GUIA DE CONSULTA RÁPIDA

1

CONECTAR O GRAVADOR DE DVD

DVDR 520H

Ligue o aparelho de
TV e selecione a entrada
correta de vídeo.

Pressione o botão
[MENU DO SISTEMA]
(SYSTEM MENU) para
ajustar a configuração de
sua preferência no
gravador de DVD.

Conecte o cabo de antena da saída na parede
ao terminal ENTRADA RF na parte traseira do
seu gravador de DVD.
Use outro cabo de antena para conectar o
terminal de SAÍDA RF do gravador de DVD à
antena do terminal na parte traseira do seu
aparelho de TV.
Use o cabo SCART para conectar o terminal de
SAÍDA SCART do gravador de DVD ao
terminal ENTRADA SCART na parte traseira
do seu aparelho de TV.
Conecte o cabo de energia do terminal de
ENTRADA AC do gravador de DVD à tomada
elétrica.

2

PREPARAR O CONTROLE REMOTO

3

INICIAR A INSTALAÇÃO
PressIone [
ESPERA] (STANDBY-ON)
para ligar o gravador de
DVD.

Pressione [S] [T]
para selecionar um item
do menu. Pressione [X]
para acessar as opções
do item selecionado.
Pressione [OK] para
confirmar sua seleção.
O menu de idiomas
irá aparecer. Idioma do
OSD (OSD language):
selecione o idioma na
tela.
O menu do sistema irá
aparecer.
Saída de vídeo (Video
output): define a saída de
vídeo.
Tipo de TV (TV Type):
define o tipo de TV
Data (Date): ajusta a data
do sistema usando os botões numéricos.
Hora (Time): ajusta a hora do sistema usando
os botões numéricos.
O menu do sintonizador de TV irá aparecer.
Busca de canais de TV (TV channel search):
vá para “Utilidades” (Utilities) e em seguida
para auto scan. Pressione [OK] para iniciar a
busca automática do canal de TV para procurar
e armazenar os canais disponíveis.
Ao finalizar pressione [MENU DO SISTEMA]
(SYSTEM MENU) para sair do menu.
O gravador de DVD está pronto para ser usado!
SEM IMAGEM! Verifique se a Entrada de Vídeo da
TV está ajustada para “AV” e pressione o botão
[CANAL] (CHANNEL)
] para selecionar o
canal certo .
SEM SOM! Verifique se as entradas de áudio ( E/D)
do gravador estão conectadas ao aparelho de TV ,
sistema estéreo ou receptor.

...cont.

4

INICIAR REPRODUÇÃO COM MENU GUIA

5

INICIAR GRAVAÇÃO COM MENU GUIA

Coloque um disco gravável DVD+R/+RW com o
rótulo voltado para cima ou certifique-se que o HDD
possua espaço suficiente disponível para gravação.
Pressione o botão [

GUIA] (GUIDE) para ir para o

menu GUIA, pressione [S] [T] para ir para o menu
de “Gravação” (Record) e pressione [OK].
Pressione [S] [T] para selecionar a entrada de
sinal e pressione [OK].

Se a TV estiver selecionada, pressione [S] [T]
para seleção de canal.
Pressione [S] [T] para selecionar DVD ou HDD e
pressione [OK].
Pressione [S] [T] para ajustar o modo de

gravação e pressione [OK].
Pressione [OK] para iniciar a gravação.
Pressione [ PARAR] (STOP) para interromper a
gravação.
Coloque um disco se a reprodução for feita a partir de
um disco.
Pressione o botão [

GUIA] (GUIDE) para o menu

GUIA, pressione [S] [T] para ir para “Reprodução”
(Playback) e pressione [OK].
Pressione [S] [T] para selecionar DVD ou HDD e
pressione [OK].
Pressione [S] [T] para selecionar o tipo de arquivo
para reprodução e pressione [OK].
Pressione [S] [T][W] [X] para selecionar o
arquivo e pressione [OK] para iniciar a reprodução.

Para executar o disco DVD+R em outro DVD player
após a gravação, você precisa primeiro finalizar o
disco:

Pressione [

F.F. ] para leitura com avanço rápido.

Pressione o botão [Ferramentas do Disco] (Disk

Pressione [

REW] para leitura com retorno

Tools).
Pressione [S] [T] para selecionar “Finalizar”
(Tornar Compatível) e pressione [OK].
Pressione [OK] para iniciar a finalização do disco.

rápido.
Pressione [

PRÓXIMA ] (NEXT) ou [

ANTERIOR] (PREVIOUS) para avançar ou retornar
para o próximo/anterior capítulo/faixa.
Pressione [

PAUSA/PASSO] (PAUSE/STEP) para

pausar a reprodução.
Quando a reprodução estiver pausada, pressione
novamente [

PAUSA/PASSO] (PAUSE/STEP)

para iniciar o “modo quadro a quadro” .
Pressione [ PARAR] (STOP) para interromper a
reprodução.

Precisa de ajuda?
Por favior visite: www.p4c.philips.com

Quando o disco DVD+R estiver finalizado, nenhuma
gravação ou edição posterior poderá ser feita. Você
não pode “ reverter a finalização” de um disco
finalizado.

R

ecursos detalhados de reprodução e gravação

e funções adicionais estão descritas no manual do
usuário que acompanha o produto.

