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Velkommen til den store familie af ejere af PHILIPS-apparater!

Tak fordi du købte denne HDRW 720/02. De følgende sider indeholder
en beskrivelse af apparatets hovedfunktioner, så du opnår bedre indsigt i,
hvordan apparatet fungerer, og hvordan du betjener det bedst.
Betjeningsvejledningens kapitler indeholder en trin for trin-gennemgang af
de enkelte funktioner.

Funktioner

HDRW 720/02er en DVD-optager, der gemmer tv-udsendelser på den indbyggede harddisk.
Den er desuden en DVD-afspiller, som kan afspille DVD'er, audio- og (S)Video-CD'er samt MP3-CD'er. De gemte tv-udsendelser (eller optagelser
fra et videokamera) kan afspilles og bearbejdes. Du kan desuden overføre (arkivere) tv-udsendelser til DVD+RW/+R-diske.

Men HDRW 720/02er meget mere end blot en almindelig DVD-optager med indbygget harddisk.
For at få optimalt udbytte af apparatet, bør du alene anvende tv-apparatet som monitor og i stedet skifte tv-kanal gennem DVD-optageren. Så kan
du gøre brug af de fordele, som funktionerne FlexTime, Instant Replay og muligheden for at standse en igangværende tv-udsendelse (Pause Live TV)
tilbyder.

• FlexTime:
Med denne funktion kan du se, stoppe og spole tilbage i en tv-udsendelse, samtidig med at udsendelsen optages.
Du behøver ikke at vente med afspilningen, indtil optagelsen er færdig.

• Instant Replay:
Du kan få gentaget en scene fra den aktuelle tv-udsendelse med et enkelt tryk på en tast ( JUMP BACK ). Lige så mange gange du ønsker.

• Pause Live TV
Stop en aktuel tv-udsendelse med tasten PAUSE 9 , f.eks. for at foretage et telefonopkald, mens udsendelsen optages videre i baggrunden.
Med et tryk på tasten PLAY G kan du fortsætte afspilningen fra nøjagtig det sted, hvor du stoppede.

Time Shift(bufferen

De netop beskrevne funktioner er kun mulige, idet HDRW 720/02har en midlertidig hukommelse, den
såkaldte Time Shift-buffer.
Så snart DVD-optageren tændes, begynder den at lagre signalet fra den tv-kanal, der er valgt på
DVD-optageren, i Time Shift-bufferen. DVD-optageren lagrer samtlige tv-udsendelser, du har set, siden
du tændte DVD-optageren. Hvis du ser en tv-udsendelse på en tv-kanal længere end 60 sekunder,
indsættes en markering. Såfremt der foreligger oplysninger fra GUIDE Plus+® -systemet, lagres også
titlen på tv-udsendelsen, og starttidspunktet markeres.
Bemærk:Ved optagelser fra en satellitmodtager via de eksterne stik ( EXT1 TO TV-I/O , EXT2
AUX-I/O ) er oplysninger om titel og start/slut ikke til rådighed.
Hvis Time Shift-bufferen er fuld, (standardindstilling: 3 timer) slettes den ældste optagelse for at gøre plads til en ny. Du kan markere hele eller dele
af tv-udsendelser, der skal lagres permanent på harddisken, når Time Shift-bufferen slettes.

Time Shift-bufferen kan bedst sammenlignes med et transportbånd, der løber fra højre mod venstre. På transportbåndet svarer en tv-udsendelse til
en pakke. Hver gang der skiftes tv-kanal, eller når GUIDE Plus+® -systemet registrerer starten af en tv-udsendelse, placeres en ny pakke på
transportbåndet. Opholdstiden for en pakke på transportbåndet kan indstilles mellem 1 og 6 timer (standardindstilling: 3 timer).
Så længe pakkerne befinder sig på transportbåndet, er det muligt at tildele dem en rød markering (tasten REC/OTR n ) eller at ophæve en
markering (R*D funktionstast). Du skal stå foran en pakke for at tildele den en markering.
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Når enden af transportbåndet nås (tiden er udløbet), afgøres det, om en pakke skal gemmes (med rød markering) eller slettes (ingen markering).
Kun pakker med rød markering gemmes.
Når Time Shift-bufferen slettes, indsamles pakkerne - men det er vel at mærke kun pakkerne med rød markering, der bliver gemt.

Optagelse og afspilning samtidig

Takket være den indbyggede harddisk og den dermed forbundne høje datahastighed, er det muligt at optage og afspille på samme tid.

Du kan dermed:

• Se, afbryde (pause) og spole tilbage i en udsendelse, samtidig med at optagelsen fortsætter (FlexTime, Pause Live TV)

• afspille en tv-udsendelse fra harddisken, mens optagelsen fortsætter

• afspille en DVD-disk, mens der optages en anden udsendelse på harddisken

• overføre (arkivere) en udsendelse fra harddisken til en DVD+RW/+R-disk, mens en anden udsendelse optages på harddisken.

Media(browseren

Media-browseren giver dig et overblik over alle optagelser på harddisken. Du kan vælge at få vist listen
over optagelser sorteret efter bestemte kriterier ('Recording Date', 'Protected' ...). I
Media-browseren kan du vælge optagelser, der skal afspilles, bearbejdes eller overføres (arkiveres) til en
DVD+RW/+R-disk. Du kan spærre optagelser, så de ikke kan afspilles, før der indtastes en gyldig
PIN-kode. Hvis der endnu ikke er indtastet en PIN-kode, gælder koden '0000'.

4ndring af PIN(koden

1 Tryk på DISC MENU og derefter på SYSTEM MENU ,

2 Vælg 'A' ved at trykke på D , vælg symbolet '�(Disc features)' med B , og bekræft med C .

3 Bekræft linjen 'Access control' med C , og indtast en 4-cifret kode. Bekræft koden ved at gentage indtastningen, og afslut med SYSTEM
MENU .
Læs mere i kapitlet 'Adgangskontrol (børnesikring)' i betjeningsvejledningen.

Arkivering p5 en DVD+RW/+R(disk

Optagelser kan kopieres (arkiveres) fra harddisken og over på en DVD+RW/+R-disk.
Vælg den pågældende optagelse i Media-browseren, og tryk på den kulørte funktionstast med beskrivelsen 'ARCHIVE'. Det er det hele.
Arkiveringen tager et stykke tid, så mens du venter, kan du skifte til en anden tv-kanal med tasten CHANNEL q , CHANNEL r . Vær
opmærksom på, at anvendelse af Time Shift-bufferens funktioner FlexTime, Instant Replay og Pause Live TV samt afspilning af optagelser fra
harddisken ikke er mulig under arkivering, da en afspilning fra harddisken allerede er i gang (fra harddisken til DVD+RW/+R-disken). Optagelser til
Time Shift-bufferen gennemføres dog fortsat (Time Shift-bufferen fyldes). Hvis du slukker DVD-optageren med et tryk på tasten STANDBY m ,
gennemføres arkiveringen, og først derefter slukkes apparatet.

Time Shift(bufferen ( fortsat

Time Shift-bufferen (midlertidig hukommelse) er hjertet i HDRW 720. Alle optagelser, med undtagelse af optagelser via de forreste indgange, lagres
først i Time Shift-bufferen.
Her kan du markere de optagelser, du ønsker at gemme permanent på harddisken.

Optagelser overføres til harddisken i følgende tilfælde:

• Når Time Shift-bufferens tid udløber (standardindstilling: 3 timer)

• Når Time Shift-bufferen slettes (funktionen 'Flush Buffer' (tasten SYSTEM MENU , menuen 'Set up'))

• Når DVD-optageren slukkes med tasten STANDBY m

• Når 'Camera-funktion' indstilles med et tryk på tasten CAM (fravælg indstilling med den røde funktionstast, når tidslinjen vises).

• Når dato/klokkeslæt eller kanalindstilling ændres (menuen åbnes).

Du kan selv indsætte markeringer, men DVD-optageren indsætter også automatisk markeringer, f.eks. ved timer-optagelser. Time Shift-bufferen
gemmer en oversigt over, hvilke tv-udsendelser der blev set i løbet af de seneste timer. Oversigten vises på tv-skærmen i form af en bjælke på den
såkaldte tidslinje med en række programmer.

Kort vejledning
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I højre side af tidslinjen vises et animeret IIIIIIIIII-symbol, der viser, at Time Shift-bufferen fyldes.
I venstre side af tidslinjen vises ligeledes et animeret IIIIIIIIII-symbol, der viser, at Time Shift-bufferen tømmes, og optagelserne 'falder ud'.
Programmerne i Time Shift-bufferen adskilles med en lodret streg. Titlen på tv-udsendelsen vises ovenover. Tidsangivelserne på hver side af
tidslinjen angiver Time Shift-bufferens start- og sluttid. Optagelsens aktuelle tid vises i højre side, den ældste optagelse vises i venstre side.

Navigering i Time Shift(bufferen
Du kan til enhver tid springe til en hvilken som helst position i Time Shift-bufferen og afspille den optagelse, der blev gemt på det pågældende
tidspunkt. 'Pilen' (gul trekant på tidslinjen) angiver afspilningspositionen i Time Shift-bufferen. 'Pilen' kan bevæges med tasten C , D . Når
afspilningspositionen (pilen) befinder sig så langt til højre som muligt, vises det aktuelle billede (live) fra den valgte tv-kanal. I venstre hjørne af Time
Shift-bufferens informationslinje øverst på skærmen vises et antennesymbol 'C' (i modsætning til symbolet 'D', der vises ved afspilning fra
harddisken).

Herunder følger en kort oversigt over grundlæggende taster til navigering i Time Shift-bufferen:

N , JUMP BACK , D

Når venstre ende af tidslinjen er nået, skiftes der automatisk til normal gengivelseshastighed.

O , JUMP FWD , C

Når højre ende af tidslinjen er nået, vises den aktuelle tv-udsendelse. Du kan ikke bevæge dig længere til højre. Det ville i så fald betyde, at
fremtiden allerede er kendt. Anvend tasten O til at 'indhente' den aktuelle tv-udsendelse.

PAUSE 9 Hvis afspilningen afbrydes, bliver pilen stående på dette sted, indtil tiden frem til det pågældende punkt er udløbet. (Pilen står helt til
venstre i tidslinjen). Når endepunktet nås, skifter DVD-optageren igen til afspilning.

PLAY G Afspilning med normal hastighed. Time Shift-bufferens begrænsninger kan ikke overskrides.

Optagelse via Time Shift(bufferen
Samtlige optagelser lagres altid først i Time Shift-bufferen.

Du kan nu anvende følgende optagefunktioner:

• Programmerede optagelser (TIMER) til automatisk optagelse på en på forhånd fastsat dato/tidspunkt

• Direkte optagelse af den aktuelle tv-udsendelse

• Markering af tv-udsendelser, der allerede befinder sig i Time Shift-bufferen.

Du kan markere optagelser i Time Shift-bufferen, der skal gemmes på harddisken og således ikke automatisk slettes, når Time Shift-bufferens tid
udløber. En markeret tv-udsendelse vises på Time Shift-bufferens tidslinje med en rød markering. Når optagelsen er markeret, behøver du ikke at
foretage dig yderligere.

DVD-optageren overfører automatisk udsendelsen til harddisken, når:

• Time Shift-bufferens tid er udløbet (standardindstilling: 3 timer).

• Time Shift-bufferen slettes (funktionen 'Flush Buffer' (tasten SYSTEM MENU , menuen 'Set up')).

• DVD-optageren slukkes med tasten STANDBY m .

• 'kamerafunktionen' indstilles med tasten CAM (fravælg indstilling med den samme tast).

• Dato/klokkeslæt eller kanalindstilling ændres (menuen åbnes).

Ved programmerede optagelser indsættes automatisk en markering i Time Shift-bufferen. Lagringen på harddisken sker derefter lige så automatisk.
Hvis der allerede er en rød markering, skal du ikke foretage yderligere. Selvom apparatet slukkes med tasten STANDBY m , gennemføres
optagelsen, og først derefter slukkes DVD-optageren automatisk.
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Programmering af optagelser

Du har følgende muligheder, når du ønsker at programmere en optagelse:

GUIDE Plus+® (systemet:
Vælg den tv-udsendelse, du ønsker at optage, i oversigten, der vises på skærmen.

ShowView® (systemet:
Når ShowView-programkoden indtastes, indstilles starttidspunkt, sluttidspunkt, dato og programnummer automatisk

Programmering med manuel indtastning.

Manuelt startede optagelser

Tryk på REC/OTR n -tasten for at optage den aktuelle tv-udsendelse.
Hvis du ønsker at stoppe optagelsen, holdes tasten STOP h nede. Vælg 'Yes' med D , og bekræft med OK .

Hvis du vil markere en tv-udsendelse i Time Shift-bufferen, flyttes knappen på tidslinjen hen oven i den pågældende udsendelse med tasten C , D .
Tryk herefter på tasten REC/OTR n . Tryk på den røde funktionstast for at fjerne markeringen igen. Tidslinjen skal vises på skærmen.
( INFO Tast)

Optagekvalitet

Du kan indstille optagekvaliteten, den såkaldte optagemodus, for optagelser på harddisken. Jo højere kvalitet, jo mere plads kræves der på
harddisken. Optagekvaliteten angives som M1, M2, M2x, M3, M4, M6 og M8. Tallet angiver det antal timer, der er plads til på en 'single layer' 4.7 GB
DVD+RW- DVD+R-disk. I optagemodus 'M1' er der således kun plads til 1 times optagelser på en DVD+RW/+R-disk, i optagemodus 'M8' er der
derimod plads til 8 timer.
Det er især vigtigt, når du vil overføre optagelser fra harddisken til en DVD+RW/+R-disk. Kvaliteten af optagelserne på harddisken kan ikke ændres
efterfølgende.

Et eksempel:
En film med en længde på 3 timer, der blev optaget på harddisken med kvaliteten 'M1' kan ikke være på en DVD+RW/+R-disk (M1=1 time på en
DVD+RW/+R-disk). Du kan kun kopiere 1 time af filmen ned på en DVD+RW/+R-disk. Hvis filmen derimod blev optaget i optagemodus 'M3', ville
den kunne kopieres til en DVD+RW/+R-disk i sin fulde længde. (M3=3 timer på en DVD+RW/+R-disk).

Et par afsluttende bem<rkninger

I tilfælde af problemer ved betjening af apparatet:
1) Læs afsnittet 'Før du tilkalder en tekniker'
2) Få online-hjælp på internetadressen http://www.philips.com/support ,
3) Kontakt kundeinformationen, der er ansvarlig for dit land. Telefonnummeret finder du på bagsiden af denne betjeningsvejledning.

Kort vejledning
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Tilslutning til tv(apparatet
1 Sluk for tv-apparatet.

2 Træk antennestikket ud af tv-apparatet. Sæt antennestikket i
indgangen ANTENNA IN på bagsiden af DVD-optageren.

3 Med det medfølgende antennekabel forbindes stikket TV OUT på
bagsiden af DVD-optageren med antenneindgangen på tv-apparatet.

4 Forbind stikket EXT1 TO TV-I/O eller stikkene S-VIDEO OUT
(Y/C) , VIDEO OUT (CVBS) , AUDIO OUT L/R med de
tilsvarende indgange på tv-apparatet.

Tilslutning til netsp<nding

Kontrollér, om den lokale netspænding stemmer overens med
oplysningerne på typeskiltet. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du rette
henvendelse til forhandleren eller en serviceafdeling.

1 Tænd for tv-apparatet.

2 Med den medfølgende netledning forbindes netstikket
4MAINS på bagsiden af DVD-optageren med stikkontakten.

F=rste installation
1 Tryk på tasten STANDBY-ON m på apparatet.

P I displayet vises '�������' , '�� �� �	
'.

2 Vælg om nødvendigt indgangens programnummer på TV-apparatet.
P Menuen vedr. første installation vises på skærmen.

Virgin mode

Menu Language
English
Español
Français
Italiano
Deutsch

Press OK to continue

3 Vælg din foretrukne indstilling med tasten B eller A .
Bekræft med tasten OK .

4 Fortsæt på samme måde med de øvrige menuer: 'Audio
Language', 'Subtitle', 'TV shape' , 'Country' .
P Automatisk søgning starter efter bekræftelse af meddelelsen 'If

you have connected the antenna - press OK' med
tasten OK .

P Når søgningen er afsluttet, vises menuen til ur/dato-indstilling.
Kontrollér, at dataene er korrekte, og rediger dem om
nødvendigt.

5 Afslut med tasten SYSTEM MENU .

6 Tryk på tasten 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 Vælg linjen 'Postal code', og bekræft med tasten OK .

8 Vælg det pågældende sted med tasterne C , D . Med tasterne
A , B eller taltasterne 0..9 indtastes postnummeret for
opstillingsstedet.

O Afhængigt af det valgte land kan der med tasten B eller
A også indtastes bogstaver.

9 Bekræft postnummeret med tasten OK .

0 Afslut med tasten GUIDE/TV .
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Installering af GUIDE Plus+® (systemet
Tv-kanalen, der udsender GUIDE Plus+® -systeminformationer, skal
være installeret.
Land og postnummer skal v<re indl<st i GUIDE Plus+®

(systemet.
Hvis dit land ikke er på listen, er der endnu ingen tv-kanal, der
udsender GUIDE Plus® -data.
Internetsiden http://www.europe.guideplus.com indeholder yderligere
oplysninger og tips.

Land/by (sprog) tv(kanal (antenne) tv(kanal (SAT)

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+
España 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 På DVD-optageren skal du vælge den tv-kanal, der udsender
GUIDE Plus+® -data.

Tv-kanal på ekstern modtager
- Vælg tv-kanalen på den eksterne modtager.

- Vælg programnummeret på den indgang på DVD-afspilleren, som den
eksterne modtager er sluttet til.
'���' Scartstik på bagsiden EXT2 AUX-I/O
'����' Scartstik på bagsiden EXT1 TO TV-I/O

- Lad den eksterne modtager være tændt.

2 Lad DVD-optageren stå tændt natten over, mens GUIDE Plus+®

-dataene indlæses.
Oplysningerne er til rådighed inden for de efterfølgende 24 timer.
P Hvis der er data til rådighed, vises følgende skærmbillede, når

der trykkes på tasten GUIDE/TV :

3 Sluk DVD-optageren i ca. 5 minutter (med tasten STANDBY m )
for at gemme indstillingerne.

Installering af en ekstern modtager
Hvis du har tilsluttet en ekstern modtager (satellitmodtager,
set-top-boks, kabel-tv-boks), skal denne også installeres i GUIDE Plus+®

-systemet. Tv-udsendelser (tv-kanaler), som kun kan modtages via den
eksterne modtager, vises herefter også i GUIDE Plus+® -systemet og
kan programmeres til optagelser.
Desuden opdateres GUIDE Plus+® -dataene også via den eksterne
modtager.
- Tryk på tasten GUIDE/TV

- Vælg menulinjen med tasten A og 'Setup' med C (side to i
menuen).

- Vælg linjen 'Setup' med tasten B , og bekræft med tasten OK .

- I menuen 'Setup' vælges linjen 'External receiver 1' med tasten
B , A , bekræft med tasten OK .

- Følg anvisningerne på skærmen

Læs mere om GUIDE Plus+® -systemet i betjeningsvejledningen

Kort vejledning
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Programmering af optagelser med
'GUIDE Plus+® (systemet

1 Tryk på tasten GUIDE/TV på fjernbetjeningen.

2 Med tasten A eller B vælges tv-kanalen, og med tasten D eller
C vælges tv-udsendelsen, der skal optages.
Med tasten CHANNEL q eller CHANNEL r kan du blade
gennem listen fra side til side og fra dag til dag med tasten
N eller O .

3 Bekræft med den røde funktionstast på fjernbetjeningen (betegnet
'Record' på skærmen).
Optagelsen af tv-udsendelsen lagres.
Bemærk meddelelserne på skærmen.

4 Afslut med tasten GUIDE/TV .

Optagelser p5 harddisken (HDD)

DVD-optageren begynder at optage fra den valgte tv-kanal til den
midlertidige hukommelse (Time Shift-bufferen), så snart du tænder for
apparatet.

Ved hjælp af tasten JUMP BACK kan du vælge at springe tilbage i det
aktuelle tv-program for at se en tidligere scene igen.

Det er desuden muligt at anvende samtlige afspillefunktioner såsom
still-billede, slowmotion, zoom, søgning med tidsvisning, søgning med
tasterne N , O også i optagelser i Time Shift-bufferen.
Samtidig fortsætter optagelsen i baggrunden.

Optagelser, der gemmes i Time Shift-bufferen, slettes automatisk efter
en bestemt periode (standardindstilling: 3 timer).
Kun de optagelser, som du i Time Shift-bufferen forinden har markeret
med tasten REC/OTR n , gemmes på harddisken.

Symboler i 'Time Shift(bufferen'
Følgende symboler kan vises i informationslinjen øverst på skærmen.
Du kan også få vist disse oplysninger med tasten INFO på
fjernbetjeningen.

Venstre side

Her vises oplysninger om indgangssignalet:

'C' Det aktuelle billede (tv-udsendelse) fra den valgte tv-kanal

'P01' Tv-kanalens programnummer

'ARD' Tv-kanalens betegnelse

'D' Afspilning fra harddisken

H=jre side

Her vises oplysninger om driftstilstanden:

'B 16:03:02' Visning af det aktuelle klokkeslæt ved det aktuelle billede
(tv-udsendelse) fra den valgte tv-kanal ( TUNER -tasten).

'J PLAY' Afspilning fra harddisken

'M PAUSE' Still-billede

'H 1/2X' Slowmotion frem

'G -1/2X' Slowmotion tilbage

'L 4X' Hurtig afspilning frem

'K -4X' Hurtig afspilning tilbage

D
A
N
S
K

Kort vejledning



8

Taster i 'Time Shift(bufferen'

1 Tryk på tasten INFO for at se Time Shift-bufferlinjen på skærmen.

2 Du kan nu anvende følgende taster:

O Tast N , O , PLAY G , PAUSE 9 , D , C , JUMP
FWD , JUMP BACK for at navigere i tidslinjen.

O Tasten RETURN
Spring tilbage til den netop viste scene i Time Shift-bufferen
eller til afspilning fra harddisken.
Med endnu et tryk på tasten springes tilbage det aktuelle
tv-program (direkte signal).

O Tasten TUNER
Skift til det aktuelle program (direkte signal) på den valgte
tv-kanal.

O T/C
Skift mellem titler/kapitler, der skal vælges, med tasterne
N , O . I den øverste linje på skærmen vises enten
'TITLE' for titelvalg eller 'CHAPTER' for kapitelvalg.

O Tasten REC/OTR n :
- Starter en optagelse, der gemmes på harddisken.
- Markerer en titel, der gemmes på harddisken.
- Hold tasten nede for at løsrive starten af en titel.

O R*D funktionstast:
- Gemmer den markerede optagelse, der blev foretaget med

tasten REC/OTR n .
- Hold tasten nede for at afslutte en optagelse det aktuelle

sted.

O GUL funktionstast: ('OVERVIEW'):
Viser en oversigt over gemte optagelser i Time Shift-bufferen.

O BLC funktionstast ('MORE INFO'):
Viser tillægsoplysninger om den aktuelle tv-udsendelse, hvis
sådanne overføres gennem GUIDE Plus+® -systemet.

Manuelle optagelser

Når du tænder for DVD-optageren, optages det tv-program, der er
valgt på DVD-optageren, i den midlertidige hukommelse (Time
Shift-bufferen).
Hvis du ønsker at gemme en optagelse på harddisken, skal denne
tildeles en rød markering i Time Shift-bufferen (tidslinjen), inden Time
Shift-bufferen slettes.

Hvordan sletter jeg Time Shift-bufferen?
- Sluk apparatet med STANDBY m

- Vælg funktionen 'Flush Buffer' (tasten SYSTEM MENU ,
menuen 'Set up')

- Time Shift-bufferens tid (1-6 timer) er udløbet

Start en optagelse med data fra GUIDE Plus+®

(systemet
Via GUIDE Plus+® -systemet modtager DVD-optageren oplysninger om
tv-udsendelsernes start- og sluttidspunkter. Disse angives med sorte
bjælker på tidslinjen.

1 Hvis Time Shift-bufferens tidslinje ikke er synlig på skærmen, skal
du trykke på tasten INFO på fjernbetjeningen.

2 Tryk på tasten REC/OTR n .
P Den røde lampe i optagetasten n på fronten tænder.

P På skærmen vises '1 program' i højre side af tidslinjen.
Det indikerer, at optagelsen stopper automatisk, når
tv-udsendelsen er færdig.
Hvis du også vil optage den udsendelse, der sendes bagefter på
samme kanal, skal du trykke på tasten REC/OTR n igen. Nu
vises '2 programmer'.

Optagelse af tidligere tv-udsendelse
Hvis DVD-optageren har været tændt i et stykke tid, er der automatisk
foretaget optagelser i Time Shift-bufferen. Du kan vælge mellem disse
optagelser (tv-udsendelser) og gemme netop den udsendelse, du ønsker
at se, på harddisken.
- Vælg optagelsen med tasten C eller D (pilen skal være placeret
mellem markeringerne)

- Tryk på tasten REC/OTR n for at markere optagelsen.
Du kan slette markeringen med den RØDE funktionstast.

Kort vejledning
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Start en optagelse uden data fra GUIDE
Plus+® (systemet:
Hvis der ikke er data fra GUIDE Plus+® -systemet til rådighed, eller hvis
optagelsen foretages via en satellitmodtager, der er sluttet til udtaget
EXT1 TO TV-I/O , EXT2 AUX-I/O , indeholder tidslinjen ingen
oplysninger om start, slut eller titel på tv-udsendelserne.

1 Hvis Time Shift-bufferens tidslinje ikke er synlig på skærmen, skal
du trykke på tasten INFO på fjernbetjeningen.

2 Tryk på tasten REC/OTR n .
P Den røde lampe i optagetasten n på fronten tænder.

P På skærmen vises '1 program + 30' i højre side af tidslinjen.
Det indikerer, at optagelsen stopper automatisk efter 30
minutter. Tryk flere gange på tasten REC/OTR n for at
forlænge optagetiden.

O Afslut optagelsen automatisk:
Hvis starten på tv-udsendelsen blev registreret af GUIDE
Plus+® -systemet, stoppes optagelsen automatisk, når
tv-udsendelsen slutter.

Optagelse af tidligere tv-udsendelse
Hvis DVD-optageren har været tændt i et stykke tid, er der automatisk
foretaget optagelser i Time Shift-bufferen. Du kan vælge mellem disse
optagelser (tv-udsendelser) og gemme netop den udsendelse, du ønsker
at se, på harddisken.
- Vælg starten af den ældste optagelse med tasten D eller C , og hold
tasten REC/OTR n trykket ind for at markere optagelsen fra
starten.

- Vælg slutningen af den seneste optagelse med tasten C eller D , og
hold den RØDE funktionstast trykket ind for at klippe slutningen af.
Du kan slette markeringen med den RØDE funktionstast.

Start en optagelse fra det aktuelle sted
(straks)
Du kan også starte en optagelse med det samme uafhængigt af
optagelserne i Time Shift-bufferen.

1 Hold tasten REC/OTR n nede, indtil lampen i optagetasten
n på apparatets front tænder.

Automatisk stop af en optagelse
Optagelser stoppes automatisk, hvis der er data fra GUIDE Plus+®

-systemet til rådighed, eller hvis stoptidspunktet blev indtastet ved
optagelsens start (i trin a 30 minutter).

Manuelt stop af en optagelse (straks)
1 Om nødvendigt vælges DVD-optagerens programnummer

(indgangsstik) på tv-apparatet.

2 Tryk på tasten STOP h .
P På skærmen vises en meddelelse med spørgsmålet, om du

virkelig ønsker at afslutte optagelsen.

O Vælg 'Yes' med tasten D , og bekræft med tasten OK .

O Hvis du ikke ønsker at afslutte denne optagelse, skal du
bekræfte 'No' med tasten OK .

Med tasten STOP h afsluttes altid kun den aktuelle optagelse
(aktuel tid).
Hvis du ønsker at afslutte en optagelse tidligere (som du er gået tilbage
til i Time Shift-bufferen med D ), kan du gøre dette på følgende måde:
- Tryk på tasten INFO for at vise tidslinjen.

- Hold den røde funktionstast nede.

3 For at gemme optagelsen på harddisken skal Time Shift-bufferen
slettes. Du har følgende muligheder:

O Time Shift-bufferens tid er udløbet (standardindstilling: 3
timer)

O Time Shift-bufferen slettes manuelt (funktionen 'Flush
Buffer' (tasten SYSTEM MENU , menuen 'Set up'))

O DVD-optageren slukkes med tasten STANDBY m

O Kamerafunktionen indstilles med tasten CAM (fravælg
indstilling med den samme tast).
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Optagelse fra et kamera via
frontudtagene

Med denne funktion kan du gemme optagelser via frontudtagene
direkte på harddisken.

Disse optagelser kan bearbejdes og efterfølgende evt. kopieres til
(gemmes på) en DVD+RW/+R med en høj hastighed.

1 Tilslut kameraet som beskrevet i kapitlet 'Tilslutning af
ekstraapparater/Tilslutning af videokamera til frontudtagene'.

2 Tryk på tasten CAM på fjernbetjeningen.
P DVD-optageren indstilles til kamerafunktionen.

3 Vælg det stik, som kameraet er sluttet til, med tasten CAM .

O '����'
Optagelser via stikkene VIDEO (CAM1) , S-VIDEO
(CAM1) .
Omstillingen mellem de to stik sker automatisk.

O '���'
Optagelser via stikket DV IN (CAM2) .

4 Tryk på tasten REC/OTR n for at starte optagelsen.

5 Følgende taster kan anvendes til at stoppe optagelsen:

O Tasten PAUSE 9

Optagelsen afbrydes. Optagelsen genoptages, når der igen
trykkes på tasten.
Der oprettes et nyt kapitel.

O Tasten STOP h

Optagelsen stoppes. Tasten REC/OTR n kan anvendes til at
starte en ny optagelse.
Der oprettes en ny titel.

6 Afslut kamerafunktionen med tasten CAM .
P Optagelsen gemmes som en ny titel på harddisken.

Arkivering af titler p5 en
DVD+RW/+R(disk

Du kan vælge titler på harddisken, der skal overføres til en
DVD+RW/+R-disk.

V<r opm<rksom p5 f=lgende:
Arkivering sker med samme optagekvalitet som ved optagelse på
harddisken. Det er ikke muligt at ændre optagekvaliteten til optagelsen
på en DVD+RW/+R-disk.

1 Læg den DVD+RW/+R-disk i, som du ønsker at gemme dine titler
på.

2 Tryk på tasten BROWSER HDD .
P Media-browseren viser en oversigt over alle optagelser på

harddisken.

3 Anvend B , A til at vælge den titel, der skal kopieres til
DVD+RW/+R-disken.

O Hvis flere titler skal arkiveres samtidig, markeres disse med
tasten SELECT .

4 Bekræft arkiveringen med den grønne funktionstast.

Hvis den grønne tast ikke vises på skærmen, skal du kontrollere, om
titlen fortsat ligger i 'Time Shift-bufferen'. Slut om nødvendigt
DVD-optageren med tasten STANDBY m , eller vælg funktionen
'Flush Buffer' (tasten SYSTEM MENU , menuen 'Set up')

P Der vises en meddelelse på skærmen og i displayet for at vise,
at arkiveringen er i gang.

P Under og efter arkiveringen vises det aktuelle tv-program fra
den valgte tv-kanal. Tasterne D , C , JUMP BACK ,
JUMP FWD , PLAY G , PAUSE 9 har ingen funktion.
Timer-optagelser og optagelser i Time Shift-bufferen udføres.

Afbryd processen
Tryk på den gule funktionstast. Tryk på tasten INFO , hvis du ønsker
at få vist informationslinjen.

Afslutning af en DVD+R-disk
Når du gemmer optagelser på en DVD+R-disk, skal disken afsluttes,
inden den kan afspilles i en DVD-afpsiller.
- Tryk på tasten DISC MENU und herefter på tasten STOP h for
at markere den første titel.

- Tryk på tasten A for at komme til 'Oplysninger om disken'.

- Tryk på tasten C og vælg herefter linjen 'Finalise disc' med
tasten B

- Bekræft med OK .

Kort vejledning
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Afspilning fra harddisken (HDD)

Alle optagelser, der gemmes på harddisken, vises i Media-browseren
med et tilhørende indeksbillede.

1 Tryk på tasten BROWSER HDD på fjernbetjeningen eller på
tasten HDD på apparatet.
P Media-browseren vises.

2 Vælg den ønskede titel med tasten B , A på fjernbetjeningen
eller med tasten DOWN , UP på apparatet.

Med tasten CHANNEL q , CHANNEL r kan du blade sidevis
frem eller tilbage.

3 Du har følgende muligheder for at starte afspilningen:

O Tasten OK
Afspilningen starter altid ved starten af den valgte titel.

O Tasten PLAY G

Afspilningen starter på det sted i den valgte titel, hvor den blev
stoppet (med tasten STOP h ). Dette virker også, selvom
der er blevet afspillet andre titler eller DVD'er siden.

Symboler i 'Media(browseren'
Følgende symboler kan vises i informationslinjen øverst på skærmen.

'P' Denne titel er endnu ikke markeret til lagring på harddisken.
Denne titel kan kun slettes eller spærres (børnesikring). Den er
kun gemt i Time Shift-bufferen og slettes automatisk, når apparatet
slukkes.

'E' Denne titel er allerede blevet afspillet (den er 'vist'). Hvis
harddisken løber tør for ledig hukommelsesplads, slettes disse
'viste' titler. Du kan ændre denne indstilling i menuen til redigering
af titel (tasten EDIT , blå funktionstast, tasten EDIT ).
Dette symbol vises ikke ud for titler, der endnu ikke er blevet
afspillet.

'F' Titlen er beskyttet mod redigering og sletning. Ubeskyttede titler
vises uden symbol.

'�' Børnesikring aktiveret. Indeksbilledet er ikke synligt. Titlen kan
først afspilles, når der er indtastet en PIN-kode. Hvis du endnu
ikke har indtastet en kode, eller hvis koden er slettet, gælder
koden '0000'.

Ændring af koden
- Tryk på DISC MENU og dernæst på SYSTEM MENU ,

- Vælg 'A' med D , vælg symbolet '�(Disc features)' med B ,
og bekræft med C .

- Bekræft linjen 'Access control' med C , og indtast en 4-cifret
kode. Bekræft koden ved fornyet indtastning, og afslut med
SYSTEM MENU .

Læs mere i kapitlet 'Adgangskontrol (børnesikring)' i
betjeningsvejledningen.

'Q' De markerede titler overføres til en DVD+RW/+R-disk
(arkiveres).

Taster i 'Media(browseren'

O Slet titel:
rød funktionstast
Titlen slettes på harddisken.

O Arkivér titel:
grøn funktionstast
Titlen overføres til en DVD+RW/+R-disk. Hvis det ikke er
muligt at optage på en DVD+RW/+R-disk, vises en
fejlmeddelelse.
Hvis flere titler skal arkiveres, markeres disse med tasten
SELECT . Anvend samme tast for at fjerne markeringen igen.

Tilgængelige funktioner under arkivering
- Skift mellem tv-kanalerne med CHANNEL q , CHANNEL r .

- Den valgte tv-udsendelse optages i Time Shift-bufferen

- Timeroptagelser gennemføres

O Sp<r titel (b=rnesikring) eller oph<v sp<rring:
gul funktionstast
Afspilningen starter først efter indtastning af en PIN-kode.
Hvis du endnu ikke har indtastet en kode, eller hvis koden er
slettet, gælder koden '0000'. I afsnittet 'Symboler i
Media-browseren' kan du læse, hvordan du ændrer koden.

O Beskyt titel mod redigering og automatisk sletning:
blå funktionstast
Ved forsøg på at bearbejde (slette) denne titel, vises en
fejlmeddelelse.
Automatisk sletning aktiveres, hvis der ikke er tilstrækkelig
ledig plads på harddisken. Eksisterende optagelser slettes i en
bestemt rækkefølge. Læs mere i afsnittet 'Symboler i
Media-browseren'.

Skift til den aktuelle tv(kanal under
afspilningen af en disk

Du kan afspille en disk, mens optagelsen af tv-programmet fortsætter i
baggrunden.

1 Tryk på tasten TUNER for at stoppe afspilningen af en disk.
P Tv-udsendelsen på den tv-kanal, der er valgt på

DVD-optageren, bliver vist.

O Tryk på tasten DISC MENU for at fortsætte afspilningen af
disken.
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Fjernbetjeningen

REC/OTR n Optagelse af den aktuelt indstillede tv-kanal på harddisken. Markering af
optagelser i Time Shift-bufferen til lagring på harddisken.
Hold tasten nede for at starte en optagelse med det samme (markér en
optagelse fra det aktuelle sted i Time Shift-bufferen).

STANDBY m Tænd/sluk for apparatet, afbrydelse af funktion.
En programmeret optagelse (TIMER) eller en arkivering færdiggøres,
hvorefter apparatet slukker.

CAM Indstilling af 'Camera-funktion' (optagelse direkte på harddisken og ikke
via Time Shift-bufferen).

TV/HDD Kobler DVD-optagerens scartstik EXT2 AUX-I/O direkte til
tv-apparatet. På denne måde kan du se billedet fra et apparat, der er
tilsluttet via scartstikket (set-top-boks, video, satellitmodtager), og
samtidig optage signalet fra en anden kilde.
Hvis der ikke er sluttet et apparat til EXT2 AUX-I/O -indgangen, eller
hvis apparatet er slukket, anvendes denne tast til at skifte mellem
modtagelse af tv-signalet og signalet fra DVD-optageren på tv-apparatet.
Dette virker dog kun, når du har sluttet tv-apparatet til DVD-optageren
via et scartkabel (indgang EXT1 TO TV-I/O ), og når apparatet
reagerer på denne omskiftning.

RETURN Tilbage til forrige menupunkt på en video-CD (VCD). Dette virker også
på enkelte DVD'er.
Du kan desuden springe tilbage til den senest afspillede scene i Time
Shift-bufferen eller fra harddisken. Tryk på tasten TUNER for at skifte
til visning af det aktuelle tv-program.

EDIT Åbning/afslutning af redigeringsmenuen.
Under afspilning åbnes/afsluttes menuen til redigering af titel.

TIMER s Programmering af optagelser med/uden ShowView® -system eller
ændring/sletning af programmerede optagelser.

SELECT Valg af funktioner/værdier
I Media-browseren er det muligt at markere flere titler.
Valg af gentagelse under afspilning af en disk.
Skift til VERSALER ved indtastning af navne/betegnelser.

TUNER Skift til billedet fra den interne tuner (tv-kanal).
Skift fra afspilning fra Time Shift-bufferen til det aktuelle tidspunkt i det
viste tv-program.

SYSTEM MENU Åbning/afslutning af systemmenuen. Afhængigt af hvilken funktion der er
valgt, når tasten trykkes, kan du vælge mellem følgende:
•)DVD-systemmenu: Tryk først på tasten DISC MENU .
•)Harddisk (HDD)-systemmenu: Tryk først på tasten TUNER .

DISC MENU Visning af DVD-menuen eller indeksbilledoversigten fra en DVD

INFO Visning af tillægsfunktioner på skærmen/visning af Time Shift-bufferen
under afspilning/optagelse på harddisken.
Info-tast i GUIDE Plus+® -systemet til visning af tillægsinformationer

Kort vejledning
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BROWSER HDD Åbning/afslutning af oversigten over harddiskoptagelser (Media-browser)

GUIDE/TV Åbning/afslutning af GUIDE Plus+® -systemet

A B Piletasterne op/ned i menuerne.
Forrige/næste titel under afspilning fra harddisken (Time Shift-buffer).

D C Piletasterne venstre/højre i menuerne.
Forrige/næste position under afspilning af en titel fra harddisken
(Media-browser eller Time Shift-buffer). Hold tasten nede, hurtig
gennemsøgning af optagelsen. Hastigheden øges automatisk.
Hold tasten nede ved visning af stillbilledet, et enkelt billede frem/tilbage.

OK Bekræftelse af funktioner
Start afspilningen fra begyndelsen af en titel i 'Media-browseren'.

STOP h Stop afspilningen
Hold tasten nede, diskskuffen åbner og lukker.

PAUSE 9 Hvis du trykker på tasten under afspilning, slår DVD-optageren over på
pause. Der vises et stillbillede.

PLAY G Afspilning af en titel fra harddisken/DVD+RW/+R eller en indspillet disk

CHANNEL q Næste programnummer
En side frem i GUIDE Plus+® -systemet

CHANNEL r Forrige programnummer
En side tilbage i GUIDE Plus+® -systemet

JUMP BACK For at springe en bestemt tidsmængde tilbage (standardindstilling 30
sekunder)
Ændring af harddiskindstillingerne (tasten TUNER , SYSTEM
MENU , linjen 'Set up', 'Jump back')

N Tryk kortvarigt på tasten under afspilningen: Forrige kapitel/nummer
eller forrige titel
Hold tasten nede: Baglæns søgning
Hold tasten nede ved visning af stillbilledet: Tilbage i slowmotion
En dag tilbage på skærmen 'Grid' i GUIDE Plus+® -systemet.
I redigeringsmenuen (tasten EDIT , linjen 'Video edit') kan du markere
startpunktet, mens still-billedet vises (tasten PAUSE 9 ). Anvende
denne funktion til at skjule en sekvens i starten.

O Tryk kortvarigt på tasten under afspilningen: Næste kapitel/nummer
eller næste titel
Hold tasten nede: Søgning fremad
Hold tasten nede ved visning af stillbilledet: Frem i slowmotion
En dag frem på skærmen 'Grid' i GUIDE Plus+® -systemet.
I redigeringsmenuen (tasten EDIT , linjen 'Video edit') kan du markere
slutpunktet, mens still-billedet vises (tasten PAUSE 9 ). Anvende
denne funktion til at skjule en sekvens i slutningen.

JUMP FWD For at springe en bestemt tidsmængde frem (standardindstilling 30
sekunder)
Ændring af harddiskindstillingerne (tasten TUNER , SYSTEM
MENU , linjen 'Set up', 'Jump forward')

0..9 Indtastning af tal eller bogstaver i de pågældende indtastningsfelter

T/C Skift mellem titler og kapitler, der skal vælges, med tasterne N ,
O .
Hvis '�	��' vises i displayet, hentes indeksmenuen for en indspillet disk,
eller der afspilles en indledning. I så fald kan denne funktion ikke vælges.

DISC MANAGER Åbning/afslutning af Discmanager (DM)
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Fjernbetjeningens farvetaster
Anvend farvetasterne til at vælge forskellige menufunktioner. Funktionerne vises i en linje nederst på
skærmen. Hvis denne linje ikke er synlig, kan du trykke på tasten INFO .
De fleste farvetaster virker kun, n5r denne linje er synlig.

R*D Rød funktionstast: Slette indtastninger i visse menuer (f.eks. Disc
Manager, menuen 'Sort TV channels', redigering af titelnavn, ...).
Afslutte optagelser i Time Shift-bufferen

GR*N Grøn funktionstast

GUL Gul funktionstast

BLC Blå funktionstast

Ekstra tv(funktioner
Med den medfølgende multicode-fjernbetjening kan du betjene de vigtigste funktioner på
tv-apparatet.
Først skal du dog indtaste et kodenummer, der svarer til typen af tv-apparat.
På sidste side i denne betjeningsvejledninger finder du en oversigt over mulige kodenumre. I kapitlet
'Fjernbetjening af tv-apparater' kan du læse, hvordan kodenummeret indtastes.

TV VOLUME q Forøgelse af tv-lydstyrken

TV VOLUME r Reduktion af tv-lydstyrken

For at vælge følgende funktioner skal du holde tasten • TV (venstre side) nede og vælge funktionen
med den pågældende tast.

STANDBY m Tænd/sluk for tv-apparatet

0..9 Taltaster 0 - 9

CHANNEL q Tv-programnummer stigende

CHANNEL r Tv-programnummer faldende

På Philips-tv-apparater er der mulighed for at vælge følgende ekstrafunktioner. Det fungerer dog
kun, hvis dit tv-apparat faktisk understøtter disse funktioner. For at vælge funktionerne skal du
holde tasten • TV (i venstre side) nede.

T/C Slå tekst-tv til eller fra

TIMER s Vis/skjul klokkeslæt

RETURN Tilbage til det tidligere valgte tv-program/den tidligere valgte menu

SYSTEM MENU Åbn tv-apparatets systemmenu

B , A Piletaster op/ned i tv-menuerne

D , C Piletaster til venstre/højre i tv-menuerne

OK Bekræft funktioner/indtastninger

R*D, GR*N, GUL,
BLC

Farvetaster til specialfunktioner

TUNER Skift fra de eksterne stik til den interne tuner på tv-apparatet

Kort vejledning
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GUIDE Plus+® (tabellen

Overfør kanaldata fra GUIDE Plus+® -systemet til denne tabel. Hvis
GUIDE Plus+® -systemet skal geninstalleres, kan disse data være nyttige.
Anvend en blyant, så du senere kan foretage ændringer.

Kontrollér:
• Data fra GUIDE Plus+® -systemet skal være til rådighed. (Efter 24

timer).

• Alle tv-kanaler skal være tilknyttet de rigtige programnumre. Læs
afsnittet 'Manuel arrangering/sletning af tv-kanaler' i kapitlet
'Yderligere installationsmuligheder' i betjeningsvejledningen.

Ved omarrangering, genindlæsning eller sletning af tv-kanaler, skal
DVD-optageren slukkes i ca. 4 minutter (tasten STANDBY m ).
Kun på denne måde sikres det, at de nye data overføres til GUIDE Plus+®

-systemet.

• Hvis du har tilsluttet en ekstern modtager (satellitmodtager,
kabel-tv-boks, ...), skal tv-kanalens programnummer på den eksterne
modtager ligeledes skrives på listen.

• Sådan finder du tabellen i DVD-optageren:
- Tænd for DVD-optageren
- Tryk på tasten GUIDE/TV på fjernbetjeningen
- Vælg menulinjen med tasten B

- Tryk på tasten C flere gange, indtil feltet 'Editor' er markeret.

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

- Overfør den viste tabel til denne liste.
- Med tasten CHANNEL q , CHANNEL r kan du blade sidevis

gennem listen.
Antallet af viste tv-kanaler afhænger af de foretagne
indstillinger/de tilsluttede apparater.

Name On /Off Source Programme N.

D
A
N
S
K

Kort vejledning



16

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