
DVD Плеър / Рекордер 
DVDR3480

Инструкция за експлоатация
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Този продукт е съобразен с изискванията за 
радио смущенията в Европейския Съюз.
Този продукт е съобразен с изискванията на 
следните директиви и упътвания : �006/95/ЕС 
+ 89/336/ЕЕС + 93/68/ЕЕС.

 

ИнфоРмацИя оТноСно 
гРИжИТЕ И бЕзоПаСноСТТа

Внимание!
Машината не съдържа части, които могат 
да се поправят от потребителя. Моля 
оставете цялата поддръжка на квалифициран 
персонал.

Настройки

откриване на подходящо място

-  Поставете устройството на плоска, твърда 
и стабилна повърхност. Не поставяйте 
устройството на килима.

-  Не поставяйте устройството върху друго 
оборудване, което може да го загрее 
(например приемник или усилвател).

-  Не поставяйте нищо под устройството 
(например дискове, списания).

-  Поставете устройството близо до контакт 
и където захранващия кабел да е лесно 
достъпен.

място за вентилация

-  Поставете апарата на място с нормална 
вентилация, за да предотвратите вътрешно 
прегряване. Оставете поне 10 см (4”) 
пространство отзад и отгоре на устройството 
и 5 см (2”) отляво и отдясно, за да 
предотвратите прегряване.

 

Изхвърляне на вашия стар продукт

Вашия продукт е проектиран и произведен 
с висококачествени материали и елементи, 
които могат да се рециклират и да се използват 
отново. 
Когато видите, че този символ с зачертаната 
количка за отпадъци на колелца е прикрепен 
към вашия продукт, това означава, че продуктът 
е произведен съгласно Европейската Деректива 
2002/976/ЕС.
Информирайте се за местното разделно 
изхвъляне на отпадъците за електрически и 
електронни продукти. 
Спазвайте местните закони и не изхвърляйте 
вашия стар продукт с домакинските отпадъци. 
Правилното изхвърляне на продукта ще 
помогне за предотвратяването на възможните 
отрицателни последствия върху околната среда 
и човешкото здраве.
 
Този продукт има технология за защита срещу 
копиране, която е патентована в САЩ. Употребата 
на тази технология трябва да бъде позволено от 
Macrovision и е предназначена само за домашна 
или друга употреба в органичен кръг освен ако 
не е позволено от Macrovision. Разглобяването 
или премахването е забранено.

Номер на патента 4,631,603; 4,819,098; 4,907,093; 
5,315,448 и 6,516,132.

Произведено с лиценз от Dolby Laboratories. 
‘Dolby’ и символа с двойно D, за запазена марка 
на Dolby Laboratories.

Продукти с DivX Ultra сертификат: ‘DivX’, ‘DivX 
Ultra Certified’ и други подобни лога са запазена 
марка на DivX, Inc. и се използват само с лиценз 
за това.

i.Link e също познато като ‘FireWire’ и ‘IEEEI394’. 
Тази връзка се използва за предаване на 
високочестотни цифрови сигнали използвани 
от цифровите видео (DV) камери. Тя предава 
всички аудио и видео сигнали посредством 
един кабел.
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Преди да използвате рекордера трябва да 
направите основните свръзки и настройки с тези 
три лесни стъпки.
Стъпка 1: основни свръзки
Стъпка �: Допълнителни свръзки за други  
    устройства
Стъпка 3: Инсталиране и настройки
Моля прочетете тази инструкция преди да 
използвате рекордера. Тя съдържа важна 
информация и бележки отнасящи се до работата 
с рекордера.

Полезни съвети:
-Ако имате въпроси или възникне проблем 
по време на работа с рекордера, погледнете 
раздела ‘Възможни проблеми’.
-Ако имате нужда от помощ, обадете се на 
центъра за потребителите в страната ви. 
Съответните телефони номера и е-майл 
адреси са дадени в гаранционата книжка.
-Погледнете лепенката с модела отзад или 
отдолу на продукта за индентификациония 
номер и захранващите мощности.

Приложени аксесоари

- Дистанционо управление и батерии
- RF антена
- Съкратено упътване

Регионални кодове

Обикновено DVD фимите не излизат
по едно и също време във всички
региони на света, и поради това
всички DVD плеъри имат зададен
специфичен регионален код.

Това устройство ще пуска само DVD 
дискове с код 2 или такива, които са
направени, за да се пускат във всички региони 
(‘ALL’). DVD дискове от други региони не могат 
да бъдат пускани. 

Бележка относно 
авторските права

Създаването на нелицензирани копия на 
авторски материали, включително компютърни 
игри, файлове, записи на предавания или музика, 
може да е в нарушение с авторските права и се 
счита за престъпление. Това оборудване не бива 
да се използва за такива цели.

Пазете от високи температури, влага,
вода и прах

-  Апарата трябва да се пази от поливане или 
изпръскване.

-  Не поставяйте никакви предмети върху 
апарата, които могат да го повредят 
(например предмети пълни с течности, 
запалени свещи).

Почистване на дискове

Внимание!
Има риск от повреждане на дисковете! Не 
използвайте разтвори като бензин, ацетон, 
почистващи препарати, или антистатични 
спрейове предназначени за дискове.

Използвайте почистващ парцал от микровлакна 
и трийте диска от центъра към краищата в права 
линия.

Относно рециклирането

Тази инструкция е отпечатана върху хартия 
незамърсяваща околната среда. Това електроно 
оборудване съдържа много материали, които 
могат да се рециклират. Ако изхвърляте старо 
оборудване, моля занесете го до центъра за 
рециклиране. Моля съобразявайте се с местните 
изисквания отнасящи се до изхвърлянето на 
опаковачен материал, изтощени батерии и старо 
оборудване.
 

ИнфоРмацИя за ПРоДукТа

Въведение

Вашия рекордер Philips ви позволява да 
записвате телевизиони програми, да копирате 
записи от камера на DVD±RW или DVD±R 
дискове и да пускате презаписани DVD дискове. 
Записите, които правите на рекордера могат 
да се пускат на DVD плеъри и DVD-ROM 
устройства. DVD±R дисковете трябва да бъдат 
финализирани, преди да могат да бъдат пуснати 
на други DVD плеъри.



ДИСТанцИоно уПРаВлЕнИЕ
1. 1
-  включва рекордера или го превключва в 

стендбай режим
2.  ANGLE
-  за избор на ъгъла на камерата на DVD диска 

(ако е възможно)
3.  OPEN/CLOSE Z
-  отваря/затваря отделението за дискове
4.  REPEAT
-  за избор на различните режими на 

повторение
5.  REPEAT A-B
-  за избор на определена част от диск
6.  SETUP
-  включва/изключва менюто на системата
7.  Стрелки
tu: стрелки за движение наляво/надясно
pq: стрелки за движение нагоре/надолу или за 

смяна канал на TV тунера на рекордера
8.  OK
-  за потвърждаване на нещо въведено или 

избор
9.  INFO
-  показва/маха информацията на екрана
10. PLAY/PAUSE u
-  пуска/спира в пауза възпроизвеждането или 

запис
11.  STOP x
-  спира възпроизвеждането/запис
12.  P +/-
-  в режим на тунер, за избор на следващия 

или предишния телевизионен канал
13.  Цифрови бутони
-  за избор на глава/номер на песен, която да 

пусне
-  за избор на предварително зададен канал 

на TV тунера на рекордера
14.  AUDIO
-  за избор на аудио език/канал
15.  TIME SEARCH
-  за достъп до екрана за търсене по 

времетраене по време на аудио или видео 
възпроизвеждане

16.  CLEAR
-  изтрива въведеното заглавие докато е в 

режим за промяна на заглавието.
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17.  USB
-  за достъп до съдържанието на свързано 

USB flash устройство / USB четец на карти 
с памет

18.  SOURCE
-  за избор на вохдящ източник на рекордера 

(тунер, CAM, EXT2 или DV)
19.  REC MODE
-  за смяна на режима на записване: HQ, 

SP, SPP, LP, EP или SLP. Това определя 
качеството на записа и количеството/
продължителността на записване на DVD±R/
±RW.

20.  TIMER
-  влизане/излизане от менюто за запис със 

таймер
21.  DISC
-  достъп до менюто на DVD диска
-  достъп до менюто на VCD диска когато PBC 

е включена.
22.  BACK O
-  за върщане към предишното меню на 

менюто на екрана, видео диск (VCD) или на 
някой DVD дискове

23.  REW m/FFW M
-  бързо търсене назад/напред
24.  PREV `b/NEXT B` 
-  пропускане на предишната или следващата 

глава/песен/заглавие
25.  REC z
-  за започване на запис на пуснатия 

телевизионен канал или пуснатия източник 
на видео сигнал

-  натиснете неколкократно, за да зададете 
дължината на записа в 30-минутни 
интервали.

26.  TV VOL +/-
-  за контрол на звука на телевизора (само за 

телевизори Philips)
27.  TV MUTE 
-  за изключване звука на телевизора (само за 

телевизори Philips) 
28.  SUBTITLE
-  за избор на език на субтитрите оп време на 

възпроизвеждането на DVD или DivX Ultra 
Video дискове.

29.  SHUFFLE
-  д а в а  в ъ з м о ж н о с т  з а  р а з л и ч н о 

възпроизвеждане на предмети или 
плейлист

30.  ZOOM
-  увеличава картина на телевизиония екран 

по вмеме на възпроизвеждане
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Употреба на 
дистанционото управление

 
1.  Отворете отделението за батериите.
2.  Поставете две батерии тип R03 или ААА 

като се съобразите с означенията (+-) вътре 
в отделението.

3.  Поставете капачето.
4.  Насочете дистанционото директно към 

сензора за него (iR) на предния панел и 
изберете желаната функция.

 

Внимание!
- Извадете батериите ако са изтощени или 
ако дистанционото няма да се използва дълго 
време.
- Не смесвайте батерии (стари и нови или 
карбонови и алкални, т.н.).
- Батериите съдържат химични субстанции, 
поради това трябва да се изхвърлят 
правилно.
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глаВна чаСТ

1. STANDBY-ON
-  включва рекордера или го превключва в 

стендбай режим
2.  Отделение за дискове
3.  OPEN/CLOSE Z
-  отваря/затваря отделението за дискове
4.  Дисплей
-  показва информация относно настоящето 

състояние на рекордера
5.  PLAY/PAUSE u
-  пуска/спира в пауза възпроизвеждането или 

запис
6.  z (записване)
-  за започване на запис на пуснатия 

телевизионен канал или пуснатия източник 
на видео сигнал

-  натиснете неколкократно, за да зададете 
дължината на записа в 30-минутни 
интервали. 

7.  PREV*/NEXT*
-  за преминаване към предишната/следващата 

глава или песен. Натиснете и задръжт, за да 
търсите напред/назад.

гнезда зад капачето

Натиснете капачето където е изписано OPENu 
в горния десен ъгъл.

8.  CAM
-  видео  вход  за  камера  или  видео 

рекордери.
 Натиснете SOURCE на дистанционото, за 

да изберете CAM, за да виждате включения 
източник.

9.  L/R AUDIO
-  аудио входове за камера или видео 

рекордери.
10.  USB
-  конектор за USB flash устойство или цифров 

фотоапарат.
*  Поддържат се само марки и модели 

фотоапарати, които поддържат стандартния 
клас USB Mass Storage Device.

11.  DV IN
-  вход за цифрови камери или други подходящи 

устройства, които използват този конектор.
 Натиснете SOURCE на дистанционото 

неколкократно, за да изберете ‘DV’, за да 
виждате избрания източник. 
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СТъПка 1: оСноВнИ СВъРзкИ

Свързване на кабелите за 
антената

Тези свръзки ви позволяват да гледате и 
записвате телевизиони програми използвайки 
рекордера. Ако сигнала на антената е свръзан 
чрез VCR, кабелна или сателитен приемник, 
уверете се, че тези устройства за включени, за 
да гледате или записвате кабелни програми.

Ако искате да свържете VCR и/или кабелна/
сателитен приемник погледнете раздела 
‘Стъпка 2: Допълнителни свръзки за други 
устройства’, за да завършите свръзките към 
телевизора.

1. Свържете съществуващия сигнал от антената/
кабелната телевизия (или от сателитния 
приемник {RF OUT или TO TV}) към гнездото 

ANTENNA-IN  на рекордера.
2. Използвайте кабела на RF антената, за 

да свържете гнездото TV-OUT  на 
рекордера към входящото гнездо за антената 
на телевизора (VHF/UHF RF IN).

Полезни съвети:
-Взависимост от това как сте свързали 
телевизора (директно от антената или 
кабелната или VCR), трябва да изключите 
някой кабели преди да направите 
гореспоменатата свръзка.
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Възможност 3: употреба на видео
(CVBS) кабел

Използвайте съставен видео кабел (жълт – не 
е осигурен), за да свържете гнездото CVBS 
OUTPUT на рекордера гнездото за видео вход 
(или означено като A/V In, Video In, Composite 
или Baseband) на телевизора.

За да направите аудио връзка, за да чувате 
звука, погледнете следващия раздел ‘Свързване 
на аудио кабели’.
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Свързване на видео кабела

Тази свръзка ви позволява да гледате 
възпроизвеждане на дискове от рекордера. 
Просто  трябва  да  изберете  една  от 
възможностите по-долу, за да направите видео 
връзката.

Възможност 1: употреба на SCART кабел

Използвайте скарт кабел (не е осигурен), за 
да свържете EXT1 TO TV-I/O скарт гнездото 
на рекордера към съответното скарт гнездо на 
телевизора.

Полезни съвети:
- Ако телевизора ви има няколко SCART гнезда, 
изберете това, което е подходящо и за видео 
изход и за видео вход.
- Гнездото EXT2 AUX-I/O се използва за 
свързване на допълнителни устройства.

Възможност �: употреба на S-video кабел

Използвайте S-video кабел (не е осигурен), за 
да свържете S-VIDEO OUTPUT гнездото на 
рекордера към S-video input гнездо на телевизора 
(или означено като Y/C или S-VHS).

За да направите аудио връзка, за да чувате 
звука, погледнете следващия раздел ‘Свързване 
на аудио кабели’.



Възможност 4: употреба на компонентно
видео гнездо

Ако телевизора ви приема сигнали с непрекъснато 
търсене, свържете рекордера към телевизора 
като използвате компонентните видео гнезда, за 
да се насладите на функцията за непрекъснато 
търсене.

1.  Свържете компонентните видео кабели 
(червен/син/зелен – не са осигурени) 
от Y Pb Pr гнездата на рекордера към 
съответните компонентни видео входни 
гнезда (обикновено означени като Y Pb/Cb 
Pr/Cr или YUV) на телевизора.

2.  Ако телевизора ви приема сигнали с 
непрекъснато търсене, погледнете раздела 
‘Възможности в менюто с настройки – Видео 
настройки – {Видео изход}’ за настройване 
на непрекъснатото търсене.

Важно!
Качеството на видео сигнала с непрекъснато 
търсене е възможен само с Y Pb Pr свръзка 
и телевизор с непрекъснато търсене. 
Препоръчително първо да направите 
настройките на рекордера, преди да включите 
функцията за непрекъснато търсене.
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Свързване на аудио кабелите

Тази свръзка ви позволява да слушате звука. 
Тя не се изисква ако рекордера е свързан към 
телевизора посредством скарт кабел.

Възможност 1: употреба на аудио кабел

Можете да свържете рекордера към дву 
канална стерео система или приемник, за да се 
наслаждавате на стерео звук.

Използвайте аудио кабел (червен/бял – не е 
осигурен), за да свържете гнездата AUDIO-L/R 
към едно от следните устройства със същите 
входни гнезда.
-  стерео система (например, телевизор или 

мини система).
-  приемник с аналгово дву канално стерео.

Възможност �: употреба на
коаксиален кабел

Можете да свържете рекордера към AV 
усилвател/приемник с цифров декордер за 
многоканален звук, за да се насладите на 
многоканален сърраунд звук.

Използвайте коаксиален кабел (не е осигурен). 
Свържете гнездото COAXIAL (DIGITAL AUDIO 
OUT) на рекордера към цифровия вход на 
приемника/усилвателя.
Преди да използвате рекордера, настройте 
правилно настройките за изходния звук 
(погледнете раздела ‘Възможности в менюто 
с настройки – Настройки на звука – {Цифров 
изход}’).

Ако настройките на звука не съответстват на 
способностите на вашето стерео, то може да 
произведе силен, звук със смущения или да 
няма звук.
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СТъПка �: ДоПълнИТЕлнИ 
СВРъзкИ

Свързване на кабелна 
телевизия или сателитен 
приемник

Възможност 1

Ако кабелния/сателитния приемник има само 
изходно гнездо за антена (RF OUT или TO TV), 
погледнете раздела ‘Стъпка 1: Основни свръзки 
– Свързване на кабелите за антената’, за да 
завършите свръзките към вашия телевизор.

Възможност �
(погледнете фигурата отгоре)

Ако кабелния/сателитния приемник има скарт 
изходно гнездо.

1.  Запазете съществуващата свръзка на 
антената от кабелния/сателитния применик 
към телевизора.

2.  Използвайте скарт кабел (не е осигурен), за 
да свържете EXT1 TO TV-I/О скарт гнездото 
на рекордера към съответното скарт гнездо 
на телевизора.

3.  Използвайте друг скарт кабел (не е осигурен), 
за да свържете EXT2 AUX-I/O скарт гнездото 
на рекордера към скарт гнездото (или 
означено като TV OUT или TO TV) на 
кабелния/сателитния приемник.

Полезен съвет:
-Когато използвате тази свръзка, не е 
нужно да правите автоматично търсене 
на каналите. Прочетете раздела ‘Стъпка 3: 
Инсталиране и настройки’.

1�



 

Свързване на VCR или други 
подобни устройства

Тази свръзка ви позволява да записвате от 
видео касета на DVD±R/±RW и позволява 
видеото да се използва за възпроизвеждане ако 
рекордера е изключен.

Важно!
Вашия нов рекордер може да замести видеото 
за нуждите ви за правене на запис. Просто 
изключете всички свръзки към видеото.

1.  Свържете съществуващия сигнал от 
антената/сателита/кабелната телевизия 
(или от кабелния/сателитния приемник, 
означен като RF OUT или TO TV) към 

гнездото ANTENNA-IN  на рекордера.
2.  Използвайте RF кабел за антена, за 

да свържете гнездото TV-OUT  на 
рекордера към входящото гнездо за антена 
(или означено като VHF/UHF RF IN) на 
телевизора.

3.  Използвайте скарт кабела (не е осигурен), 
за да свържете гнездото EXT1 TO TV-I/O на 
рекордера към съответното входящо гнездо 
на телевизора.

4.  Използвайте друг скарт кабел (не е осигурен), 
за да свържете гнездото EXT2 AUX-I/O 
на рекордера към скарт изходното гнездо 
(или означено като TV OUT или TO TV) на 
видеото.

Полезни съвети:
- Повечето видео касети и DVD дискове са 
защитени срещу копиране и поради това не 
могат да се записват.
- Свържете рекордера директно към 
телевизора. Ако има видео или други 
устройства помежду им, качеството на 
картината може да бъде смутена, поради 
вградената система срещу копиране в 
рекордера.
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Свързване на VCR и кабелен/
сателитен приемник

1.  Свържете сигнала от антената/кабелната 
телевизия към входящото гнездо (RF 
IN) за антената на кабелния/сателитния 
приемник.

2.  Използвате RF кабел за антена, за да 
свържете изходящото гнездо (RF OUT) 
за антената на кабелния/сателитния 

применик към гнездото ANTENNA-IN  
на рекордера.

3.  Използвате друг RF кабел за антена (не е 
осигурен), за да свържете гнездото TV-OUT 

 на рекордера към входящото гнездо 
за антена на телевизора.

4.  Използвайте скарт кабел (не е осигурен), 
за да свържете гнездото EXT1 TO TV-I/O на 
рекордера към съответното скарт гнездо на 
телевизора.

5.  Използвайте друг скарт кабел (не е осигурен), 
за да свържете гнездото EXT2 AUX-I/O на 
рекордера към скарт гнездото (или означено 
като TV OUT или TO TV) на видеото.

6.  Използвайте друг скарт кабел (не е осигурен), 
за да свържете скарт входящото гнездо (TV 
IN) на видеото към скарт изходящото гнездо 
(или означено като TV OUT или TO TV) на 
кабелния/сателитния приемник.
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Свързване на камера към 
гнездата отпред

Можете да използвате гнездата отпред, за 
да копирате записи от камера. Тези гнезда 
се намират зад капачето отдясно и осигурява 
удобно място за свързване на камера.

Възможност 1: употреба на DV IN
гнездото

Използвайте тази свръзка ако имате Digital Video 
или Digital 8 камера. DV гнездото отговаря на 
i.Link стандартите.
Използвайте i.Link 4-pin кабел (не е осигурен), за 
да свържете гнездото DV IN на рекордера към 
подходящото DV OUT гнездо на камерата.
Преди да започнете да използвате рекордера, 
натиснете SOURCE на дистанционото 
неколкократно, за да изберете ‘DV’, като входящ 
канал.

Полезни съвети:
- DV IN гнездото не поддържа връзка към 
персонален компютър.
- Невъзможно е да записвате от рекордера на 
камерата чрез DV IN гнездото на рекордера.

Възможност �: употреба на Video In
гнездото

Използвайте VIDEO свързката ако вашата 
камера има само един видео изход (съставно 
видео, CVBS).

1.  Свържете гнездото VIDEO (CAM) на предния 
панел на рекордера към съответното S-VHS 
или Video output гнездото на камерата.

2.  Използвайте аудио кабел (червен/бял – не 
е осигурен), за да свържете гнездата AUDIO  
L/R на предния панел на рекордера към 
аудио изходните гнезда на камерата.

Преди да започнете да използвате рекордера, 
натиснете SOURCE на дистанционото 
неколкократно, за да изберете ‘CAM’, като 
входящ канал.
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СТъПка 3: ИнСТалИРанЕ И 
наСТРойкИ

Инсталационото меню ще се появи когато включите 
за първи път рекордера. Тези настройки ще ви 
помогнат да настройте основните функции на 
рекордера лесно, включително инсталирането на 
телевизионите програми и настройките на езика.

Важно!
Завършете настройките за инсталирането 
преди да поставите диск за възпроизвеждане 
или записване. Отделението за дискове няма 
да се отвори преди началната инсталация да 
е завършена.

1.  Включете телевизора.
2.  Натиснете STANDBY-ON 1, за да включите 

рекордера.
-  Сега на телевизора трябва да се появи екрана 

за първоначална инсталация на рекордера 
– {Menu Language} екрана (за избор на език на 
менюто).

-  Ако не го видите веднага, изберете правилния 
видео канал на телевизора. Погледнете 
инструкцията за експлоатация на телевизора, 
за това как да изберете правилния видео 
канал.

 
3.  Използвайте бутоните pq на дистанционото, 

за да изберете желания език на екрана и 
натиснете ОК, за да потвърдите.

4.  На екрана се появява екрана за избор на страна. 
Тази настройка е важна за автоматичното 
инсталиране на телевизионите канали във 
вашата област.

-  Използвайте бутоните pq на дистанционото, 
за да изберете страната, в която живеете и 
натиснете ОК, за да потвърдите.

 

Бележка: Натиснете бутона BACK на 
дистанционото, за да се върнете на предния 
екран или натиснете бутона ОК, за да преминете 
към следващата стъпка от инсталацията.

5.  Появява се екрана за въвеждане на датата.
 Използвайте цифровите бутони или бутоните 

pqtu , за да въведете правилната 
дата. Натиснете ОК, за да потвърдете и 
продължите.

 
6.  Появява се екрана за въвеждане на часа.
 Използвайте цифровите бутони или 

бутоните pqtu, за да въведете правилния 
час. Натиснете ОК, за да потвърдете и 
продължите.

 
7.  На телевизора се появява екрана за търсене 

на канали.
 Рекордера започва търсенето на канали. 

Това отнема няколко минути.

 
бележки:
- Уверете се, че сте направили успешно 
всички необходими свръзки към рекордера, 
телевизора и кабелния/сателитния приемник 
(ако има) и сте ги включили. Търсенето на 
канали ще засече сигналите и ще запамети 
всички програмни канали.
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- Ако сателитния приемник е свръзан 
към гнездото EXT2 AUX-I/O на рекордера, 
натиснете ОК, за да прескочите търсенето 
на канали и преминете към следващата 
стъпка.

8.  На екрана се появява първата предварително 
зададена програма. Инсталирането е 
завършено.

 
9.  Натиснете ОК, за да излезете.
 DVD рекордера е готов за употреба.

Полезен съвет:
-За да инсталирате отново, промените 
или модифицирате телевизионите канали, 
погледнете раздела ‘Възможности в менюто 
с настройките – Настройки на тунера’.

 

заПИСВанЕ

Дискове за запис

Няколко различни формата на DVD дискове 
могат да бъдат използвани:

DVD±RW (DVD Rewritable)
- дискове, които са презаписващи могат да се 

използват за многократно записване, веднъж 
след като записаната информация е била 
изтрита.

DVD±R (DVD Recordable)
-  дисковете могат да се използват само за един 

запис. Всеки нов запис се добавя към края 
на предишния, като върху съществуващите 
записи неможе да се записва отново.

-  промени върху DVD±R дискове могат да се 
правят само ако не са финализирани (освен 
{A-B Hide}).

-  за да пуснете DVD±R на друг DVD плеър, 
трябва да е финализиран (погледнете раздела 
‘Промяна на записи – Възпроизвеждане на 
записи на други DVD плеъри (DVD±R)’). След 
като направите това, неможете да добавяте 
повече информация на диска.

DVD±R DL (DVD±R Double Layer)
- използват се като DVD±R дискове, с 

единствена разлика в капацитета от 8.5 
GB. Имат два записващи слоя на един DVD 
диск. Слоевете са достъпни от една и съща 
страна на диска, така че записа да става без 
прекъсване.

Полезни съвети:
- Ако DVD диска съдържа запис направен на 
друг DVD рекордер, може да не можете да 
добавяте нови записи.
- Нормално е да се появи шум по време на 
записване на диск с голяма скорост.
- Избягвайте да използвате дискове с 
етикети.

Поддържани типове дискове и скорости на 
запис
Диск  Скорост
DVD+R  1x – 16x
DVD+RW  2.4x – 8x
DVD-R  1x – 16x
DVD-RW  1x – 6x
DVD+R DL 2.4x – 8x
DVD-R DL 2x – 8x

Важно!
Картини, които немогат да бъдат записани
Телевизиони програми, филми, видео касети, 
дискове и други материали могат да бъдат 
защитени срещу копиране и поради това не 
могат да бъдат записани на този рекордер.
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Настройки на записа по 
подразбиране

Настройките по подразбиране ви позволяват 
да зададете автоматично маркери за главите, 
режим на запис по подразбиране и позволява 
функцията на презаписване.

1. Натиснете SETUP на дистанционото.
 На телевизора се появява менюто с 

настройките.
2.  Използвайте бутоните pq, за да изберете 

{Recording (запис)} и натиснете u, за да 
потвърдите.

 
3.  Използвайте бутоните pq, за да изберете 

настройката, която искате и натиснете ОК, 
за да потвърдите.

 Инструкции и обяснения на настройките са 
осигурени на следващите страници.

4.  За да излезете, натиснете SETUP.
 

Настройки на записа 
(подчертаните възможности са 
фабричните настройки по подразбиране)

Rec. Quality(качество на записа)
-  Режима на запис определя качеството на 

картината на DVD записите и максималното 
време за запис на диск. Фабричната 
настройка е SP. 

Качество
на записа

Часове запис, който може 
да се запише на празен 
DVD диск

DVD±R
DVD±RW

DVD±R
Double Layer

HQ (високо качество) 1 1 час 55 мин

SP (стандартно) 2 3 часа 40 мин

SPP (стандартно плюс) 2.5 4 часа 35 мин

LP (дълъг запис) 3 5 часа 30 мин

EP (разширен запис) 4 7 часа 20 мин

SLP (много дълъг запис) 6 12 часа

Rec. Language(език на записа)
–  Изберете език на записа, който да се 

използва при телевизионите програми, които 
се излъчват с допълнителен аудио език. 
Например, ако програмата е достъпна на 
английски и испански, където испанския е 
допълнителната възможност за език.

{Language 1}(език 1)
–  оригиналния излъчван език
{Language �}(език �)
–  допълнителен аудио език

Auto Chapter
–  Автоматично разделя запис (заглавие) на 

глави, като задава маркери на определени 
интервали. Това ви осигурява достъп до 
определени моменти от записа бързо.

{On}
–  маркерите автоматично ще бъдат сложени 

в заглавието по време на записа на всеки 5 
минути.

- (за DVD+R DL дискове)  маркерите 
автоматично ще бъдат сложени в заглавието 
по време на записа на всеки 10 минути.

{Off}
–  няма да бъдат слагани маркери по време на 

записа.

Overwrite (презаписване)
–  Тази функция ви позволява да записвате 

автоматично върху съдържанието на 
DVD±RW дискове когато започнете нов 
запис.

{On}
–  Включва функцията за презаписване. Когато 

започнете нов запис върху DVD±RW, диска 
ще бъде презаписан от избраното заглавие 
нататък. Прочетете раздела ‘Употреба на 
DVD±RW дискове с предишни записи’.

{Off}
–  Изключва функцията за презаписване. Новия 

запис винаги ще започва след последното 
заглавие на DVD±RW диска.
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Ръчно записване

Можете да изберете да запишете телевизиона 
програма или да направите запис от странично 
оборудване.

 
1.  Включете телевизора на правилния канал 

за рекордера.
2.  Сложете DVD диск, на които може да се 

записва, в рекордера.
3.  Използвайте бутоните Р +/-, за да изберете 

телевизиония канал, който искате да 
записвате.

-  За да записвате от странично оборудване, 
натиснете SOURCE неколкократно, за да 
изберете правилния входящ канал, който 
съответсва на гнездото, което е използвано 
за свързване на устройството.

{CAM}
Входящ източник от устройството свързано към 
гнездата CAM и AUDIO L/R на предния панел.
{DV}
Входящ източник от устройството свързано към 
гнездото DV IN на предния панел.
{EXT�}
Входящ източник от устройството свързано към 
скарт гнездото EXT2 AUX-I/O на задния панел.

4.  Ако е необходимо, изберете режима на 
записване, като натиснете неколкократно 
REC MODE.

5.  Натиснете REC z, за да започне записа.
 Ако на диска има запис, новия запис ще 

се добави след последното заглавие на 
диска. (Това е възможно ако сте изключили 
функцията за презаписване. Погледнете 
този раздел ‘Настойки на записа – {Over-
write}’).

 За да спрете в пауза записа, натиснете 
u. За да продължи, натиснете отново u. 
Можете да използвате това, за да избегнете 
записването на реклами.

6.  За да спрете записа, натиснете x.
 В противен случай, записа ще продължи, 

докато диска се напълни.

Използване на DVD±RW диск 
с предишни записи

Този рекордер е създаден с функция за 
презаписване, която ви позволява да записвате 
върху предишни записи.

Бележка: Уверете се, че функцията за 
презаписване е включена. Погледнете този 
раздел ‘Настойки на записа – {Overwrite}’.

1.  Натиснете DISC, за да влезете в менюто на 
диска.

2.  Използвайте бутоните pqtu , за да 
изберете заглавие, върху което искате да 
записвате.

3.  Натиснете  REC z ,  за да започне 
записването.

 Новия запис, ще бъде записан върху 
съществуващото заглавие нататък.

Самоизключване на 
записването

1.  Следвайте стъпки 1~5 от ‘Ръчно записване’ 
от предния раздел.

2.  Натиснете REC z ,  за да зададете 
времетраене на записа. Всяко натискане 
ще увеличи времетраенето с 30 минути, като 
максимума е 6 (шест) часа.

3.  Рекордера ще спре да записва, след като 
изтече времето и ще премине автоматично 
в стендбай режим.

 За да спрете записа, преди да изтече 
времето, натиснете x.

Гледайте друг източник по 
време на записа

По време на записа, гледайте друг телевизионен 
канал или възпроизвеждане от друго аудио/
видео устройство, което е свързано към 
рекордера.
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гледане на възпроизвеждане от друго
устройство

Това е възможно само ако рекордера е свързан 
с телевизора чрез гнездото EXT1 TO TV-I/O.

Натиснете  STANDBY-ON 1, за да видите 
картината на устройството свързано с рекордера 
чрез EXT2 AUX-I/O гнездото.

За да се върнете в режим за запис, натиснете 
STANDBY-ON 1 на дистанционото.

гледане на друг телевизионен канал

Ако няма свързано устройство чрез EXT2 AUX-
I/O гнездото, натиснете STANDBY-ON 1, за да 
преминете в режим за телевизия.

Използвайте дистанционото на телевизора, за 
да сменяте каналите.
За да се върнете в режим за запис, натиснете 
STANDBY-ON 1 на дистанционото.

Полезен съвет:
-За да гледате телевизиони канали през 
рекордера или за да възпроизведете записан 
диск, включете телевизора на входящия канал 
за видео.
 

Относно записването с 
таймер

Използвайте ‘Записване с таймер’, за да започне 
и приключи автоматичен запис за по-късна 
дата/час. Рекордера ще се настрои на правилния 
канал и ще започне да записва в определеното 
време.
С този рекордер, можете да настроите до 7 
записа за период от един месец. По време 
на записа с таймер, смяната на каналите на 
рекордера не е възможно.

Преди да започнете…
Уверете се, че часовника на системата е 
правилно нагласен.

 

относно ‘VPS/PDC’
(VPS/PDC не е достъпно в някой държави)

‘VPS’ (система за видео програмиране) или ‘PDC’ 
(контролиране на пускането на програмите) се 
използва за контролиране на началото и края на 
записа на телевизиони канали. Ако телевизиона 
програма започне по-рано или свърши по-късно 
от настроеното, рекордера ще се включи и 
изключи в точното време.

VPS/PDC е предназначено за запис на цели 
програми. За да настроите таймер, който е 
по-дълъг/по-къс от времето за излъчване на 
VPS/PDC, трябва да изключите VPS/PDC.

Настройване на запис с 
таймер

1.  Включете телевизора на правилния канал 
за рекордера.

2.  Натиснете TIMER на дистанционото.
 Появява се списък със записите с таймер.

 
3.  Изберете празен списък от менюто и 

натиснете ОК, за да влезете в прозореца за 
въвеждане на час.

4.  Използвайте бутоните pq, за да смените 
стойността на всяка настройка и бутоните 
tu , за да се преместите в полете за 
въвеждане.

 Можете да използвате и цифровите бутони 
на дистанционото, за да въведете стойност 
на настройките.

{Date(дата)}
Дата на записа (ден/месец).
{Start(начало)}
Начало на записа (часове:минути).
{End(край)}
Край на записа (часове:минути).
{Source(източник)}
Изберете телевизиония канал или правилния 
източник (EXT2 или CAM), който сте използвали 
за свързване на странично оборудване.
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{Quality(качество)}
 Изберете режима на записа:
 {Auto}: избира оптималния режим за запис. 

(Зависи от оставащото място на диска и 
дължината на записа).

 {HQ}: високо качество
 {SP}: стандартно качество
 {SPP}: стандартно качество плюс
 {LP}: качество с дълго време
 {EP}: качество с удължено време
 {SLP}: качесто с много дълго време

Погледнете глава ‘Настройки на записа – 
Качество на записа’ за повече информация.

{VPS/PDC}
Включва/изключва VPS/PDC режима.
{Repeat(повторение)}
Избирор на  желаното  повторение на 
записа {None(без)} ,  {Dai ly(всеки ден)} , 
{Weekly(седмично)}, {Mon-Fri(понеделник-петък)} 
или {Weekend(събота и неделя)}.
{Status(състояние)}
Показва състоянието на нагласения запис. 
Веднъж след като таймер е нагласен се 
появява {Valid}. Ако се появи друго съобщение, 
погледнете ‘Възможни проблеми – Проблем 
(Запис)’.

5.  След като приключите натиснете ОК.
6.  Натиснете TIMER, за да излезете от 

менюто.
7.  Поставете DVD диск за запис в рекордера.
8.  Натиснете STANDBY-ON 1 ,  за  да 

превключите рекордера в стендбай режим.

Промяна/изтриване на запис 
с таймер

1.  Включете телевизора на правилния канал 
за рекордера.

2.  Натиснете TIMER на дистанционото.

 
 Появява се списък със записите с таймер.
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3.  Използвайте бутоните pq, за да изберете 
програма с таймер, който искате да 
промените/изтриете и натиснете ОК.

 Появява се менюто за промяна.

 
За да промените зададения таймер, преминете 
на {Edit(промяна)} и натиснете ОК. Изберете 
полето за въвеждане и направете необходимите 
промени, след това натиснете ОК, за да 
запишете.
 
З а  д а  и з т р и е т е  т а й м е р ,  и з б е р е т е 
{Delete(изтриване)} и натиснете ОК.
ИЛИ, в списъка с таймери, изберете този, който 
искате да изтриете и натиснете CLEAR.

За да спрете повтарящо се записване с таймер, 
изберете {Disable(изключване)} и натиснте ОК.

Бележка: За да продължи повтарящия се 
запис, изберете {Enable(включване)} в менюто 
за промени и натиснете ОК.

За да излезете от менто за промени, изберете 
{Cancel(отменяне)} и натиснете ОК.

4.  Натиснете TIMER, за да излезете от 
менюто.

 



ВъзПРоИзВЕжДанИ ДИСкоВЕ

Използвайте този рекордер, за да възпроизвеждате 
и записвате следните дискове:

записване и възпроизвеждане

DVD±RW
Могат да се записват отново и отново.

DVD±R
Могат да бъдат записани само веднъж.

Само възпроизвеждане

DVD Video
(цифров многостранен диск)

CD-RW
Аудио/МР3/JPEG съдържание

CD-R
Аудио/МР3/JPEG съдържание

аудио дискове

MP3 диск

Видео диск
(формати 1.1, 2.0)

Супер видео диск

DivX, DivX Ultra

Важно!
- Ако на екрана на телевизора се появи (Х), 
когато натиснете бутон, това означава, 
че функцията не е достъпна на пуснатия в 
момента диск или по това време.
- DVD дисковете и плеъри са направени с 
регионални ограничения. Преди да пуснете 
диск се уверете, че диска е от същата зона, 
от която е и плеъра.
- Не натискайте шейната за дисковете и не 
слагайте никакви предмети освен дискове 
в отделението за дискове. Това може да 
повреди плеъра.

Започване на възпроизвеждане 
на диск

1.  Натиснете STANDBY-ON 1, за да включите 
рекордера.

2.  Натиснете OPEN/CLOSE Z.
 Отделението за дискове ще се отвори.
3.  Внимателно поставете диск в отделението 

със записаната страна надолу и натиснете 
OPEN/CLOSE Z.

 Уверете се, че диска е със записаната страна 
надолу. За двустанни дискове, заредете 
страната както е означено на етикета.

4.  Включете телевизора на правилния канал 
за рекордера.

5.  Възпроизвеждането може да започне 
автоматично.

Ако не, натиснете DISC, за да се появи 
съдържанието. Изберете песен/заглавие, което 
искате да пуснете и натиснете u.

За повече функции на възпроизвеждане, 
погледнете раздела ‘Допълнителни функции на 
възпроизвеждане’.
 
Пускане на DVD видео диск

DVD дисковете обикнвено имат меню. В такъв 
случай може да се наложи да изберете това, 
което искате (например, език на субтитрите или 
звука) от менюто.

1. Поставете DVD диск.
 Ако се появи менюто на диска на телевизора, 

използвайте бутоните pqtu , за да 
изберете една от възможностите или 
използвайте цифровите бутони, за да 
въведете избора си и натиснете ОК, за да 
започне възпроизвеждането.

 За да изберете предишния или следващия 
маркер на глава/заглавие

 По време на възпроизвеждането натиснете 
`b/B`.

2.  За да спрете възпроизвеждането, натиснете 
STOP x.

Пускане на (супер )видео диск

1. Поставете (супер) видео диск.
 Ако се появи менюто на диска, използвайте 

цифровите бутони, за да въведете избора 
си или използвайте бутоните pq, за да 
изберете една от възможностите и натиснете 
ОК, за да потвърдите.

 За да се върнете към предишното меню, 
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натиснете BACK на дистанционото.
 За да включите/изключите контрола на 

възпроизвеждането (PBC), натиснете 
INFO на дистанционото по време на 
възпроизвеждането, след това използвайте 
бутоните pq, за да изберете {PBC On} или 
{PBC Off}.

2.  За да спрете възпроизвеждането, натиснете 
STOP x.

Пускане на записан DVD диск

1.  Поставете записан DVD диск.
2.  Натиснете DISC.
 Появява се менюто на диска.
3.  Изплзвайте бутоните pqtu, за да изберете 

заглавие и натиснете u, за да започне 
възпроизвеждането.

4.  За да спрете възпроизвеждането, натиснете 
STOP x.

Пускане на DivX диск

Този рекордер поддържа възпроизвеждането на 
DivX филми, които сте записали от компютъра 
си на CD-R/RW, DVD±R/±RW.

1.  Поставете DivX диск.
2.  Н а т и с н е т е  u ,  з а  д а  з а п о ч н е 

възпроизвеждането.
 По време на възпроизвеждането можете:
 Ако има добавени многоезични субтитри на 

диска, можете да натиснете SUBTITLE, за 
да смените езика на субтитрите.

3.  За да спрете възпроизвеждането, натиснете 
STOP x.

Бележка: За да изберете друг шрифт на 
субтитрите, погледнете раздел ‘Настройки 
на възпроизвеждането – Шрифт на DivX 
субтитрите’.

Полезни съвети:
- Поддържат се субтитри със следните 
разширения на файловете (.srt, .smi, .sub, 
.sami).
- Нормално е да има виждане на пиксели по 
време на възпроизвеждането на DivX поради 
ниската чистота на цифровото съдържание 
по време на свалянето от интернет.
- За да пуснете DivX 5 файлове, запаметете 
файловете със субтитрите и филма в една 
папка. Уверете се, че файла със субтитрите 
имат същото име като файла на филма, но 
със собственото си разширение.
 

Пускане на MP3 диск

Този рекордер може да възпроизвежда повечето 
MP3 аудио файлове и JPEG картинни файлове, 
записани на диск или от закупен диск.

1. Поставете MP3 диск.
 Появява се меню със съдържанието на 

диска.
2.  Използвайте бутоните pq, за да търсите 

в менюто и натиснете ОК, за да влезете в 
папката/албума.

 
 Ако диска съдържа много песни/заглавия/

файлове, използвайте PREV ̀ b или NEXTB`, 
за да видите предишната/следващата 
страница.

 За да се върнете към предишното меню, 
натиснете BACK.

3.  Използвайте бутоните pq, за да изберете 
песен/файл и натиснете ОК, за да започне 
възпроизвеждането.

4.  За да спрете възпроизвеждането, натиснете 
STOP x.

Полезни съвети:
- Може да се възпроизведе само първата сесия 
от много-сесиен диск.
- Рекордера не поддържа MP3PRO аудио 
формат.
- Може да отнеме повече време на рекордера, 
за да покаже съдържанието на диска, поради 
големия брой песни/картинки, записани на 
един диск.

Пускане на диск с картинки
(презентация)

Можете да пускате JPEG картинки в определен 
ред автоматично една след друга.

1. Поставете диск с JPEG картинки (CD, CD-
R/RW, DVD±R/±RW).

 Появява се съдържанието на диска.
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2.  Използвайте бутоните pq, за да търсите 
в менюто и натиснете ОК, за да влезете в 
папката.

 
 Ако диска съдържа много песни/заглавия/

файлове, използвайте PREV ̀ b или NEXTB`, 
за да видите предишната/следващата 
страница.

 За да се върнете към предишното меню, 
натиснете BACK.

3.  Използвайте бутоните pq, за да изберете 
песен/файл и натиснете ОК, за да започне 
презентацията.

4.  По време на възпроизвеждането, имате 
достъп до различни настройки.

 Натиснете INFO, за да влезете или излезете 
от менюто. Там са описани функциите на 
бутоните на дистанционото.

 За да се появи индекс от 12 умалени 
картинки на екрана

 Натиснете ANGLE. Използвайте бутоните 
`b/B`, за да преминете на предишната/
следващата страница.

за да влезете/излезете от режима за увеличение
Натиснете ZOOM, за да влезете и промените 
фактора на увеличение. Използвайте бутоните 
pqtu, за да панорамирате из увеличената 
картина. За да излезете от режима на увеличение 
и да продължи презентацията, натиснете ZOOM, 
за да изберете {100%}.
за да промените посоката на презентацията
Натиснете бутоните pq, за да сменяте между 
различните режими.
за да завъртите картина,
Използвайте бутоните tu, за да завъртите 
пуснатата картина.
за да видите предишния/следващия файл,
Използвайте бутоните `b/B`, за да изберете 
желания файл.
5.  Натиснете BACK, за да се върнете към 

главното меню.
6.  За да спрете възпроизвеждането и да видите 

съдържанието, натиснете STOP x.
 Ако диска съдържа и МР3 файлове и JPEG 

файлове, можете да пуснете презентация с 
музика.

 Изберете МР3 файл и натиснете ОК, за да 
започне възпроизвеждането. След това, 
изберете картинния файл от менюто и 
натиснете ОК, за да започне презентацията.

Поддържани JPEG формати на файловете:
-  Разширението на файла трябва да е .jpg, .jpe 

или .jpeg.
-  Този рекордер може да пуска само картини 

от цифрови фотоапарати според JPEG-EXIF 
формата, използван от повечето цифрови 
фотоапарати. Не може да пуска Motion JPEG 
или картини с формат различен от JPEG или 
музикални клипове съчетани с картини.

Полезни съвети:
- Дискове направени на компютър може да не 
се пуснат от рекордера поради различието в 
техниката на записване. Съвместимостта 
със записаните формати не е гарантирана.
- Може да отнеме повече време на рекордера, 
за да покаже съдържанието на диска, поради 
големия брой песни/картинки, записани на 
един диск.
- Ако JPEG картината не е била записана с ‘exif’ 
тип файл, нормалната умалена картинака 
няма да се покаже на екрана.

Възпроизвеждане от USB 
flash устройство/USB 
четец на карти с памет

USB порта поддържа възпроизвеждането на 
JPEG/MP3/WMA и DivX файлове.

1.  Включете USB flash устройство/USB четец на 
карти с памет в USB порта.

2.  Натиснете USB на дистанционото, за да 
влезете в информацията на устройството.

 На телевизора се появява меню със 
съдържанието.

3.  Използвайте бутоните pq, за да търсите в 
менюто и да изберете файла, който искате да 
пуснете, след това натиснете ОК.

 За повече информация за възпроизвеждането, 
погледнете предния раздел за възпроизвеждане 
на MP3/WMA и DivX в това упътване.

4.  За да спрете възпроизвеждането, натиснете 
STOP x или изключете USB flash устройство/
USB четец на карти с памет от USB порта.

Бележка:  USB порта не  поддържа 
възпроизвеждане от USB hub устройство. 
Поддържат се само марки и модели 
ф о т о а п а р а т и ,  к о и т о  п о д д ъ р ж а т 
стандартния клас USB Mass Storage Device.
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ДоПълнИТЕлнИ функцИИ на 
ВъзПРоИзВЕжДанЕ

 

Пускане на друго заглавие/
глава/песен

Когато диска съдържа повече от една глава 
или песен, можете да пуснете различна песен, 
заглавие или глава по следния начин.

По време на възпроизвеждането,
-  Натиснете B`, за да преминете на следващата 

глава/песен.
-  Натиснете `b, за да се върнете в началото 

на предишната глава/песен.
ИЛИ
-  Използвайте цифровите бутони, за да 

въведете номера на главата/песента.
-  Н а т и с н е т е  I N F O ,  з а  д а  с е  по яв и 

менюто с възможностите на видео 
възпроизвеждането.

Изберете иконата на заглавието в менюто и 
натиснете ОК. Използвайте бутоните pq, за 
да смените номера на заглавието.

 

Изберете иконата на главата в менюто и 
натиснете ОК. Използвайте бутоните pq, за 
да смените номера на главата.

 
- Натиснете INFO, за да излезете от 

менюто.
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Спиране в пауза на 
възпроизвеждането/пускане 
в забавен кадър
(Неприложимо за VCD/SVCD дискове)

1.  По време на възпроизвеждането, натиснете 
u, за да спрете в пауза възпроизвеждането 
и картината за замръзне.

2.  За да преместите картината с един кадър 
напред или назад, натиснете бутона tилиu 
неколкократно.

3.  За да пуснете в забавен кадър, натиснете 
неколкократно m, за да сменяте между 
различните скорости (1/16Х, 1/8Х, 1/4Х, 
1/2Х).

4.  За да пуснете нормално възпроизвеждане, 
натиснете u.

Търсене напред/назад

Можете да търсите бързо напред или назад 
в диск по време на възпроизвеждането и да 
изберете желана скорост на търсене.

1.  По време на възпроизвеждането натиснете и 
задръжте ̀ b или B`  докато се появи лентата 
за търсене (2Х) на телевизора.

2.  Натиснете m или M неколкократно, за да 
изберете една от скоростите за търсене (2Х, 
4Х, 8Х, 16Х, 32Х).

3.  За да пуснете нормално възпроизвеждане, 
натиснете u.

 

Увеличаване на статични 
изображения

Можете да увеличите изображението на екрана 
и да панорамирате из него.
1.  Натиснете ZOOM неколкократно, за да 

активирате увеличвението.
2.  Използвайте бутоните pqtu , за да 

панорамирате из увеличената картина.
3.  За  да  излезете ,  натиснете  ZOOM 

неколкократно докато се възстанови 
нормалната картина.



Смяна на ъгъла на камерата

Тази възможност е достъпна единствено с DVD 
дискове, които имат секвенции, записани под 
различни ъгли на камерата. Това ви позволява 
да гледате картината от различни ъгли.

По време на възпроизвеждането, натиснете 
ANGLE неколкократно, за да изберете желания 
ъгъл на камерата достъпни на диска.

Ако има функция за различни ъгли, ще се появи 
иконата .

Разбъркано пускане на песни

Можете да пускате разбъркано файлове/песни 
на аудио дискове, видео дискове (VCD), дискове 
със снимки, DVD дискове или USB устройства 
(например CDDA, MP3, JPEG файлове).

1.  По време на възпроизвеждането, натиснете 
SHUFFLE, за да включите разбърканото 
възпроизвеждане.

2.  З а  д а  о т м е н и т е  р а з б ъ р к а н о т о 
възпроизвеждане, натиснете още веднъж 
SHUFFLE.

Употреба на различните 
режими на повторените

Можете да избирате различни фунции за 
повторение по време на възпроизвеждането.

Повтарящо се възпроизвеждане

Възможностите за повтарящо се възпроизвеждане 
варира взависимост от типа на диска.

1.  По време на възпроизвеждането натиснете 
REPEAT, за да изберете една от следните 
възможности.

-  Повторените на заглавието/главата/всичко 
(DVD/DVD±R/DVD±RW).

-  Повторените на песента/заглавието (VCD/
SVCD).

-  Повторените веднъж/повтори/повтори 
всичко (DivX, DivX Ultra, аудио дискове).

2.  За да отмените възпроизвеждането с 
п о в т о р е н и е ,  н а т и с н е т е  R E P E A T 
неколкократно, за да изберете ‘Repeat off’ 
или натиснете STOP x.
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Повторение на определена част

Можете да пуснете да се повтаря определена 
част от заглавие/глава на песен. За да направите 
това, трябва да обозначите началото и каря на 
частта, която искате.

1.  По време на възпроизвеждането натиснете 
REPEAT A-B в момента, в който искате 
повторението да започне.

2.  Натиснете REPEAT A-B отново в момента, 
в който искате повторението да спре.

 Възпроизвеждането пропуска началото на 
маркираната част. Частта се повтаря докато 
режима за повторение не се изключи.

3.  З а  д а  о т м е н и т е  п о в т а р я щ о т о  с е 
възпроизвеждане натиснете REPEAT A-B 
отново.

Промяна на езика на 
субтитрите

Това работи само на DVD и DivX Ultra дискове с 
многоезични субтитри. Можете да смените езика, 
който искате по време на възпроизвеждането.

По време на възпроизвеждането, натиснете 
SUBTITLE неколкократно, за да сменяте 
различните езикови настройки на езика.

Ако избрания език не е достъпен на диска, вместо 
него ще се  използва езика по подразбиране на 
диска.

Полезен съвет:
-Някой DVD дискове позволяват позволяват 
смяна на езика на субтитрите само чрез 
менюто на диска. За да влезете в това меню, 
натиснете DISC.

Промяна на езика на звука

Това работи само за многоезични DVD дискове 
и VCD дискове с многоканален звук.

По време на възпроизвеждането, натиснете 
AUDIO неколкократно, за да сменяте различните 
аудио канали и езици на звука на диска.

Полезен съвет:
- Някой DVD дискове позволяват позволяват 
смяна на езика назвука само чрез менюто на 
диска. За да влезете в това меню, натиснете 
DISC.



Търсене по време

Тази възможност ви позволява да пропускате 
определена част от пуснатия в момента диск.

1.  По време на възпроизвеждането, натиснете 
TIME SEARCH, за да влезете в екрана за 
въвеждане на време за търсене.

2.  Натиснете ОК на дистанционото.
 Оставащо време за възпроизвеждане ще се 

промени на поле за въвеждане на време.

 
 Използвайте цифровите бутони, за да 

въведете 6 цифрено време.
 Възпроизвеждането преминава на избраното 

време.

Продължаване на възпроизвежда-
нето от последния момент, в 
който е спряло

Тази функция е възможна само за DVD/VCD 
дискове. Рекордера е способен да продължи 
възпроизвеждането от последния момент, в 
който е било спряно.

Преди да започнете…
 Уверете се, че режима за продължаване 

е включен, погледнете ‘Настройки на 
възпроизвеждането - Продължаване’.

 Заредете диск и натиснете u, за да продължи 
от посления момент, в който е бил спрян.

за да отмените режима за продължаване и 
възпроизвеждането да започне отначало
 Когато възпроизвеждането спре, натиснете 

STOP x отново.
ИЛИ
 Натиснете ̀b, за да започне възпроизвеждането 

от първото заглавие/песен.
 

��

ПРомяна за заПИС

Относно менюто на диска

Екрана с индекса на менюто на диска показва 
записите на диска. Той трябва да се появи 
след като сте заредили такъв диск или когато 
натиснете DISC на дистанционото.

 
Екрана с индекса на менюто на диска се състои 
от следната информация за записа:
А.  Умалена картинка на заглавието.
Б.  Името на заглавието, време на записа, 

качеството на записа и използваното място 
от диска.

В.  Оставащото време за запис в различните 
режими на запис. Натиснете REC MODE, за 
да смените режима.

Г.  Оставащото място на диска.

Промяна на вашия запис

След като сте направили запис, този рекордер 
може да промени заглавието или видео 
съдържанието. Можете да изтриете или защитите 
запис и да реименувате запис. Ако DVD диска е 
финализиран, неможе да се променя.

Преди да започнете…
Натиснете DISC, за да се появи индекса на 
менюто на диска. Изберете заглавието, което 
ще променяте и натиснете ОК, за да влезете в 
менюто за промени.
{Play}
За да се пусне избраното заглавие (запис).
{Title}
Достъп до менюто за промяна на заглавието.
{Disc}
Достъп до менюто за промяна на диска.
 



Достъп до менюто за 
промяна на заглавието

Това меню ви позволява да изтриете заглавие, да 
скриете/откриете скрити части, да преименувате, 
да го разделите или да защитите записа.

1.  Натиснете DISC, за да влезете в менюто на 
диска.

2.  Използвайте бутоните pqtu , за да 
изберете заглавието, което ще променяте 
и натиснете ОК.

 Появява се менюто за промяна.
3.  Използвайте бутоните pq, за да изберете 

{Title} и натиснете ОК.

 

Изтриване на запис

Можете да изтриете определено заглавие 
(запис) от DVD диска.

1. В менюто за промени, използвайте бутоните 
pq, за да изберете {Erase} и натиснете ОК.

 Появява се съобщение за потръждаване.
2.  За да продължите, изберете {OK} от менюто 

и натиснете ОК, за да потвърдите.
 За да отмените, изберете {Cancel} и 

натиснете ОК.

Скриване на част от заглавие 
(само за DVD±RW)

Тази възможност ви позволява да скриете 
нежелана сцена от запис (например реклама). 
За да го направите, трябва да изберете начална 
точка (А) и крайна точка (B) на сцената, която 
да изтриете.

1. В менюто за промени, използвайте бутоните 
*, за да изберете {A-B Hide} и натиснете 
ОК.

 Екрана на заглавието ще бъде спряно в 
пауза по подразбиране.

 
2. Н а т и с н е т е  u ,  з а  д а  з а п о ч н е 

възпроизвеждането.
 За да търсите бързо, натиснете бутоните 

m/M.
 За да намерите определен кадър по време 

на възпроизвеждането, натиснете u, за да 
спре в пауза, след това натиснете tилиu 
неколкократно.

3.  Като изберете {Set Point A}, натиснете ОК, за 
да отбележете началната точка.

4.  Намерете крайната точка на частта и 
натиснете u , за да спрете в пауза 
възпроизвеждането.

5.  Като изберете {Set Point В}, натиснете ОК, за 
да отбележете крайна точка.

6.  За да потвърдите, използвайте бутоните pq, 
за да изберете {A-B Hide} и натиснете ОК.

Полезен съвет:
-За да възстановите скритите сцени, 
изберете {Unhide} от менюто за промени.
 

Преименуване на заглавие

Оригиналното име на заглавието се генерира 
автоматично от рекордера. Можете да му дадете 
ново име като направите следното.

1. В менюто за промени, използвайте бутоните 
pq, за да изберете {Rename} и натиснете 
ОК.

 Появява се екран с клавиатура.
2.  Използвайте бутоните pqtu , за да 

изберете глава/цифра/символ и натиснете 
ОК, за да изберете.

 Максималния брой символи е 16.
 Можете да използвате следните бутони на 

клавиатурата на екрана, за да въведете 
името. Използвайте бутоните pqtu, за 
да изберете съответните бутони.
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   : да пишете с главни букви.

   : да пишете с малки букви.

   : за да въведете символ.

   : за празно място.

   

   : за да изтриете буква вляво от курсора.

За да превключите между главни и малки букви 
или въвеждане на символ, натиснете `b или B` 
неколкократно, за да изберете предпочитаното 
поле.
3.  За да потвърдите използвайте бутоните 

pqtu, за да изберете {Confirm} и натиснете 
ОК.

 Панела с информацията вече е обновен.

За да отмените промените, натиснете BACK на 
дистанционото.

Разделяне на заглавие  
(само за DVD±RW)

Можете да разделите заглавие на две или 
повече. Отбележете, че заглавието трябва да 
е по-дълго от 6 (шест) секунди.

Внимание! Веднъж след като сте разделили 
заглавие, неможете да го съберете отново.

1. В менюто за промени, използвайте бутоните 
pq, за да изберете {Divide} и натиснете 
ОК.

 Екрана на заглавието ще бъде спряно в 
пауза по подразбиране.

 
2.  Н а т и с н е т е  u ,  з а  д а  з а п о ч н е 

възпроизвеждането.
 За да търсите бързо, натиснете бутоните 

m/M.
 За да намерите определен кадър по време 

на възпроизвеждането, натиснете u, за да 
спре в пауза, след това натиснете tилиu 
неколкократно.
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3.  След като избрете {Divide}, натиснете ОК, за 
да зададете точка на разделяне.

4.  Използвайте бутоните pqtu , за да 
изберете {OK} и натиснете ОК, за да започне 
разделянето.

 След като приключи, в менюто на екрана ще 
се появи новото заглавие.

 

Защитата на заглавие

Можете да защитите записаното заглавие, за да 
предотвратите инцидентна загуба на запис.

1. В менюто за промени, използвайте бутоните 
pq, за да изберете {Protect} и натиснете ОК.

 Появява се съобщение за потръждаване.
2.  Изберете {OK} в менюто, за да продължите 

или {Cancel}, за да прекратите, след това 
натиснете ОК, за да потвърдите.

 
за да премахнете защита,
В менюто за промени, използвайте бутоните pq, 
за да изберете {Unprotect} и натиснете ОК.
Появява се съобщение за потръждаване.
Премахнете защитата на заглавие ако искате да 
го изтриете или промените.

Достъп до менюто за 
промени на диска

Това меню ви позволява да изтиете всички 
записи и да подготвите диск за възпроизвеждане 
на друг DVD плеър.

1.  Натиснете DISC, за да влезете в менюто на 
диска.

2.  Използвайте бутоните pqtu , за да 
изберете заглавие (не трябва да е празно) 
и натиснете ОК.

 Появява се менюто за промяна.
3.  Използвайте бутоните pq, за да изберете 

{Disc} и натиснете ОК.

 



Изтриване на всички записи

Тази възможност ви позволява да изтриете 
всички незащитени записи на DVD диск.

1. В менюто за промени, използвайте бутоните 
pq, за да изберете {Erase} и натиснете 
ОК.

 Появява се съобщение за потръждаване.
2.  За да продължите , изберете {OK} от менюто 

и натиснете ОК, за да потвърдите.
 За да отмените, изберете {Cancel} и 

натиснете ОК.
 

Преименуване на диск

Оригиналното име на диска се създава 
автоматично от рекордера. Можете да 
преименувате диск като направите следното.

1. В менюто за промени, използвайте бутоните 
pq, за да изберете {Label} и натиснете ОК.

 Появява се екран с клавиатура.
2.  Използвайте бутоните pqtu , за да 

изберете глава/цифра/символ и натиснете 
ОК, за да изберете.

 Максималния брой символи е 16.
 Можете да използвате следните бутони на 

клавиатурата на екрана, за да въведете 
името. Използвайте бутоните pqtu, за 
да изберете съответните бутони.

   : да пишете с главни букви.
   : да пишете с малки букви.
   : за да въведете символ.
   : за празно място.
   
   : за да изтриете буква вляво от курсора.

За да превключите между главни и малки букви 
или въвеждане на символ, натиснете `b или B` 
неколкократно, за да изберете предпочитаното 
поле.
3.  За да потвърдите използвайте бутоните 

pqtu, за да изберете {Confirm} и натиснете 
ОК.

 Панела с информацията вече е обновен.
 За да отмените промените, натиснете BACK 

на дистанционото.
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Възпроизвеждане на записи 
на други DVD плеъри     
(само за DVD±RW)

Трябва да финализирате DVD±R диск, за да 
можете да го пуснете на друг DVD плеър.

След като сте финализирали DVD±R, неможете 
да записвате върху него или да правите промени. 
Уверете се, че сте направили всички записи и 
промени преди да финализирате диска.

1.  Натиснете DISC, за да влезете в менюто на 
диска.

2.  Използвайте бутоните pq, за да изберете 
заглавие и натиснете ОК.

 Появява се менюто за промени.
3.  Използвайте бутоните pqtu , за да 

изберете {Finalize} и натиснете ОК.
 П о я в я в а  с е  с ъ о б е щ е н и е  з а 

предупреждение.
4.  Изберете {OK} от менюто и натиснете ОК.
 Финализирането започва. Това ще отнеме 

няколко минути взависимост от дължината 
на записа.

 Не отваряйте отделението за дискове или 
изключвайте рекордера, тъй като това ще 
направи диска неизползваем.

 



ВъзможноСТИ В мЕнюТо С 
наСТРойкИ

Менюто на системата ви предоставя различни 
възможности да настроите рекордера, за да 
пасне на вашите предпочитания.

 
1. Натиснете SETUP на дистанционото.
 На телевизора се появява менюто с 

настройки.
2.  Използвайте бутоните pq, за да изберете 

предмет от менюто и натиснете u, за да 
влезете във възможностите му.

3.  Използвайте бутоните pq, за да изберет 
настрайката, която искате да промените и 
натиснете ОК, за да потвърдите.

 На следващите страници има инструкции и 
описания на възможностите.

4.  За да излезете, натиснете SETUP.

Погледнете раздел ‘Настройки на тунера’

Погледнете раздел ‘Настройки на диска’

Погледнете раздел
‘Настройки на възпроизвеждането’

Бележка: За настройки на записи,
погледнете раздел ‘Записване’

Погледнете раздел ‘Настройки на звука’

Погледнете раздел ‘Настройки на картината’

Погледнете раздел ‘Настройки на системата’
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Настройки на тунера

Manage Preset
(промяна на предварително зададените настройки)
-  Променете запаметените телевизиони канали по ваше предпотитание. Изберете това и 

натиснете ОК за да влезете в менюто със списъка с програмите.
1.  Използвайте бутоните pq, за да изберете канал, който да промените.
2.  Натиснете u, за да преместите категориите в ляво.
3.  Използвайте бутоните pq, за да изберете една възможностите за промяна:
 {Move Up}
 - Натиснете ОК, за да премеситите избрания канал нагоре с един номер в списъка.
 {Move Down}
 - Натиснете ОК, за да премеситите избрания канал надолу с един номер в списъка.

 

Бележка: За да пропуснете канал, изберете канала и натиснете CLEAR. Достъп до този 
канал можете да имате като натиснете бутона с номер на дистанционото отговарящ на 
канала.

 {NICAM}
 - NICAM е система за предаване на цифров звук. Може да предава или един стерео канал или 

два отделни моно канала. Изберете {On}, за да подобрите предаването на звука или {Off} ако 
приемането е слабо.

 {Decoder}
 - Ако пуснатия телевизионен канал се предава чрез кодирани телевизиони сигнали, които 

могат да се виждат с декодер, който е свързан в EXT2 AUX-I/O гнездото, трябва да включите 
декодера, за да го определите за този канал. Натиснете ОК, за да включите {On} или изключите 
{Off} декодера.

 {Rename}
 - Натиснете ОК, за да влезете в полето за преименуване. Използвайте бутоните pqtu, за 

да изберете буква/цифра/символ в менюто с клавиатурата и натиснете ОК, за да го изберете. 
След като приключите, отидете на {Finish} в менюто и натиснете ОК.

Бележка: Максималния брой символи е пет.

 Можете да използвате следните бутони на клавиатурата на екрана, за да въведете името. 
Използвайте бутоните pqtu, за да изберете съответните бутони.

   : да пишете с главни букви.
   : да пишете с малки букви.
   : за да въведете символ.
   : за празно място.
   
   : за да изтриете буква вляво от курсора.

За да превключите между главни и малки букви или въвеждане на символ, натиснете `b или B` 
неколкократно, за да изберете предпочитаното поле.
За да потвърдите използвайте бутоните pqtu, за да изберете {Confirm} и натиснете ОК.
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 {Manual Setting}
 - Натиснете ОК, за да влезете в менюто за ръчни настройки. Използвайте бутоните pq, за да 

смените настройката и бутоните tu, за да преминавате на предишното/следващото поле.
 {PR}
 - предварително зададения номер на канала, който сте избрали.

 
 {Seek (MHz)}
 - използвайте бутоните pq, за да намерите правилна честота.
 {CH}
 - използвайте бутоните pq, за да изберете канал.
 {Fine}
 - ръчно финно настройване на канали. Използвайте бутоните pq, за да намалите/увеличите 

честотата с 0.06~0.07 MHz.
 {Standard}
 - използвайте бутоните pq, за да изберете телевизиона система, която има най-малко 

смущение на звука и картината.

Country (държава)
–  Изберете вашата държава за атоматично настройване на каналите.

Бележка: ако изберете друга държава, ще започне търсене на достъпните телевизиони 
канали.

Auto Search (автоматично търсене)
–  Преинсталирайте всички телевизиони програми на рекордера. Изберете това и натиснете ОК 

на дистанционото, за да започне автоматичното търсене на канали. Това ще отнеме няколко 
минути.

 

Настройки на диска

Format (форматиране)
  Форматирането е необходимо за определени DVD+VR, DVD±RSL/DL и DVD±RW дискове, 

преди да могат да се използват за записване на този рекордер.
1.  Натиснете ОК, за да изберете.
2.  Ще се появи съобщение за потвърждение. Изберете {OK} от менюто, за да продължите или 

{Cancel}, за да отмените, след това ОК, за да потвърдите.

бележки:
- Тази възможност е необходима, когато се използва отново презаписващ DVD диск (например 
MP3, JPEG файлове) за видео записи.
- След като диска е форматиран, всичко на диска ще бъде изтрито.

Lock (заключване)
 За да избегнете инцидентно изтриване или променяне на записан материал, можете да 

заключите DVD диска.
1.  Натиснете ОК, за да изберете.
2.  Ще се появи съобщение за потвърждение. Изберете {OK} от менюто, за да продължите или 

{Cancel}, за да отмените, след това ОК, за да потвърдите.
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Бележка: Ако диска е заключен, възможността в менюто ще се бъде променена на 
{Unlock(отключи)}. Можете да използвате тази възможност, за да отключите DVD±R/±RW 
диск записан на друг DVD рекордер.

Make Compatible (направи съвместим) 
 Тази функция ви позволява да направите променен DVD±RW диск на друг рекордер съвместим, 

за да можете да го пуснете на този рекордер.
1.  Натиснете ОК, за да изберете.
2.  Ще се появи съобщение за потвърждение. Изберете {OK} от менюто, за да продължите или 

{Cancel}, за да отмените, след това ОК, за да потвърдите.
Бележка: Ако неможете да изберете тази възможност, това означава, че диска вече е 
съвместим.

Disc Info (информация за диска)
 Изберете това и натиснете ОК, за да видите информацията за диска. За да излезете от менюто, 

натиснете BACK.
 {Label}
 – Името на диска.
 {Title No.}
 – Общия брой на заглавия на диска. Максималния брой е 99.
 {Media}
 – Тип на диска.
 {Status}
 – Състояние на диска (записващ, празен, финализиран или записан).
 {Space}
 – Използваното място и общото място.
 {Remainder}
 – Показва оставащото място на DVD диска.

 

Настройки на възпроизвеждането (подчертаните възможности 
са фабричните настройки)

Audio Language (аудио език) 
Избере предпочитания от вас език на звука на DVD възпроизвеждането.

Subtitle Lnaguage (език на субтитрите)
Избере предпочитания от вас език на субтитрите на DVD възпроизвеждането.

бележки:
- Ако избрания език на звука/субтитрите не е достъпен на диска, ще се използва езика по 
подразбиране.
- За някой DVD дискове, езика на субтитрите/звука може да се променя само през менюто 
на диска.
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TV Shape (формат на екрана)
 Изберете съотношението на рекордера според формата на телевизора, към който сте го 

включили.
 {4:3 PS}
 – Изберете този за картина с пълна височина, но изрязана от двете страни.
 {4:3 LB}
 – Изберете този за широкоекранна картина с черни ленти отгоре и отдолу на екрана.
 {16:9}
 – Изберете този за широкоекранни телевизори (съотношение на кадъра 16:9).

Resume (продължение)
 С тази функция, можете да продължите възпроизвеждането на посления диск, който сте 

пуснали.
 {On}
 – Включване на функцията. Рекордера ще продължи възпроизвеждането на посления диск, 

който сте пуснали.
 {Off}
 – Изключване на функцията за последния пуснат диск. Рекордера ще започне възпроизвеждането 

отначало, когато пуснете диск.

Бележка: Ако изключите функцията е приложимо само за възпроизвеждане след като 
рекордера е бил изключен в стендбай режим или след като сте извадили диска.

DivX(R) VOD DRM
 Изберете, за да видите DivX VOD регистрациония код, който ви позволява да взимате под 

наем или да закупувате филми като използвате DivX VOD услугата. За повече информация, 
посетете www.divx.com/vod.

1.  Натиснете ОК, за да се появи кода.
2.  Натиснете BACK, за да се върнете към предното меню.
3.  Използвайте кода, за да закупите или наемете филми от DivX VOD услугата на www.divx.

com/vod. Следвайте инструкциите и копирайте филма от компютъра на CD-R/RW или DVD, 
за да го пуснете на рекордера.

Бележка: Всички свалени филми от DivX VOD могат да се възпроизвеждат на този 
рекордер.
 

DivX Subtitle Font (шрифт на субтитрите)
 Изберете шрифта, който поддържа записаните DivX субтитри.

 {Standard}
 – показва стандартен списък с романски шрифтове осигурени от рекордера.
 {Central Eur.}
 – показва централно европейски шрифтове.
 {Cyrillic}
 - показва кирилизирани шрифтове.
 {Greek}
 - показва гръцки шрифтове.
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Настройки на звука (подчертаните възможности са фабричните 
настройки)

Downmix 
 За избор на метода за аудио даунмикс до два канала когато пускате DVD диск, който е записан 

в Dolby Digital формат.
 {LT/RT}
 – Изберете това, ако рекордера е свързан към Dolby Pro Logic декодер.
 {Stereo}
 – Изберете това, за да даунмиксирате многоканалните аудио сигнали до два канала, които 

осигуряват звук само от предните две тонколони.

Digital Output (цифров изход)
 Тази настройка се изисква само ако използвате коаксиалното гнездо на рекордера за да 

свържете аудио/видео устройство.
 {PCM}
 – Изберете това ако свързаното устройство неможе да декодира многоканален звук. Системата 

ще превърне Dolby Digital и MPEG-2 многоканални сигнали е PCM (пулсова кодирана 
модулация).

 {Auto}
 – Аудио сигналите ще бъдат възпроизведени според аудио потока на диска.

Night Mode (нощен режим)
 Този режим оптимизира възпроизвеждането на звука при ниска сила. Високите изходни звуци 

ще бъдат омекотени, а ниските изходни звуци излизат на преден план до чуваемо ниво.
 {On}
 – Включване на нощния режим.
 {Off}
 – Изключване на нощния режим. Изберете това, за да се насладите на сърраунд звук с пълния 

му динамичен обхват.
 

Настройки на картината (подчертаните възможности са 
фабричните настройки)

Video Output (видео изход)
 Изберете вида на видео изхода, който съответства на видео свръзката между рекордера и 

телевизора.

 {SCART RGB}
 – за SCART връзка.
 {YUV P-Scan}
 – за компонентна видео връзка към телевизор с непрекъснато търсене. (Използвайте 

дистанционото на телевизора, за да включите на правилния канал. Погледнете упътването на 
телевизора, за това как да изберете правилния канал за приемане на видео на телевизора).

 {YUV Interlace}
 – за компонентна видео връзка.

Бележка: Настройките на видео изхода не се изисква за S-Video или Съставна (CVBS) видео 
връзка.
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Настройки на системата (подчертаните възможности са 
фабричните настройки)

Menu Language (език на менюто)
 Изберете езика на менюто за рекордера, на който да се показва.

Clock Setting (настройки на часовника)
 Настройте дата и часа. Използвайте бутоните pq, за да смените цифрите и бутоните tu, 

за да изберете друго поле за въвеждане, след това натиснете ОК, за да потвърдите.

 {Manual}
 – Изберете това, за да нагласите ръчно датата и часа.
 {Auto}
 – Включва и изключва автоматичното настройване на датата и часа. Ако е включено, датата 

и часа ще бъдат настроени според първия предварително зададен канал, който излъчва тази 
информация.

бележки:
- Автоматичното сваляне на датата и часа става само когато рекордера е включен или е 
в стендбай режим.
- По време на обновяването в стендбай режима, поведението на рекордера е следното:
1. Съобщението на дисплея става от настоящия час на ‘HELLO’.
2. След като обновяването приключи, рекордера преминава пак в стендбай режим и се показва 
настоящия час.

Screen Saver
 Скрийн сейвъра предпазва от повреда телевизиония екран като предотвратява показването 

на статични изображения за продължително време.
 {On}
 – Превключва в режим скрийн сейвър когато възпроизвеждането е било спряно или спряно в 

пауза за повече от 5 минути.
 {Off}
 – Изключва функцията за скрийн сейвър.

Restore Default
(възстановяване на фабричните настройки)
 Възстановява всички настройки на рекордера, освен предварително зададено програмиране 

с таймер.
1. Натиснете ОК, за да потвърдите възстановяването.
2.  Появява се предупредително съобщение. Изберете {OK} от менюто, за да продължите или 

{Cancel}, за да отмените, след това натиснете OK, за да потвърдите.
След като възстановите фабричните настройки, ще трябва да направите първичната инсталация.

обноВяВанЕ на СофТуЕъРа

Инсталиране на най-новия софтуеър

Инсталирания софтуеър на рекордера постоянно се подобрява за по-голяма сигурност и 
съвместимост. Периодично, Philips ще побликува обновяване за софтуеъра, което трябва да копирате 
на диск, за да го инсталирате.

Внимание! Захранването не трябва да се прекъсва по време на обновяването.
Посетете сайта на Philips на www.philips.com/support, за да проверите дали има нова версия 
на софтуеъра.
Бележка: Когато проверявате за нова версия, проверете също така за съпътстващи 
инструкции, за инсталирането на софтуеъра.
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ВъзможнИ ПРоблЕмИ

ВнИманИЕ!
При никакви обстоятелства не трябва да опитвате да поправяте системата сами, тъй 
като това може да прекрати гаранцията. Не отваряйте системата, тъй като има риск от 
токов удар.

Ако възникне повреда, първо прегледайте точките в списъка по-долу, преди да занесете 
системата на поправка. Ако не можете да разрешите проблема, следвайки тези съвети, 
обърнете се към вашия доставчик за помощ.

Проблем (Основни) Разрешение

Няма захранване - Натиснете бутона STANDBY ON* на предния панел на рекордера, 
за да го включите.
- Проверете дали контакта има захранване.

Дистанционото не работи - Насочете дистанционото директно към сензора отпред на DVD 
рекордера (не към телевизора).
- Премахнете всякакви препятствия между дистанционото и 
рекордера.
- Батериите са изтощени, сменете батериите.

Няма картина - Включете телевизора на правилния канал за приемане на видео 
сигнал. Сменяйте канала, докато видите DVD екрана. Прочетете 
раздела ‘Стъпка 3: Инсталиране и настройки – Откриване на 
правилния канал за гледане’ за подробности.
- Проверете видео свръзките между телевизора и рекордера.

Няма звук - Проверете аудио свръзките. Прочетете раздела ‘Стъпка 1: Основни 
свръзки – Свързване на аудио кабелите’ за подробности.

Няма сигнал от рекордера - Проверете сигнала от антената или кабелната телевизия.
- Настройте цифровия изход правилно, въз основа на устройствата, 
които сте свързали към рекордера. Прочетете раздела ‘Възможности 
в менюто с настройките – Настройки на звука – Цифров изход’ за 
подробности.
- Инсталирайте телевизионите канали. Прочетете раздела 
‘Възможности в менюто с настройките – Настройки на тунера’ за 
подробности.

Телевизионен канал инсталиран по време 
на автоматичното търсене е смутен или 
разстроен

- Проверете видео връзката между DVD рекордера и телевизора.
- Можете да настроите финно сигнала на телевизиония канал. 
Прочетете раздела ‘Възможности в менюто с настройките 
– Настройки на тунера’.
- Натиснете Р +/-, за да потърсите същия телевизионен канал, който 
може да има по-чиста картина.

Неможе да се отвори вратичката на 
дисковете

- Изключете всички менюта на екрана.
- Натиснете STOP, за да спрете ако има възпроизвеждане или 
запис, след това натиснете OPEN/CLOSE.

Проблем (Възпроизвеждане) Разрешение

Диска не се пуска - Поставете диска със записаната страна надолу.
- Грешен регионален код. DVD диска трябва да е кодиран за ALL 
региони или регион 2, за да се пусне на рекордера.
- Няма запис на диска или типа на диска е грешен. Прочетете 
раздела ‘Възпроизвеждане – Възпроизвеждани дискове’ за 
подробности.
- Уверете се, че диска не е надраскан или изкривен. Почистете 
диска или поставете друг.
- Проверете дали диска не е дефектен, като опитате да пуснете 
друг. 
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Звука от свързаната Hi-Fi система или 
усилвател е смутен

- Не свързвайте никакви кабели от рекордера във ‘Phono’ входа 
на усилвателя.
- Ако сте пуснали DTS CD, трябва да свържете коаксиалното гнездо 
на рекордера към Hi-Fi системата или усилвателя.

Неможе да пусне DivX филми - Проверете дали DivX файла е кодиран според режима ‘Home 
Theater Profile’ с DivX кодиращо устройство.
- Проверете дали е свален целия DivX файл.

По време на възпроизвеждането картината 
е смутена или черно-бяла

- Диска не съответства на стандарта за цветна система на 
телевизора (NTSC/PAL).
- Диска е мръсен, почистете диска.
- Понякога може за малко картината да се разстрои. Това не е 
повреда.

DVD±R/±RW диск записан на рекордера не 
може да се пусне на DVD плеър

- Ако записа е прекален кратък е възможно DVD плеъра да не 
го засече. Моля вижте следните ‘минимални времетраения на 
записите’. Режим на запис: {HQ} – 5 мин.; {SP} – 10 мин.; {SPP} – 13 
мин.; {LP} – 15 мин.; {EP} – 20 мин.; {SLP} – 30 мин.
- Трябва да финализирате DVD±R диска. Прочетете раздела 
‘Промяна на записа – Възпроизвеждане на записи на други DVD 
плеъри (DVD±R)’ за подробности.

Има смущение на звука или картината - Проверете сигнала от антената или кабелната телевизия.
- Настройте финно телевизионите канали. Прочетете раздела 
‘Възможности в менюто с настройките – Настройки на тунера’ за 
подробности.

Появява се съобщението ‘UNKNOWN 
DISC’

-Това съобщение може да се появи ако поставите диск, на който 
да се случило нещо от следните неща:
Грешка по време на записа: заглавието може да липсва.
Грешка по време на промяна на картинката на заглавието/индекса: 
може да се вижда оригиналната картинка на заглавието/индекса.
Грешка по време на финализирането или диска не е 
финализиран.

Проблем (Записване) Разрешение

Картината е разстроена и яркостта варира 
докато записвате DVD видео дискове или 
презаписвате видео касети

- Това се получава ако се опитате да копирате DVD дискове или 
видео касети, които имат защита срещу копиране. Въпреки, че 
картината на телевизора е добра, записването на DVD диска е 
грешно. Това смущение неможе да се избегне със защитените 
срещу копиране DVD дискове и видео касети.
- DVD дисковете имат определен брой записвания, моля сложете 
нов диск, на който да записвате.

Записите не стават по график. Не могат да 
се правят нови записи

- Телевизиония канал, от който искате да записвате не е запаметен 
или сте избрали грешния номер на програмата. Проверете 
запаметените телевизиони канали.
- Или, в списъка със записи с таймер, може да видите едно от 
следните съобщения в колоната {Status}:
{Overlap}: записа с таймер се препокрива с друг такъв запис.
{Failed}: може да има прекъсване на тока по време на записа по 
график.
{Overdue}: трябва да обновите записа с таймер всеки път като 
променяте настройките на часовника.
{Blocked}: съдържанието е защитено срещу копиране. Не можете 
да използвате рекордера да правите копия на защитетени срещу 
копиране материали (DVD дискове или видео касети) върху DVD 
диск.
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СПЕцИфИкацИИ

картина/дисплей

Съотношение на екрана:     4:3; 16:9
Цифрово-аналогов конвертор:    10 bit, 54 MHz
Аналогово-цифров конвертор:    10 bit, 27 MHz

звук

Цифрово-аналогов конвертор:    24 bit, 192 MHz
Аналогово-цифров конвертор:    24 bit, 96 MHz
Съотношение сигнал-шум:     102 dB
Преплитане на говор (1kHz):    105 dB
Динамичен обхват (1kHz):     90 dB

Видео запис

Система на записване:     PAL
Формати на компресия:     MPEG2
високо качество     : HQ
стандартно качество    : SP
стандартно качество плюс    : SPP
качество с дълго време    : LP
качество с удължено време    : EP
качесто с много дълго време   : SLP
Аудио компресия:      Dolby Digital, PCM
Видео възпроизвеждане
Възпроизвеждани дискове:     CD, CD-R/-RW, DVD, DVD-Video, SVCD,  

       Video CD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW,   
       DVD+R DL, DVD-R DL

Формати на компресиране:     MPEG2, MPEG1, DivX
Система на възпроизвеждане:    PAL, NTSC
Аудио възпроизвеждане
Възпроизвеждани дискове:     CD, CD-R/-RW, MP3-CD, MP3-DVD,   

       DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R DL,   
       DVD-R DL

Формати на компресиране:     Dolby Digital, MP3,
        MPEG2 многоканален, PCM
MP3 bit rates:      32~256 kbps и VBR

Възпроизвеждане на неподвижни картини

Формати на дискове:     DVD+R/+RW, DVD-R/-RW,
        Picture CD, DVD+R DL, DVD-R DL
Формат на компресия на картини:    JPEG
Подобрения на картините:     завъртане, увеличение

запаметяване на информация

Може да се записва на:     DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R DL,  
       DVD-R DL
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Тунер/Приемане/Предаване

Телевизиона система:     PAL
Изход за антена:      75 ома коаксиален (IEC75)

места за свързване

Отзад:
        SCART (2x)
        S-Video изход
        Видео (CVBS) изход
        Компонентен видео (Y Pb Pr) изход
        Аудио ляв/десен изход
        Цифров аудио изход (коаксиален)
        RF вход за антена
        RF TV изход
        Вход за захранването

Отпред:
        i.LINK DV вход (IEEE 1394 4-pin)
        Съставен видео (CVBS) вход (CAM1)
        USB вход
        Аудио ляв/десен вход

удобства

Подобрения на програмирането/таймера:   Ежедневно/Ежеседмично,
        Повторение на програма, Ръчен таймер,  

       Записване с едно докосване
Събития за програмиране:     7

захранване

Захранване:      220 – 240V; 50 Hz
Консумация:      25 W (стандартно)
Консумация на ток в стендбай режим:   <3 W

кутия

Размери (Ш х В х Д):     360 х 43 х 325 мм
Тегло:       3 кг
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чЕСТо заДаВанИ ВъПРоСИ

какъв тип диск трябва да използвам за запис?
Можете да записвате и на DVD±R и на DVD±RW дискове. Те са съвместими с DVD видео плеърите 
и DVD-ROM устройствата на компютрите.

какъв е капацитета на DVD±R/±RW дисковете?
4.7 GB, или колкото шест диска. Можете да запишете само един час запис на един диск с най-
високо качество (DVD стандарт) и около 6 часа с най-ниското качество (VHS стандарт).

каква е разликата между DVD±R и DVD ±RW?
На първия можете да записвате веднъж, а на втория да записвате няколко пъти. На DVD±R можете 
да запишете няколко сесии на един диск, но когато се напълни неможете да записвате повече на 
него. На DVD±RW можете да записвате неколкократно.

какво е DV?
Като използвате DV, още познато като i.Link, можете да свържете DV камера към рекордера само 
с един DV кабел за входящите и изходящите аудио, видео, информациони и контролни сигнали.
-  Този рекордер е съвместим само с DV камери (DVC-SD). Не се поддържат цифрови сателитни 

тунери и цифрови VHS видео рекордери.
-  Не можете да свържете повече от една камера към рекордера.
-  Не можете да управлявате рекордера от свързано странично оборудване чрез DV IN 

гнездото.

мога ли да копирам VHS касета или DVD от страничен плеър?
Да, но само ако VHS касетата или DVD-то не са защитени срещу копиране.

какво са заглавия и глави?
DVD диска съдържа заглавия и глави, които са подобни на заглавията и главите в книга. Заглавие 
обикновено е цял филм, който е разделен на глави, или отделни сцени от фимилите.
Програмите се записват като едно заглавие, което може да се състои от една глава или няколко 
глави, взависимост от настройките на записа.

как да настройвам заглавията?
Рекордера автоматично създава ново заглавие при всеки нов запис.

какво означава финализиране на диска?
Финализирането заключва диска така, че неможе повече да се записва на него. Това се изисква 
само за DVD±R дисковете. Тогава ще бъде съвместим с почти всички DVD плеъри. За да извадите 
диск без да го финализирате, просто спрете записа и извадете диска. Ще можете да записвате 
още на диска ако е останало място.
 
какво е качеството на записа?
Има няколко нива на качество, от които можете да избирате. Натиснете бутона REC MODE 
на дистанционото, за да изберете ниво, което съответства на нуждите ви и дължината на 
материала.
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Качество на записа Часове запис, който може да се запише на празен DVD диск

DVD±R/DVD±RW DVD±R Double Layer

HQ (високо качество) 1 1 час 55 мин

SP (стандартно) 2 3 часа 40 мин

SPP (стандартно плюс) 2.5 4 часа 35 мин

LP (дълъг запис) 3 5 часа 30 мин

EP (разширен запис) 4 7 часа 20 мин

SLP (много дълъг запис) 6 12 часа

защо отнема толкова време за да покаже съдържанието на USB устройството?
-  Това може да е поради големия брой файлове (>500 файла/папки) или големината на 

файловете (>1MB).
-  Може да има файлове, които не се поддържат, които системата се опитва да прочете/

покаже.

какво става ако включа към системата устройство, което не се поддържа (USB мишка, 
клавиатура)?
Устройството може да направи системата нестабилна. Изключете устройството и захранващия 
кабел. Изчакайте няколко минути преди да включите захранващия кабел и да включите 
системата.

какво става когато свържа USB HDD?
HDD не се поддържат поради големия им капацитет, което прави търсенето много трудно. 
Прехвърлете музикалните файлове (.mp3) и снимките (.jpg) на flash устройство.

защо системата не засича USB преносимите музикални плеъри?
Преносимите музикални плеъри може да изискват определен софтуеър и да не работи със 
системата.

какви файлове поддържа системата?
Поддържа FAT16 и FAT32, не и NTFS.

защо името на файла е различно от това изписано на компютъра (например ‘Good Bye.jpg’ 
на ‘Good_B~1.jpg’)?
-  Дължината на името на файла е органичено от системата на устройството (FAT16), която 

поддържа само 8 символа.
-  Компютъра може да е способен да покаже цялото име на файла, тъй като операционата 

система може да превръща файловата система.

Възможно ли е едновременно възпроизвеждане на USB и диск?
Не е възможно, поради ограничената памет.

защо немога да завъртя снимките на устройството?
За да завъртите снимка на USB устройството, тя трябва да съдържа EXIF информация, 
запаметявана от повечето цифрови фотоапарати. Тази EXIF информация може да е премахната 
когато обработвате или копирате снимката от други устройства използвайки програми за 
обработка.

защо системата неможе да пусне някой от музикалните файлове, снимки и филми?
Музикалните файлове може да не могат да се пуснат поради различните формати и кодиращите 
bit-rates. Подобно, снимките може да не могат да се пуснат поради много ниска или много висока 
разделителна способност, която системата не поддържа.
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РЕчнИк

аналогов:
Звук, който не е бил превърнат в цифри. Аналоговия звук варира, докато цифровия има определени 
стойности. Тези гнезда изпращат звука през два канала, ляв и десен.

Съотношение:
Съотношението на вертикалните и хоризонталните размери на показваното изображение. За 
стандартните телевизори е 4:3, а за широкоекраните е 16:9.

AUDIO OUT гнезда:
Червени и бели гнезда, които предават звука на друга система (телевизор, стерео уредба и т.н.).

глава:
Част от снимка или музика на DVD, която е по-малка от заглавие. Заглавието се състои от няколко 
глави. Всяка глава има номер, позволявайки ви да намерите главата, която търсите.

компонентен видео изход:
Гнезда, които изпращат висококачествено видео към телевизор, който има компонентни видео 
гнезда (R/G/B, Y/Pb/Pr, т.н.).

цифров:
Звук, които е превърнат в цифрови стойности. Цифровия звук е възможен ако използвате DIGITAL 
AUDIO OUT COAXIAL. Тези гнезда предават звука през много канали, вместо през два като при 
аналоговото.

меню на диска:
Меню на екрана, чрез което избирате изображения, звуци, субтитри, много-ъгълно гледане, т.н. 
записани на DVD диск.

DivX:
DivX кода е патентована, основана на MPEG4 видео компресията технология, разработена от 
DivX Inc., която може да намали цифровото видео до достатъчно малки размери, за да могат да се 
прехвърлят през интернет, докато си запазват високото качество.

Dolby Digital:
Сърраунд звукова система разработена от Dolby Laboratories съдържащ до шест канала от цифров 
звук (преден ляв и десен, сърраунд ляв и десен, централен и суббуфер).

JPEG:
Често срещан цифров формат на статични изображения. Система за компресия на статични 
изображения предложена от Joint Photographic Expert Group, която осигурява слабо намаляване на 
качеството за сметка на голяма компресия.

мР3:
Формат на файлове с система за компресия на звукова информация. ‘МР3’ е абривиетура за Motion 
Picture Experts Group 1 (или MPEG-1) Audio Layer 3. Като се използва този формат, един CD-R или 
CD-RW диск може да събере 10 пъти повече информация отколкото нормален диск.

MPEG:
Motion Picture Experts Group. Сбор от компресиони системи за цифрови звук и видео.
Многоканален: DVD дисковете са форматирани така, че имат звук основан на едно звуково поле. 
Многоканалния звук се отнася за стуктура на звука, която има три или повече канали.

PBC:
Контрол на възпроизвеждането. Отнася се до сигнала записан на видео дисковете или SVCD 
дисковете за контрол на възпроизвеждането. Като използва менюта на екрана записани на дискове, 
които поддържат PBC, можете да се насладите на интерактивно възпроизвеждане и търсене.
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PCM:
Модулатор на кодове с пулсова честота. Цифрова система за кодиране на звук.

Регионален код:
Система позволяваща на дисковете да се възпроивеждат, само за региона, за който са направени. 
Тази система ще възпроизведе само дисковете, които са с подходящи регионални кодове. Можете 
да видите тези кодове на етикета на продукта. Някой дискове са предназначени за повече от един 
регион (или ALL региони).

S-Video:
Произвежда чиста картина като изпраща отделни сигнали за бяла светлина и цветовете. Можете 
да използвате S-Video само телевизора ви има гнездо S-Video In.

Сърраунд:
Система за създаване на реалени три измерени звукови полета, изпъленени с реализъм като 
подредите множество тонколони около слушателя.

заглавие:
Най-дългата част от филм или музика на DVD дисковете. Всяко заглавие има зададен номер, който 
ви позволява да намирате заглавието, което търсите.

гнездо VIDEO OUT:
Жълто гнездо, което изпраща DVD картината към телевизора.
 

СИмВолИ/СъобщЕнИя на ДИСПлЕя

Следните символи/съобщения могат да се появят на дисплея на рекордера:

00:00:00 мултифункционален дисплеймултифункционален дисплей
-  Номер на заглавие/песен
-  Общо/изминало/оставащо време от заглавието/песента
-  Допълнителна информация отнасяща се до диска
-  Номер на телевизиония канал или източника на видео сигнал
-  Часовник (появява се в стендбай режим)
-  Име на телевизионата програма.
MENU
Програмирано е записване с таймер или е активно.
FULL
Дискът е пълен. Няма останало място за нови записи.
LOAD
Дискът е разпознат от рекордера.
NO DISC
Няма поставен диск. Ако има поставен диск е възможно диска да не може да се разчете.
OPEN
Отделението за дискове се отваря или е отворено.
HELLO
Рекордера е включен.
ERR
-  Когато е поставен DVD диск с различен регионален код от този на рекордера
-  Рекордера не може да разчете поставения диск.
STOP
Когато възпроизвеждането/записването е спряно.
BUSY
Рекордера записва върху диск.
 

45



ПомощнИк за ИзбоР на ТЕлЕВИзИона СИСТЕма

46



4�


