EXT2 AUX-I/O-stik), og tryk på     .

5	Tænd set-top-boksen, og vælg kanalnummer 02 
på set-top-boksen.

6	Læs vejledningen på TV'et, og tryk på     .

7	Optageren forsøger nu at ændre set-top 
boksens kanal gennem G-LINK-transmitteren. 
Hvis set-top boksen har skiftet til samme 
kanalnummer som TV'et, skal du vælge { Yes } 
(Ja) på menuen og trykke på     .

Bemærk:  Hvis ikke, skal du vælge { No } (Nej) 
og trykke på     for at afprøve en anden kode.

8	Din set-top-boks er nu installeret.   

Indlæs data til TV-oversigter
1	 Tryk på den grønne     knap for at afslutte 

menuen.
Bemærk:  Hvis du vil skifte værtskanal på 
systemet GUIDE Plus+, skal du gå til { Host 
Channel Setup }(Opsætning af værtskanal).

2	Tryk på GUIDE      for at afslutte systemet 
GUIDE Plus+. Tænd set-top-boksen, og lad 
optageren stå på standby natten over for at 
hente data til TV-oversigter. Det kan tage op til 
24 timer.

Bemærk: Hvis du tuner ind på din værtskanal, 
inden du sætter optageren på "standby", vil 
optageren begynde at downloade TV-oversigter 
med det samme.

3	 Kontroller skærmbilledet { Editor } næste dag 
for at sikre at kilde- og programnumre 
stemmer overens for alle kanaler.

Tilslutning med set-top boks
Din nye Philips-optager har en G-LINK 
transmitter, som gør det muligt for dig at indstille 
set-top-boksens (satellitmodtager/kabelboks) 
tuner gennem systemet GUIDE Plus+. Du kan 
optage de TV-programmer, der modtages 	
gennem set-top-boksen.

Tilslutning

1	Følg trin 1 til 4 under ‘Enkel tilslutning’ for at 
tilslutte optageren, inden du fortsætter til trin 	
2 nedenfor.

2	Tilslut det medfølgende G-LINK-kabel til 
optagerens G-LINK-stik.

3	Placer G-LINK-transmitteren på forsiden af 
set-top-boksen, så den kan modtage det signal, 
som transmitteren udsender.

4	Tilslut strømkablet fra set-top-boksen til en 
stikkontakt.


