
HURTIG BRUGERGUIDE           DVDR 520H

 

1 TILSLUT DVD-OPTAGEREN                  Tilslut antennekablet fra væggens antennestik 
til RF IN porten på bagsiden af DVD-optageren. 

 Brug det andet antennekabel til at forbinde     
DVD-optagerens RF OUT port til antenne ind 
porten på bagsiden af dit Tv.  Brug et SCART-kabel til at forbinde 
DVD-optagerens SCART OUT port med 
SCART IN porten på bagsiden af dit Tv. 

 Sæt DVD-optagerens ledning, der er tilsluttet 
optagerens AC IN stik i stikkontakten. 

2 GØR FJERNKONTROLLEN KLAR             
3 START INSTALLATIONEN  Tryk [STANDBY-ON 

] for at tænde for 
DVD-optageren.            

 Tænd for dit TV og 
vælg den rigtige kanal til  
video input.     Tryk på [SYSTEM 
MENU] knappen for at 
justere dine foretrukne 
indstillinger for 
DVD-optageren. 
 

  Tryk [ ] [ ] for at 
vælge et punkt i menuen. 
Tryk [ ] for at få adgang 
til indstillinger for udvalgte 
funktioner. Tryk [OK] for at  
bekræfte dit valg. 
  Sprogmenuen vises. 
OSD language: vælg 
on-screen visning af 
sprog.    Systemmenuen vises. 
Video output: indstiller  
video output 
TV Type: indstiller hvilken 
type TV, der bruges 
Date: indstiller systemets 
dato ved hjælp af de 

nummererede knapper. 
Time: indstiller systemets klokkeslæt ved hjælp 
af de nummererede knapper.  Tv-tunermenuen vises. 
TV channel search: Gå til “Utilities” og derefter 
til auto scan. Tryk [OK] for at starte en 
automatisk søgning efter Tv-kanaler og gemme 
de fundne kanaler.  Når kanalerne er klar, tryk [SYSTEM MENU] 
for at forlade menuen. 

 
DVD-optageren er nu klar til brug! 

INTET BILLEDE! Check om Video Input på Tv’et er indstillet til 
“AV” og tryk på [CHANNEL ] knappen for at finde den 
rigtige kanal. 
INGEN LYD! Check om audio L/R jack-stikkene fra optageren er 
tilsluttet Tv’et, et stereoanlæg eller en forstærker. 



4 START AFSPILNING MED GUIDE MENU                             
Indsæt en disk hvis vil afspille. 
Tryk på [ GUIDE] knappen for at åbne GUIDE 
menuen, tryk [ ] [ ] til du står på “Playback” og 
tryk [OK]. 
Tryk på [ ] [ ] for at vælge DVD eller HDD og 
tryk [OK]. 
Tryk på [ ] [ ] for at vælge den filtype du vil 
afspille og tryk [OK]. 
Tryk på [ ] [ ][ ] [ ] for at vælge en fil og tryk 
[OK] for at starte afspilning af den. 
Tryk [ F.F. ] for at spole hurtigt frem. 
Tryk [ REW] for at spole hurtigt tilbage. 
Tryk [ NEXT] eller [ PREVIOUS] for at 
springe frem eller tilbage til næste eller 
foregående afsnit/spor. 
Tryk [ PAUSE/STEP] for at sætte afspilningen 
på pause. 
Når den er på pause, så tryk [ PAUSE/STEP] 
igen for at starte “frame by frame mode.” 
Tryk [ STOP] for at stoppe afspilningen. 

 

5 START OPTAGELSE MED GUIDE MENU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indsæt en DVD+R/+RW disk, der kan optages på, 
med forsiden opad eller vær sikker på at der er 
nok fri plads på HDD’en. 
Tryk på [ GUIDE] knappen for at komme til 
GUIDE menuen, tryk på [ ] [ ] for at vælge  
“Record” og tryk [OK]. 
Tryk på [ ] [ ] for at vælge signal input og tryk 
[OK]. 
Hvis Tv er valgt, så tryk på [ ] [ ] for at vælge 
en kanal. 
Tryk på [ ] [ ] for at vælge DVD eller HDD og 
tryk [OK]. 
Tryk på [ ] [ ] for at indstille optage mode og 
tryk [OK]. 
Tryk [OK] for at starte optagelsen. 
Tryk [ STOP] for at stoppe optagelsen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
For at afspille DVD+R disken på andre 
DVD-afspillere efter optagelse, må du først lukke 
disken: 

Tryk på [Disk Tools] knappen. 
Tryk på [ ] [ ] for at vælge “Finalize” (Gør 
kompatibel) og tryk [OK]. 
Tryk[OK] for at påbegynde lukning af disken. 

 
Når først DVD+R disken er lukket, kan der ikke 
laves flere optagelser eller redigeringer på den. En 
lukket disk kan ikke lukkes op igen.  
Detaljerede afspilnings- og optagelsesfunktioner  
Samt yderligere funktioner er beskrevet i den 
medfølgende brugermanual. 

Har du brug for hjælp? 
Besøg os på: www.p4c.philips.com

...fortsat. 


