
STRUČNÝ NÁVOD K OBSLUZE    DVDR 520H

 

1 PŘIPOJENÍ DVD REKORDÉRU                  Připojte anténní kabel z anténního svodu ve 
stěně ke vstupnímu konektoru RF IN na zadní 
straně DVD rekordéru. 

 Další anténní kabel použijte k připojení 
výstupního konektoru RF OUT na DVD 
rekordéru k anténnímu konektoru na zadní 
straně televizního přijímače.  Kabel SCART použijte k připojení výstupního 
konektoru SCART OUT na DVD rekordéru ke 
vstupnímu konektoru SCART IN na zadní 
straně televizního přijímače. 

 Ze vstupního konektoru AC IN na DVD 
rekordéru připojte napájecí kabel do sítě. 

2 PŘÍPRAVA DÁLKOVÉHO OVLADAČE            
3 ZAHÁJENÍ INSTALACE  Stiknutím tlačítka 

[STANDBY-ON ] 
spustíte DVD rekordér.  

 Spusťte televizní 
přijímač a zvolte správný 
vstup videa.      Stisknutím tlačítka 
[SYSTEM MENU] 
nastavíte volitelné hodnoty 
na DVD rekordéru. 
 
  Kurzorovými tlačítky 
[ ] [ ] vyberte položku 
nabídky. Stisknutím 
tlačítka [ ] se objeví 
možnosti volby zvolené 
položky. Stisknutím tlačíka  
[OK] potvrďte Vaši volbu. 
  Objeví se nabídka 
jazyků. OSD language: 
zvolte jazyk nabídky na 
obrazovce.    Objeví se systémová 
nabídka. 
Video output: nastavení 
video výstupu 
TV Type: nastavení typu 
televizního přijímače 
Date: nastavte datum 
pomocí číselných tlačítek. 

Time: nastavte čas pomocí číselných tlačítek.  Objeví se nabídka televizního tuneru. 
TV channel search: zvolte “Utilities” a poté 
auto scan. Stisknutím tlačítka [OK] spustíte 
automatické skenování televizních kanálů a 
uložení dostupných kanálů do paměti.  Když jste hotovi, stisknutím tlačítka [SYSTEM 
MENU] zavřete nabídku. 

DVD rekordér je připraven k použití! 
NENÍ OBRAZ! Zkontrolujte, zda je video vstup na televizním 
přijímači přepnut na “AV” a stisknutím tlačítka [CHANNEL ] 
zvolte správný kanál. 
NENÍ ZVUK! Zkontrolujte, zda je L/P audio konektor na rekordéru 
připojen k televiznímu přijímači, stereo systému nebo tuneru. 



4 PŘEHRÁVÁNÍ POMOCÍ GUIDE MENU                             
Vložte disk, jestliže přehráváte z disku. 
Stisknutím tlačítka [ GUIDE] se otevře nabídka 
GUIDE, kurzorovými tlačítky [ ] [ ] zvolte 
“Playback” a stikněte [OK]. 
Kurzorovými tlačítky [ ] [ ] zvolte DVD nebo 
HDD a stiskněte [OK]. 
Kurzorovými tlačítky [ ] [ ] zvolte typ 
přehrávání a stiskněte [OK]. 
Kurzorovými tlačítky [ ] [ ][ ] [ ] zvolte 
soubor a stiknutím tlačítka [OK] se přehrávka 
spustí. 
Stiskněte tlačítko [ F.F. ] pro rychlé skenování 
vpřed. 
Stiskněte tlačítko [ REW] pro rychlé 
skenování vzad. 
Stisknutím tlačítka [ NEXT] nebo [ 
PREVIOUS] přeskočíte nebo se vrátíte na 
následující nebo předchozí kapitolu/stopu. 
Stisknutím tlačítka [ PAUSE/STEP] 
pozastavíte přehrávání. 
Když je přehrávání pozastaveno, opakovaným 
stisknutím tlačítka [ PAUSE/STEP] spustíte 
režim “frame by frame mode.” 
Stisknutím tlačítka [ STOP] zastavíte 
přehrávání. 

5 NAHRÁVÁNÍ POMOCÍ GUIDE MENU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vložte DVD+R/+RW disk vhodný k záznamu 
etiketou nahoru nebo se ujistěte, že na pevném 
disku [HDD] je dostatek místa pro záznam. 
Stisknutím tlačítka [ GUIDE] se otevře nabídka 
GUIDE, kurzorovými tlačítky [ ] [ ] zvolte 
“Record” a stiskněte [OK]. 
Kurzorovými tlačítky [ ] [ ] zvolte vstupní 
signál a stiskněte [OK]. 
Jestliže nahráváte z televize, kurzorovými tlačítky 
[ ] [ ] zvolte kanál. 
Kurzorovými tlačítky [ ] [ ] zvolte DVD nebo 
HDD a stiskněte [OK]. 
Kurzorovými tlačítky [ ] [ ] nastavte nahrávací 
režim a stiskněte [OK]. 
Stisknutím tlačítka [OK] spustíte nahrávání. 
Stisknutím tlačítka [ STOP] skončíte nahrávání. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Disky DVD+R můžete přehrávat na jiných DVD 
přehrávačích, nejprve je ale musíte po 
nahrávání finalizovat: 

Stiskněte tlačítko [Disk Tools]. 
Kurzorovými tlačítky [ ] [ ] zvolte “Finalize” 
(udělat kompatibilní) a stiskněte tlačítko [OK]. 
Stisknutím tlačítka [OK] se disk finalizuje. 

 
Jakmile je disk DVD+R finalizován, není možné na 
něj více nahrávat nebo ho editovat. Disk nemůžete 
odfinalizovat a znovu ho finalizovat.  
Detailní informace o přehrávání a nahrávání a o 
dalších funkcích naleznete v přiložené uživatelské 
příručce. 

Potřebujete pomoc? 
Navštivte internetovou adresu: www.p4c.philips.com

...pokračování 


