KRÓTKI PRZEWODNIK
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PODŁĄCZ NAGRYWARKĘ DVD

DVDR 520H
Włącz odbiornik
telewizyjny i wybierz
odpowiedni sygnał
wejściowy wizji.

Naciśnij przycisk
[SYSTEM MENU] w celu
ustawienia odpowiednich
opcji nagrywarki DVD.

Należy podłączyć przewód antenowy z
gniazdka antenowego do złącza RF IN z tyłu
nagrywarki DVD.
Przy użyciu innego przewodu antenowego
należy podłączyć złącze RF OUT nagrywarki
DVD do złącza wejściowego anteny z tyłu
odbiornika telewizyjnego.
Przy użyciu przewodu SCART należy podłączyć
złącze SCART OUT nagrywarki DVD do złącza
wejściowego SCART IN z tyłu odbiornika
telewizyjnego.
Przewód zasilający ze złącza AC IN nagrywarki
DVD należy podłączyć do gniazdka sieciowego.
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PRZYGOTOWANIE PILOTA
ZDALNEGO STEROWANIA

ROZPOCZĘCIE INSTALACJI
Naciśnij przycisk
[STANDBY-ON ] w celu
włączenia nagrywarki DVD.

Naciśnij [S] [T], aby
wybrać pozycje w menu.
Naciśnij [X], aby uzyskać
dostęp do wybranej opcji.
W celu potwierdzenia
wyboru naciśnij przycisk
[OK].
Zostanie wyświetlone
menu języków.
OSD language (Język
menu ekranowego
OSD): Wybór języka menu
ekranowego.
Zostanie wyświetlone
menu systemowe.
Video output (Sygnał
wyjściowy wizji):
ustawienia sygnału
wyjściowego wizji
TV Type (Typ odbiornika
telewizyjnego):
ustawienia typu odbiornika telewizyjnego
Date (Data): ustawianie daty systemowej przy
użyciu przycisków numerycznych.
Time (Godzina): ustawianie czasu
systemowego przy użyciu przycisków
numerycznych.
Zostanie wyświetlone menu tunera TV.
TV channel search (Wyszukiwanie kanałów
telewizyjnych): Przejdź do menu “Utilities
(Funkcje użytkowe)” i uruchom funkcję
automatycznego przeszukiwania kanałów.
Naciśnij [OK], aby uruchomić automatyczne
przeszukiwanie kanałów TV, w którym zostaną
wyszukane i zapisane dostępne kanały.
Po zakończeniu, naciśnij przycisk [SYSTEM
MENU], aby zamknąć menu.
Nagrywarka DVD jest gotowa do użycia!
BRAK OBRAZU! Należy sprawdzić, czy sygnał wejściowy wizji w
odbiorniku telewizyjnym jest ustawiony na “AV” i naciskając
przycisk [CHANNEL
(KANAŁ)] wybrać odpowiedni
kanał.
BRAK DŹWIĘKU! Należy sprawdzić, czy gniazda audio L/P na
nagrywarce są podłączone do odbiornika telewizyjnego, zestawu
stereo lub innego odbiornika.

...cont.
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ROZPOCZĘCIE ODTWARZANIA PRZY
UŻYCIU MENU GUIDE (PRZEWODNIK)

Włóż płytę, jeśli materiał ma być odtwarzany z
płyty.
Naciśnij przycisk [ GUIDE], aby wywołać menu
GUIDE (PRZEWODNIK) oraz naciskaj [S] [T] w
celu wybrania pozycji “Playback (Odtwarzanie)” i
nacisnąć [OK].
Naciskaj [S] [T], aby wybrać DVD lub twardy
dysk i nacisnąć [OK].
Naciskaj [S] [T], aby wybrać typ pliku do
odtwarzania i nacisnąć [OK].
Naciskając [S] [T][W] [X] wybierz plik i naciśnij
[OK], aby rozpocząć jego odtwarzanie.
Naciśnij [ F.F. (Szybkie przewijanie w przód)] w
celu wykonania szybkiego wyszukiwania w przód.
Naciśnij [ REW (Szybkie przewijanie wstecz)]
w celu wykonania szybkiego wyszukiwania w tył.
Naciskając [
NEXT] lub [
PREVIOUS]
można przejść do następnego lub poprzedniego
rozdziału/ścieżki.
Naciśnij [ PAUSE/STEP
(WSTRZYMAJ/KLATKA)] w celu wstrzymania
odtwarzania.
Gdy odtwarzanie jest wstrzymane, naciskając
ponownie [ PAUSE/STEP] można rozpocząć
odtwarzanie w trybie “klatka po klatce”.
Naciśnij [ STOP (ZATRZYMAJ)] w celu
zatrzymania odtwarzania.

Potrzebujesz pomocy?
Prosimy odwiedzić: www.p4c.philips.com
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ROZPOCZĘCIE NAGRYWANIA PRZY
UŻYCIU MENU GUIDE (PRZEWODNIK)

Włóż dysk DVD+R/+RW z możliwością
nagrywania w taki sposób, aby etykieta była
skierowana do góry lub upewnij się, czy na
twardym dysku jest wystarczająco dużo wolnej
przestrzeni do nagrania.
Naciśnij przycisk [ GUIDE] w celu wywołania
menu GUIDE (PRZEWODNIK), naciskając [S]
[T] przejdź do pozycji “Record (Nagraj)” i naciśnij
[OK].
Naciskaj [S] [T], aby wybrać typ sygnału
wejściowego i nacisnąć [OK].
Jeżeli wybrany jest odbiornik TV, naciśnij [S] [T]
w celu wybrania kanału.
Naciskaj [S] [T], aby wybrać DVD lub twardy
dysk i nacisnąć [OK].
Naciskaj [S] [T], aby wybrać tryb nagrywania i
nacisnąć [OK].
Naciśnij [OK] w celu rozpoczęcia nagrywania.
Naciśnij [ STOP (ZATRZYMAJ)] w celu
zatrzymania nagrywanie.

Aby po nagraniu można było odtwarzać dysk
DVD+R na innych odtwarzaczach DVD, należy
sfinalizować dysk:
Naciśnij przycisk [Disk Tools (Narzędzia
dyskowe)].
Naciskaj [S] [T], aby wybrać funkcję „Finalize
(Sfinalizuj dysk)” (Zapewnij zgodność) i naciśnij
OK].
Naciśnij [OK], aby rozpocząć finalizowanie
dysku.
Gdy dysk DVD+R zostanie sfinalizowany, nie będzie
możliwe ponowne nagranie, ani edycja zawartości.
Nie ma możliwości cofnięcia operacji finalizowania
dysku.

S

zczegóły na temat odtwarzania oraz
nagrywania i dodatkowe funkcje są opisane w
dołączonej instrukcji obsługi.

