
ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ   DVDR 520H 
1Οπίσθιο ταµπλό της συσκευής 

εγγραφής DVD                  Συνδέστε το καλώδιο της κεραίας από την 
έξοδο του τοίχου στην υποδοχή RF IN που 
βρίσκεται στο πίσω µέρος της συσκευής 
εγγραφής DVD 

 Χρησιµοποιείστε ένα άλλο καλώδιο κεραίας για 
να συνδέσετε την υποδοχή RF OUT της 
συσκευής εγγραφής DVD µε το πίσω µέρος της 
τηλεόρασης. 

 Χρησιµοποιήστε ένα καλώδιο SCART  για να 
συνδέσετε την υποδοχή SCART OUT της 
συσκευής εγγραφής DVD µε την υποδοχή 
SCART IN στο πίσω µέρος της τηλεόρασης. 

 Συνδέσετε το καλώδιο ρεύµατος στην υποδοχή 
AC IN της συσκευής εγγραφής DVD και στην 
έξοδο ρεύµατος. 

2 ΕΤΟΙΜΑΣΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ             
3 ΑΡΧΙΣΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  Πιέστε 

[STANDBY-ON ] για να 
θέσετε τη συσκευή 
εγγραφής DVD σε λειτουργία. 

  Ανοίξτε την 
τηλεόραση και επιλέξτε τη 
σωστή είσοδο βίντεο.     Πιέστε το πλήκτρο 
[SYSTEM MENU] για να 
επιλέξετε τις ρυθµίσεις 
που επιθυµείτε στη 
συσκευή εγγραφής DVD. 
  Πιέστε [ ] [ ] για 
να επιλέξτε ένα 
αντικείµενο από το µενού. 
Πιέστε [ ] για να 
αποκτήσετε πρόσβαση 
στις επιλογές του 
αντικειµένου. Πιέστε [OK] 
για να επιβεβαιώσετε την 
επιλογή σας. 
  Εµφανίζεται το µενού 
γλωσσών. ΟSD language: 
επιλέξτε τη γλώσσα 
εµφάνισης στην οθόνη.   Εµφανίζεται το µενού 
συστήµατος. 
Video output: ρυθµίζει 
την έξοδο βίντεο. 
TV type: ρυθµίζει τον 
τύπο τηλεόρασης. 
Date: ρυθµίζει την 
ηµεροµηνία συστήµατος 

µε χρήση των αριθµηµένων πλήκτρων. 
Τime: ρυθµίζει την ώρα συστήµατος µε χρήση 
των αριθµηµένων πλήκτρων.  Εµφανίζεται το µενού της τηλεόρασης. ΤV 
channel search: πηγαίνετε στα "Εργαλεία" 
("Utilities") και έπειτα στην "Αυτόµατη 
αναζήτηση" ("Auto scan"). Πιέστε [OK] για να 
αρχίσει η αυτόµατη αναζήτηση τηλεοπτικών 
καναλιών, που θα αποθηκεύσει τα διαθέσιµα 
κανάλια.  Αφού τελειώσετε, πιέστε [SYSTEM MENU] για 
να βγείτε από το µενού. 

Η συσκευή εγγραφής DVD είναι έτοιµη για χρήση! 
∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΙΚΟΝΑ! Ελέγξτε εάν η είσοδος βίντεο της 
τηλεόρασης είναι ρυθµισµένη στο "AV" και πιέστε το πλήκτρο 
[CHANNEL ] για να επιλέξετε το σωστό κανάλι. 
∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΗΧΟΣ! Ελέγξτε εάν οι υποδοχές ήχου L/R της 
συσκευής εγγραφής είναι συνδεδεµένες µε την τηλεόραση, το 
στερεοφωνικό σύστηµα ή το δέκτη. 



4 ΕΝΑΡΞΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΤΟ 
ΜΕΝΟΥ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ (GUIDE MENU)                            

Εισάγετε ένα δίσκο, εάν θέλετε να αναπαράγετε 
το περιεχόµενό του. 
Πιέστε το πλήκτρο [ GUIDE] για το µενού 
οδήγησης (GUIDE menu), πιέστε [ ] [ ] για να 
προχωρήσετε στην "Αναπαραγωγή" ("Playback") 
και πιέστε [OK]. 
Πιέστε [ ] [ ] για να επιλέξετε DVD ή HDD και 
πιέστε [OK]. 
Πιέστε [ ] [ ] για να επιλέξετε τον τύπο αρχείου 
που θα αναπαράγετε και πιέστε [OK]. 
Πιέστε [ ] [ ][ ] [ ] για να επιλέξετε το αρχείο 
και πιέστε [OK] για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή. 
Πιέστε [ F.F. ] για γρήγορη αναζήτηση προς 
τα εµπρός. 
Πιέστε [ REW] για γρήγορη αναζήτηση προς 
τα πίσω. 
Πιέστε [ NEXT] ή [ PREVIOUS] για να 
προχωρήσετε ή να επιστρέψετε στο επόµενο ή 
στο προηγούµενο κεφάλαιο/κοµµάτι αντίστοιχα. 
Πιέστε [ PAUSE/STEP] για να παύσετε την 
αναπαραγωγή. Στη διάρκεια της παύσης πιέστε 
[ PAUSE/STEP] ξανά για να µεταφερθείτε στη 
λειτουργία "καρέ καρέ". 
Πιέστε [ STOP] για να διακόψετε την 
αναπαραγωγή. 

 

5 ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΜΕΝΟΥ 
Ο∆ΗΓΗΣΗΣ (GUIDE MENU) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Εισάγετε έναν εγγράψιµο δίσκο DVD+R/RW µε 
την ετικέτα προς τα επάνω, ή βεβαιωθείτε ότι ο 
σκληρός δίσκος HDD έχει αρκετό ελεύθερο χώρο 
για την εγγραφή. 
Πιέστε το πλήκτρο [ GUIDE] του µενού 
οδήγησης, πιέστε [ ] [ ] για να µεταφερθείτε 
στην "Εγγραφή" ("Record") και πιέστε [OK]. 
Πιέστε [ ] [ ] για να επιλέξετε την είσοδο 
σήµατος και πιέστε [OK]. 
Εάν η τηλεόραση είναι επιλεγµένη, πιέστε[ ] [ ] 
για να επιλέξετε κανάλι. 
Πιέστε [ ] [ ] για να επιλέξετε µεταξύ DVD ή 
HDD και πιέστε [OK]. 
Πιέστε [ ] [ ] για να ρυθµίσετε τη λειτουργία 
εγγραφής και πιέστε [OK]. 
Πιέστε [OK] για να ξεκινήσει η εγγραφή. 
Πιέστε [ STOP] για να διακόψετε την εγγραφή. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Για να αναπαράγετε το δίσκο DVD+R σε άλλες 
συσκευές αναπαραγωγής DVD µετά την 
εγγραφή, πρέπει πρώτα να "κλείσετε" το δίσκο: 
Πιέστε το πλήκτρο [Disk Tools] 
Πιέστε [ ] [ ] για να επιλέξετε "κλείσιµο" 
("Finalize") και πιέστε [OK]. 
Πιέστε [OK] για να ξεκινήσει το "κλείσιµο" του 
δίσκου. 

Αφού "κλείσει" ο δίσκος DVD+R, δεν µπορείτε να 
κάνετε άλλες εγγραφές ή αλλαγές σε αυτόν.  
∆εν µπορείτε να ακυρώσετε το "κλείσιµο" του δίσκου. 
Περισσότερες λεπτοµέρειες για τις λειτουργίες 
εγγραφής και τις υπόλοιπες λειτουργίες θα βρείτε 
στις οδηγίες χρήσης που συνοδεύουν τη συσκευή. 

Χρειάζεστε βοήθεια? 
Παρακαλούµε επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση: www.p4c.philips.com 

 

... συνέχεια 


