Aansluiten

1

2

Instellen

Basisaansluitingen

A

Vóór het aansluiten

A Druk op 2 op de recorder.
B Zet de TV aan. Het scherm met basisinstellingen wordt

Selecteer een van de volgende basisaansluitingen ( A , B of C) overeenkomstig het type aansluitbare apparaten dat u hebt.

Het weergavekanaal zoeken

3
F Basisinstellingen zijn ingesteld. Druk op de groene knop om
door te gaan met de GUIDE Plus+-installatie.

z Of selecteer [ Inst. overslaan ] en druk op de groene
knop om het instellen over te slaan.

weergegeven.
GUIDE Plus+ Install.

Menutaal

A

Recorder en TV aansluiten

B

alleen met antenne

Recorder en TV aansluiten

met kabel-TV of satellietontvanger en GLINK-kabel

Televisie (achterkant)

C

Recorder aansluiten op de TV

Selecteer een menutaal.

met videorecorder

Televisie (achterkant)

Televisie (achterkant)

Voor installatie van de
interactieve TV-gids is het
raadzaam GUIDE Plus+
verder te installeren.

Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands

Vorige

volg

Antenne

SCARTTelevision
IN

(rear)

C
B

A

D

Antenne

SCART IN

Philips-recorder
(achterkant)
B

C
Philips-recorder
(achterkant)

D
A

C

Videorecorder
(achterkant)

B
TO VCR
TO TV

E

Gebruik deze aansluiting als uw antennekabel is
aangesloten op een kabelbox met een SCART-uitgang.

A Koppel de antennekabel los die op uw TV is

A Gebruik de bestaande antenne-aansluiting van de

aansluiting van de recorder en de SCART-ingang van
de TV.

D Steek het netsnoer van de recorder in een stopcontact.

kabelbox/satellietontvanger naar de TV.

B Sluit een SCART-kabel aan op de EXT1 TO TV aansluiting van de recorder en op de SCART-ingang van
de TV.

C Sluit een andere SCART-kabel (niet meegeleverd) aan
op de EXT2-TO VCR/SAT -aansluiting van de recorder
en op de SCART-ingang van de kabelbox.

Opmerking druk op de toetsen S T om door de opties
te bladeren. Druk op de toets naar rechts X om een item te
selecteren. Druk op de groene knop op de
afstandsbediening om naar het volgende scherm te gaan.

de groene knop [ Volg ] om door te gaan.

Uw nieuwe Philips-recorder kan uw videorecorder voor al
uw opnamen vervangen. Eerst dient u alle kabels van de
videorecorder los te koppelen.

C Voer de juiste tijd in het invoerveld in en druk op de
groene knop [ Volg ] om door te gaan.

D Selecteer de modus voor energiebesparing.

A Volg verbinding A voordat u doorgaat met stap 2
hieronder.

B Sluit een SCART-kabel (niet meegeleverd) aan op de
EXT2-TO VCR/SAT aansluiting van deze recorder en de
SCART-aansluiting van de videorecorder.

Energiebesp.
Schakel energiebesp.
modus uit om ext. app.
in stand-by weer te
geven.

Aan
Uit

C Steek het netsnoer van de recorder in een stopcontact.
Vorige

volg

D Sluit de G-LINK-kabel aan op de G-LINK-aansluiting
van deze recorder.

E Plaats de G-LINK-zender vóór de kabelbox/
satellietontvanger, in de buurt van de IR-sensor.

Opmerking raadpleeg de meegeleverde gebruikershandleiding voor andere mogelijke aansluitingen (bijv. Composite Video, Component Video,
S-VIDEO of HDMI).
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Het GUIDE Plus+-systeem installeren
P06

‘Setup’ allows you to define your language, country
and postal code and external receiver(s) details.

Opmerking selecteer [ Uit ] als u het aangesloten externe
apparaat in de stand-bymodus wilt bekijken.

E Het automatisch zoeken naar kanalen begint.
Opmerking als u optie B in “Basisaansluitingen” hebt
gebruikt, drukt u op OK om het zoeken naar kanalen over
te slaan en door te gaan met de volgende stap. Er worden
geen voorkeuzekanalen opgeslagen.

Voor opnemen
geselecteerde clips
Opmerkingen:
- De inhoud van de timeshift-videobalk wordt gewist
wanneer u op 2 drukt.
- Het blauwe LED-lampje op de recorder gaat branden als
de timeshift-buffer actief is of als u een opname afspeelt
vanaf de harde schijf.

Home

z Volg de instructies op het scherm en selecteer uw taal,
land en uw postcode.

Opmerking als u geen postcode of een onjuiste postcode
hebt ingevoerd, is de service-informatie van GUIDE Plus+
(EPG) niet beschikbaar.

TV-kijken – Pause Live TV
Uw Philips-recorder biedt u de volledige controle over
TV-programma’s. Met PAUSE kunt u een rechtstreeks
programma onderbreken..

A Zet uw recorder in de TV-modus en druk op

B Voer de juiste datum in het invoerveld in en druk op

Gebruik deze aansluiting als u de antennekabel
rechtstreeks aansluit vanaf de antennedoos of vanaf een
kabel-TV-aansluiting.

C Sluit een SCART-kabel aan op de EXT1 TO TV -

C

Gebruik de afstandsbediening van de recorder en volg
de instructies op het scherm om het instellen te
voltooien.
woont.

22:00
20:20

Basisinstellingen vastleggen

A Selecteer de gewenste menutaal en het land waar u

TO TV

TV-OUT
-aansluiting van de recorder en op de
Antenna In-aansluiting van de TV.

19:00

Kabelbox (achterzijde)
TO VCR

B Sluit de meegeleverde RF-antennekabel aan op de

B

Wanneer u de recorder inschakelt, wordt het
geselecteerde TV-programma opgeslagen op een tijdelijke
locatie op de harde schijf, de zogenaamde TSB (timeshiftbuffer). Op de ‘TSB’ kan maximaal 6 uur aan programma’s
tijdelijk worden opgeslagen.

volg

Antenne

Philips-recorder
(achterkant)

aangesloten en steek de kabel in de ANTENNA-IN
-aansluiting van deze recorder.

weergegeven, drukt u herhaaldelijk op de ‘omlaag’knop op de afstandsbediening van de TV (of AV,
SELECT en de knop °) tot het menu wordt
weergegeven. Dit is het juiste weergavekanaal voor de
recorder.

De timeshift-buffer (TSB)

Druk op INFO om de timeshift-videobalk weer te geven.
De begintijd van Programma’s Huidige
een programma die in de TSB afspeelpunt
Actuele tijd
zijn opgeslagen

Inst. starten
Inst. overslaan

C Als het instellingenmenu van de recorder niet wordt
SCART IN

Genieten
maar!

D

De programmagegevens laden

A Druk op GUIDE Plus+/TIMER om het GUIDE Plus+systeem af te sluiten.
Laat de recorder in de stand-bymodus staan en schakel ‘s
nachts de set-top box in om de programmagegevens te
verzamelen. Dit kan 24 uur duren.
Opmerking Als u op uw hostkanaal afstemt
voordat u het apparaat in de stand-bymodus zet,
begint deze recorder onmiddellijk met het
downloaden van programmagegevens.

B Controleer de volgende dag het scherm
[ Editor ] om er zeker van te zijn dat de bron- en
programmanummers voor alle kanalen
overeenkomen.

P +/- om een TV-programma te selecteren.

B Druk op PAUSE LIVE TV u om het programma te
onderbreken.

C Druk nogmaals op PAUSE LIVE TV u om door te
gaan..

D Druk op LIVE TV om het programma weer live te
bekijken.

De interne harde schijf
De harde schijf van deze recorder kan
worden gebruikt als mediajukebox, waarmee
u video’s, muziek en foto’s kunt opslaan en
weergeven.
Druk op HOME op de afstandsbediening om
toegang te krijgen tot de inhoud die is
opgeslagen in de [ Opgenomen titels ] en
[ Mediajukebox ].
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Genieten maar!

Naar de harde schijf opnemen
A

Het huidige TV-programma opnemen

A Druk op â om de opname te starten. U kunt maar
liefst 6 uur opnemen.
Opmerking als u de opnametijd wilt instellen, drukt u
herhaaldelijk op â om de opnametijd, in stappen van 30
minuten, te verlengen tot 6 uur.

3

C

Het GUIDE Plus+-systeem gebruiken

Controleer of het downloaden van de GUIDE Plus+programmagegevens is voltooid.

A Druk op GUIDE Plus+/TIMER.
Hier wordt een lijst weergegeven met TV-programma’s
die momenteel worden uitgezonden, maar ook met TVprogramma’s die de komende 7 dagen worden
uitgezonden.

B

Genieten maar!

Bestanden kopiëren vanaf een USBapparaat

U kunt alleen de gegevensbestanden (MP3, WMA, DivX
en JPEG) van uw USB-apparaat kopiëren naar de harde
schijf van de recorder.

geplande einde.

B Druk op T omlaag om een TV-kanaal te selecteren.
Opmerkingen:
– Druk op de gele knop op de afstandsbediening om een
overzicht van alle beschikbare kanalen weer te geven.
– Druk op í/ë om direct naar het programmaoverzicht
van de vorige of van de volgende dag te gaan.
– Druk op P +/- om door de pagina’s te bladeren.

wissen

A Druk op W naar links of X naar rechts om de scène te
zoeken die u wilt opnemen.

C Druk op W naar links of X naar rechts om een TVprogramma te selecteren.

D Druk op de rode knop op de afstandsbediening om het
gemarkeerde programma in te stellen voor opname.

zoeken en druk op Ç.
Opmerking er wordt een nieuwe titel gemaakt en
toegevoegd aan de lijst met HDD-titels.

A Druk op HOME.

Afspeellijst

Herhalen

Bewerken

Live-TV
Opgenomen titels
Mediajukebox
Disc
USB
DV-IN
EXT2
EXT3
Instellingen

Opmerking U kunt tot 14 programma’s opgeven voor
opname.

TV-programma’s of bestanden
kopiëren

B Voor HDD-titels: selecteer [ Opgenomen titels ] en druk
op OK. Voor mediabestanden: selecteer
[ Mediajukebox ] en druk op OK.

1
2
3

bestand dat u wilt afspelen te gaan en druk op u om
het afspelen te starten.
Afsluiten

B
C Selecteer de mediamap (Foto’s, Muziek of Video) en
druk op de gele knop [ Bewerken ].

D Selecteer [ Kopiëren ] en druk op OK.
E Gebruik de toetsen WX om naar het bestand te gaan
dat u wilt kopiëren.

C

Snelstartgids

C Gebruik de toetsen WXST om naar de titel die of het

F Druk nogmaals op OK om het kopiëren te starten.

B Druk op â om vanaf dit punt te beginnen met

C Druk op X rechts om naar het eind van de opname te

Afbeeldingen1.jpg
Afbeeldingen2.jpg
Afbeeldingen3.jpg
Afbeeldingen4.jpg
Afbeeldingen5.jpg
Afbeeldingen6.jpg

20:20

Opmerking druk op de rode knop om de opname te
annuleren.

00:00/00:00

Foto
Muziek
Video

Home

opnemen.

Afspelen vanaf de harde schijf

A Sluit het USB-apparaat aan op USB-aansluiting aan de

Markeer een segment in de timeshiftbuffer voor opname

22:00

A

B Druk op USB op de afstandsbediening.

P06

19:00

Afspelen starten

Opmerking U kunt alleen gegevensbestanden kopiëren.

/ Foto

B

www.philips.com/welcome

voorkant van de recorder.

B Druk opÇom de opname stop te zetten vóór het

Bestanden kopiëren vanaf een disc

Inhoud die tegen kopiëren is beveiligd, kan niet naar deze
recorder worden gekopieerd.
Opmerking U kunt alleen gegevensbestanden kopiëren.

A Plaats een CD/DVD in de recorder.
B Druk op HOME en selecteer [ Disc ] en druk op

HDR3800
HDR3810

Voor registratie van uw product en ondersteuning kunt u terecht op:

Afspelen vanaf een disc

A Druk op ç om de disclade te openen. Plaats een disc
en druk op ç om de disclade te sluiten.

B Druk op DISC MENU om het inhoudsmenu weer te
geven.

C Gebruik de toetsen WXST om de titel die of het

Aansluiten
Instellen
Genieten maar!

bestand dat u wilt afspelen te selecteren en druk op u
om het afspelen te starten.

C

Afspelen vanaf een USB-apparaat

Wat zit er in de doos?

A Sluit het USB-apparaat aan op de USB-aansluiting.
B Druk op USB om het inhoudsmenu weer te geven.
C Gebruik de toetsen WXST om een gegevensbestand
te selecteren (MP3, WMA, DivX en JPEG) en druk op
u om het afspelen te starten.

HDD/DVD-recorder

OK.

C Selecteer de mediamap (Foto’s, Muziek of

A

TV-programma’s kopiëren vanaf de harde
schijf

A Plaats een opneembare DVD in de recorder.
B Druk op HOME en selecteer [ Opgenomen titels ] en
druk op OK.

Video) en druk op de gele knop [ Bewerken ].

D Selecteer [ Kopiëren ] en druk op OK.
E Gebruik de toetsen WX om het bestand te selecteren
dat u wilt kopiëren.

Gebruikershandleiding

F Druk nogmaals op OK om het kopiëren te starten.

Afstandsbediening
en 2 batterijen

C Selecteer de titel die u wilt kopiëren en druk op de
groene knop [ Kopiëren ].

D Er wordt een bericht weergegeven. Druk op OK om
verder te gaan.
Opmerking Het is niet mogelijk om TV-opnamen naar een
USB-apparaat te kopiëren.

hdr3800_31_qsg_dut_29582.indd 2

Hulp nodig?

RF-antennekabel

Gebruikershandleiding

Raadpleeg de gebruikershandleiding die bij uw Philips-recorder is meegeleverd.

SCART-kabel

G-LINK
-zenderkabel
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