
1 Podłączanie
Rozpocznij od części “Podstawowe połączenia”
W przypadku posiadania magnetowidu należy postępować zgodnie z instrukcjami znajdującymi się w części “Podłączanie do 
magnetowidu lub podobnego urządzenia”.
W przypadku posiadania dekodera należy postępować zgodnie z instrukcjami znajdującymi się w części “Podłączanie do dekodera”.

Podstawowe połączenia
A Przed wykonaniem połączenia
Odłącz przewód antenowy od telewizora.

B Podłączanie

A Odłącz przewód antenowy od telewizora i podłącz 
go do gniazda ANTENNA  nagrywarki.

B Za pomocą dołączonego do zestawu przewodu 
koncentrycznego RF połącz gniazdo TV   
nagrywarki z wejściowym gniazdem antenowym 
telewizora.

C Za pomocą załączonego do zestawu przewodu Scart 
połącz gniazdo EXT1 TO TV-I/O nagrywarki do 
gniazda SCART IN telewizora.

D Podłącz przewód zasilający nagrywarki do gniazda 
sieci elektrycznej.

2 Konfiguracja

A Wyszukiwanie kanału do odbioru 
sygnału z nagrywarki 

A Naciśnij przycisk STANDBY-ON na nagrywarce.
W nagrywarce wyświetli się monit “IS THE TV 
ON?” (Czy telewizor jest włączony?).

B Włącz telewizor.  
Na ekranie telewizora powinno pojawić się menu 
{ EASY SETUP } (Prosta konfiguracja).

Uwaga Jeśli do nagrywarki jest podłączony 
magnetowid, należy go wyłączyć lub przełączyć do stanu 
gotowości przed wykonaniem kolejnych czynności.

C Jeśli menu ustawień nagrywarki nie jest widoczne, 
naciskaj przycisk zmiany kanałów w dół (lub przycisk 
AV, SELECT bądź °) na pilocie telewizora, aż menu 
zostanie wyświetlone. Będzie to właściwy kanał do 
odbioru sygnału z nagrywarki.

B Rozpoczęcie konfiguracji 
podstawowej

Używając pilota zdalnego sterowania nagrywarki, 
postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na 
ekranie telewizora, aby zakończyć proces instalacji.

A Wybierz żądany język menu, kraj i format obrazu.

Uwaga:  Wybierz opcję { Done } (Gotowe) w menu i 
naciśnij przycisk  aby przejść do następnego ekranu.

B Włącz automatyczne wyszukiwanie kanałów TV.

C Sprawdź datę i godzinę, a następnie naciśnij przycisk  .

D Aby rozpocząć instalację systemu GUIDE Plus+, 
wybierz opcję { Continue } (Kontynuuj) i naciśnij 
przycisk .  W przeciwnym razie wybierz opcję 
{ Do not install now } (Nie instaluj teraz) i naciśnij 
przycisk .  Poczekaj, aż nagrywarka zakończy 
inicjację systemu i naciśnij ponownie przycisk .

C Instalacja systemu GUIDE Plus+ 

A Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby wybrać język, kraj 
oraz wprowadzić kod pocztowy obszaru zamieszkania.

Uwaga:  Brak lub wprowadzenie nieprawidłowego 
kodu pocztowego spowoduje, że wyświetlanie 
informacji dostarczanych przez usługę GUIDE Plus+ 
(elektroniczny program telewizyjny) będzie niemożliwe..

A Przed przystąpieniem do kroku 2 poniżej wykonaj 
kroki 1–4 opisane w części ‘Podstawowe połączenia’ 
w celu podłączenia nagrywarki. 

B Za pomocą drugiego przewodu Scart (nie dołączony 
do zestawu) połącz gniazdo EXT2 AUX-I/O 
nagrywarki z gniazdem SCART OUT magnetowidu.

C Podłącz przewód zasilający magnetowidu do gniazda 
sieci elektrycznej.

Podłączanie do dekodera
Do tej nagrywarki firmy Philips dołączony jest nadajnik 
G-LINK umożliwiający sterowanie dekoderem 
(odbiornikiem telewizji satelitarnej, odbiornikiem 
telewizji kablowej) za pomocą systemu GUIDE Plus+. 
Pozwala to nagrywać programy telewizyjne odbierane 
przez dekoder.

Podłączanie

A Przed przystąpieniem do kroku 2 poniżej wykonaj 
kroki 1–4 opisane w części ‘Podstawowe połączenia’ 
w celu podłączenia nagrywarki. 

B Podłącz dołączony przewód G-LINK do gniazda 
G-LINK nagrywarki.

C Umieść nadajnik G-LINK z przodu dekodera w taki 
sposób, aby mógł on odbierać sygnał nadawany przez 
nadajnik.

D Podłącz przewód zasilający dekodera z gniazdem 
sieci elektrycznej.

Podłączanie magnetowidu lub 
podobnego urządzenia

A Przed wykonaniem połączenia
Ta nagrywarka firmy Philips w pełni zastępuje wszystkie 
funkcje magnetowidu. Najpierw należy odłączyć 
wszystkie przewody od magnetowidu.

B Podłączanie

Uwaga:  Informacje dotyczące innych możliwych połączeń (np. HDMI, Component Video) znajdują się w dołączonej instrukcji obsługi.

Telewizor (tył)

nadajnika G-LINK

Umiejscowienie 
nadajnika G-LINK

Dekoder (tył)

Względem 
źródła 

D Instalacja dekodera
W przypadku braku dekodera należy pominąć punkt “D” 
i przejść do punktu “E”.

A Naciśnij przycisk  DÓŁ, aby wybrać “Zewnętrzny 
odbiornik 1” i naciśnij przycisk .

B Naciśnij ponownie przycisk , aby kontynuować.

C Wybierz typ odbioru, dostawcę usług i markę 
podłączonego dekodera.

Uwaga:   Naciśnij przycisk  aby przejść do 
następnego ekranu. Wybierz opcję { None } (Brak), jeśli 
żadna z pozycji nie ma zastosowania.

D Wybierz gniazdo nagrywarki, do którego podłączony 
jest dekoder (np. “EXT2” dla gniazda EXT2 
AUX-I/O), a następnie naciśnij przycisk .

E Włącz dekoder i wybierz na nim kanał numer 02.

F Przeczytaj wskazówki wyświetlane na telewizorze i 
naciśnij przycisk .

Setup External Receiver 1

Has the External Receiver 1 changed to 
Programme Number 101?

G Jeśli dekoder zostanie przełączony na ten sam kanał, 
co wyświetlany na telewizorze, wybierz opcję { Yes } 
(Tak) w menu i naciśnij przycisk .

Uwaga:  W przeciwnym przypadku wybierz opcję 
{ No } (Nie) i naciśnij przycisk , aby wypróbować 
inny kod.

H Dekoder został poprawnie zainstalowany. Naciśnij 
zielony przycisk  aby zamknąć menu.

Uwaga:  Aby ręcznie zmienić kanał główny systemu 
GUIDE Plus+, przejdź do opcji { Host Channel Setup } 
(Konfiguracja kanału głównego).

E Ładowanie danych o programach 
telewizyjnych

A Naciśnij przycisk GUIDE , aby zamknąć system 
GUIDE Plus+. Pozostaw nagrywarkę w trybie 
gotowości a dekoder włączony na noc, aby pobrać 
dane o programach telewizyjnych. Może to potrwać 
nawet 24 godziny.

Uwaga:  Dostrajanie kanału głównego przed 
przejściem w tryb gotowości spowoduje, że nagrywarka 
od razu zacznie pobierać dane o programach 
telewizyjnych.

B Następnego dnia na ekranie { Editor } (Edytor) 
sprawdź, czy źródła i numery programów zgadzają 
się dla wszystkich kanałów.

Telewizor (tył)

Magnetowid lub 
podobne 
urządzenie (tył)

Z anteny lub 
odbiornika 
telewizji kablowej

Dekoder



3 Dobrej zabawy

Informacje o buforze czasowym 
(TSB – Time Shift Buffer)  

Po włączeniu nagrywarki wybrany program telewizyjny 
będzie zapisywany w pamięci tymczasowej dysku twardego, 
noszącej nazwę „TSB” (Time Shift Buffer — bufor 
czasowy). Bufor „TSB” umożliwia tymczasowe zapisanie 
maksymalnie 6 godzin programu telewizyjnego.

Naciśnij przycisk INFO  , aby wyświetlić pasek buforu 
czasowego.

23:1321:00

Po naciśnięciu przycisku STANDBY ON (2) cała 
zawartość paska buforu czasowego zostanie skasowana. 

Uwaga Po naciśnięciu przycisku CAM na pilocie zdalnego 
sterowania lub przejściu do menu { Setup } (Ustawienia) 
bądź { Record mode } (Tryb nagrywania) zostanie 
wyświetlony monit o potwierdzenie skasowanie paska 
buforu czasowego.

Oglądanie telewizji — 
wstrzymanie telewizji na żywo 
Nagrywarka Philips umożliwia kontrolę nad programem 
telewizyjnym. Można go zatrzymać tak, jakby 
nadzorowało się jego emisję.

A Włącz nagrywarkę, użyj przycisku TUNER w celu 
wybrania tunera analogowego lub cyfrowego, a 
następnie za pomocą przycisków CHANNEL 
+/- wybierz program telewizyjny.

B Naciśnij przycisk PAUSE , aby zatrzymać obraz.

C Naciśnij przycisk PLAY , aby kontynuować.

D Naciśnij przycisk TUNER, aby powrócić do 
oglądania “na żywo”.

Informacje wyświetlane przez 
pasek tekstu pomocy

Pasek tekstu pomocy znajdujący się w dolnej części 
ekranu wyświetla:

 przyciski pilota zdalnego sterowania, których można 
użyć w danej chwili,

 krótkie informacje na temat wybranego elementu.

Potrzebujesz pomocy?
System GUIDE Plus+
Przejdź do strony internetowej www.europe.guideplus.com

Instrukcja obsługi
Patrz instrukcja obsługi dołączona do nagrywarki Philips

Internet
Przejdź do strony internetowej www.philips.com/support

Rozpoczęcie odtwarzania 
A Z dysku twardego

A Naciśnij przycisk HDD-BROWSER , a następnie 
naciskaj przycisk  aż zostaną wyświetlone menu 
{ TITLES } (Tytuły) i { INFO } (Informacje).

B Za pomocą przycisków  GÓRA i  DÓŁ wybierz 
tytuł.

C Naciśnij przycisk PLAY , aby rozpocząć odtwarzanie.

B Z płyty

A Naciśnij i przytrzymaj przycisk STOP  aż do 
wysunięcia szuflady na płytę, po czym włóż płytę i 
zamknij szufladę.

B Naciśnij przycisk HDD-BROWSER  aby przejść 
do menu płyty.  Wybierz opcję { Disc Tray } (Szuflada 
na płytę) i naciskaj przycisk  aż zostaną wyświetlone 
menu { TITLES } (Tytuły), { TRACKS } (Utwory) lub 
{ PHOTO ROLLS } (Foldery zdjęć), w zależności od 
typu płyty.

C Za pomocą przycisków  GÓRA i  DÓŁ wybierz 
tytuł.

D Naciśnij przycisk PLAY , aby rozpocząć odtwarzanie.

Nagrywanie na dysku twardym 
A Zawartość tymczasowej pamięci 

dysku twardego 

A Naciśnij przycisk INFO , aby przejrzeć aktualną 
zawartość tymczasowej pamięci dysku twardego.

B Za pomocą przycisku  GÓRA or  DÓŁ 
wybierz tytuł do nagrania.

C Naciśnij przycisk REC , aby rozpocząć 
nagrywanie tytułu.

Uwaga:  Tytuł zostanie zaznaczony na czerwono, a 
nagrywanie rozpocznie się dopiero po przełączeniu 
nagrywarki w tryb gotowości.

B Bieżący program telewizyjny

A Naciśnij przyci REC , aby rozpocząć nagrywanie. 
Maksymalna długość nagrania to 6 godzin.

Uwaga:  Aby ustawić czas nagrywania, naciskaj 
przycisk  w celu zwiększania czasu w odstępach 
30-minutowych, aż do maksymalnej wartości 
wynoszącej 6 godzin. W krajach, w których dane o 
programach telewizyjnych (system GUIDE Plus+) nie są 
dostępne, nagrywanie rozpocznie się z początkiem 
bieżącego kanału do odbioru sygnału z nagrywarki.

B Aby zakończyć nagrywanie, naciśnij przycisk STOP 
.

Korzystanie z systemu GUIDE 
Plus+
Upewnij się, że pobieranie danych o programach 
telewizyjnych zostało zakończone.

Nagrywanie programów telewizyjnych
A Naciśnij przycisk GUIDE .

B Naciśnij przycisk  DÓŁ, aby wybrać kanał 
telewizyjny.

Uwaga:  Naciśnij żółty przycisk   aby wyświetlić 
podgląd dostępnych kanałów i wybrać jeden z nich.

C Za pomocą przycisków  i  wybierz program 
telewizyjny.

Uwaga:  Za pomocą przycisków można 
przechodzić bezpośrednio do wykazu programów 
telewizyjnych na poprzedni lub następny dzień.

D Naciśnij czerwony  przycisk, aby ustawić 
podświetlony program do nagrywania.

Uwaga:  Istnieje możliwość zapisania maksymalnie 25 
programów do nagrania.
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Odtwarzacz/nagrywarka DVD z dyskiem twardym DVDR7310H

1
2
3

Zawartość opakowania 

Odtwarzacz/nagrywarka DVD z dyskiem twardym Pilot zdalnego 
sterowania i 2 baterie
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