VERKORTE GEBRUIKSAANWIJZING DVDR 520H

1

DE DVD-RECORDER AANSLUITEN

Schakel het
TV-toestel aan en selecteer
de juiste video-invoer.

Druk op de
[SYSTEM MENU] toets
om uw voorkeursinstelling
van deze DVD-recorder
aan te passen.

Sluit de antennekabel van de wandcontactdoos
aan op het RF IN-contactpunt aan de
achterzijde van de DVD-recorder.
Gebruik een andere antennekabel om de het
RF OUT-contactpunt van de DVD-recorder aan
te sluiten op het antenne-in-contactpunt aan de
achterzijde van uw TV-toestel.
Gebruik een SCART-antennekabel om het
SCART OUT- contactpunt van de
DVD-recorder aan te sluiten op het SCART IN contactpunt aan de achterzijde van uw
TV-toestel.
Sluit de voedingskabel van het AC
IN-contactpunt van de DVD-recorder aan op het
stopcontact.
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DE AFSTANDSBEDIENING
VOORBEREIDEN

DE INSTALLATION STARTEN
Druk op
[STANDBY-ON ] om de
DVD-recorder in te
schakelen.

Druk op [S] [T]om
een item in het menu te
selecteren. Druk op
[X]om toegang te
verkrijgen tot de
geselecteerde itemopties .
Druk op [OK] om uw
selectie te bevestigen.
Het menu Taal
verschijnt. OSD taal:
Selecteer de op het
scherm getoonde taal.
Het systeemmenu
verschijnt.
Video-uitvoer: Stelt de
video-uitvoer in
TV-type: Stelt het TV-type
in
Datum: Stelt de
systeemdatum in met de
numerieke toetsen
Tijd: Stelt de systeemtijd in met de numerieke
toetsen.
Het TV-afstemmingsmenu verschijnt.
TV-zender zoeken: Ga naar
“Hulpprogramma’s” (Utilities) en laat de scan
automatisch uitvoeren. Druk op [OK] de
automatische TV-zender-scan uit te laten
voeren om de beschikbare zenders op te
zoeken en op te slaan.
Zodra dit voltooid is, druk op
[SYSTEEM-MENU] (SYSTEM MENU) om het
menu af te sluiten
De DVD-recorder is klaar voor gebruik!
GEEN BEELDEN! Controleer of de Video-invoer van de TV set
is ingesteld op “AV” en druk op de [ZENDER

] (CANAL)

toets om de juiste zender te selecteren.
GEEN GELUID! Controleer of de audio-L/R contrastekkers op
de recorder zijn aangesloten op het TV-toestel, stereosysteem of
ontvanger.

... verv.
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HET AFSPELEN STARTEN MET HET
GIDS (GUIDE) MENU
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HET OPNEMEN STARTEN MET HET
GIDS (GUIDE) MENU

Plaats een opneembare DVD+R/+RW-schijf met
het etiket naar boven en controleer of de HDD
voldoende opnameruimte ter beschikking heeft.
Druk op de [ GUIDE] toets voor het GIDS
menu, druk op [S] [T] om naar “Record”
[opnemen] te gaan en druk op [OK].
Druk op [S] [T] om de signaalinvoer te
selecteren en druk op [OK].
Als de TV is geselecteerd, druk op [S] [T] voor
de zenderselectie.
Druk op [S] [T]om DVD of HDD te selecteren
en druk op [OK].
Druk op [S] [T] om de opnamemodus te
selecteren en druk op [OK].
Druk op [OK] om met opnemen te beginnen
Druk op [ STOP]om de opname te stoppen.

Plaats een schijf als u van een schijf afspeelt.
Druk op de [ GUIDE] toets voor het
GIDS-menu, druk op [S] [T] om terug te gaan
naar “Afspelen” (Playback) en druk op [OK].
Druk op [S] [T]om DVD of HDD te selecteren
en druk op [OK].
Druk op [S] [T] om het bestandstype voor de
afspeling te selecteren en druk op [OK].
Druk op [S] [T][W] [X] om het bestand te
selecteren en druk op [OK] om deze af te spelen.
Druk op [
F.F. ] om snel naar voren te
scannen.
Druk op [
REW] om snel terug te scannen.
Druk op [
NEXT] [VOLGEND] of [
PREVIOUS] [EERDER] om naar de volgende of
naar de vorige track te gaan.
Druk op [
PAUSE/STEP] (pauze/stap) om het
afspelen te pauzeren.
PAUSE/STEP]
Druk nogmaals op [
(PAUSE/STEP) om over te gaan op de
kader-voor-kader-modus.
Druk op [ STOP]om het afspelen te stoppen.

Hulp nodig?
Bezoek: www.p4c.philips.com

Om de DVD+R-schijf na het opnemen op andere
DVD-spelers te kunnen afspelen, dient de schijf
eerst te worden voltooid:
Druk op de [Schijfwerkset] [Disk Tools] toets.
Druk op [S] [T] om “Voltooien” (Finalize) te
selecteren en druk op [OK].
Druk op [OK] om het voltooien van de schijf te
starten.
Als de DVD+R-schijf is voltooid, kunnen er geen
verdere opnames en bewerkingen op de schijf
worden uitgevoerd. U kunt de voltooiing van een
schijf niet teniet doen.

G

edetailleerde afspeel- en opnamefuncties
alsmede extra functies zijn beschreven in de
meegeleverde handleiding.

