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DVDR 520H

Sätt på TV:n och ställ
in din videokanal.

ANSLUT DVD RECORDER

Tryck [SYSTEM
MENU] för att ta fram
menyn med inställningar
för denna DVD-recorder.

Använd [S] [T] för
att navigera i
Tryck [X] för att ta fram
markerat menyval. Tryck
[OK] för att bekräfta
inställningen.

Anslut antennkabeln mellan antennuttaget i
vägen och antennuttaget RF IN på baksidan
av din DVD recorder.
Använd en annan antennkabel för att ansluta

Språkval OSD: välj
språk för display på
TV-skärmen (on-screen
display).

mellan uttaget RF OUT bak på DVD:n till
antennuttaget på baksidan av din TV-apparat.
Använd en SCART-kabel för att ansluta mellan
uttaget SCART OUT på DVD:n till SCART IN på
baksidan av din TV-apparat
Anslut nätkabeln mellan DVD:ns uttag AC IN
och vägguttaget.
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BATTERIER I FJÄRRKONTROLLEN
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INSTALLATION
Tryck [STANDBY-ON
] för att sätta på din DVDrecorder.

Systemval.
Video output:
videoutgång.
TV Type: TV-standard.
Datum: ställ in datum med
kontrollens sifferknappar.
Klocka: ställ in tid med kontrollens
sifferknappar.
TV-mottagaren.
Kanalsökning: Välj “Utilities” och sedan auto
scan. Tryck [OK] för att starta automatisk
avsökning av TV-kanaler och lagra funna
kanaler.
När detta är klart trycker du [SYSTEM MENU]
för att lämna systemmenyn.
Nu är DVD-recordern klar för användning!
INGEN BILD! Se till att videoingången på TV:n står på “AV” och
tryck [CHANNEL

] för att hitta din videokanal.

INGET LJUD! Se till att ljuduttagen L/R på recordern är anslutna
till TV-apparat, stereo eller receiver.

... forts.

4

UPPSPELNING FRÅN GUIDE-MENYN
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INSPELNING FRÅN GUIDE-MENYN

Sätt i en inspelningsbar skiva - DVD+R/+RW
med etiketten uppåt alternativt se till att det finns
tillräckligt med plats på HDD:n.
Tryck [ GUIDE] för att ta fram GUIDE- menyn,
tryck [S] [T] för att komma till “Record”, tryck
[OK].
Tryck [S] [T] för att välja insignal och tryck [OK].
Tryck fram kanal med [S] [T] om du spelar in
från TV:n.
Tryck [S] [T] för att välja DVD eller HDD och
tryck [OK].
Tryck [S] [T] för att välja inspelningsläge
(Recordning Mode) och tryck [OK].
Tryck [OK] för att starta inspelningen.
Tryck [ STOP] för att avsluta inspelningen.
Stoppa in skivan du vill spela upp.
Tryck [

GUIDE] för att ta fram GUIDE-menyn,

tryck [S] [T] för att komma till “Playback” och
tryck [OK].
Tryck [S] [T] för att välja DVD eller HDD och
tryck [OK].
Tryck [S] [T] för att välja the filtyp för
uppspelning och tryck [OK].
Tryck [S] [T][W] [X] för att välja fil och tryck [OK]
för att spela.
Tryck [

F.F. ] för snabbskanning framåt.

Tryck [

REW] för snabbskanning bakåt.

Tryck [

NEXT] eller [

PREVIOUS] för att

stega fram till nästa el. föregående kapitel/spår.
Tryck [

PAUSE/STEP] för att göra en paus i

uppspelningen. I pausläge trycker man [
PAUSE/STEP] again to start “frame by frame
mode.”
Tryck [ STOP] för att avsluta uppspelning.

Innan du kan spela upp inspelad DVD+R på
andra DVD-spelare måste skivan först
finaliseras:
Tryck [Disk Tools]
Tryck [S] [T] för att välja “Finalize” (Make
Compatible) och tryck [OK].
Tryck [OK] för att starta finalisering.
När den aktuella DVD+R-skivan är finaliserad kan
man inte spela in mer på den eller ändra innehållet.
Finalisering kan inte göras ogjord.

M

er ingående beskrivning av uppspelning,

inspelning och särskilda tilläggsfunktioner finns i
medföljande användarmanual.

Need Help?
Please visit: www.p4c.philips.com

