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Informace o údržbě a bezpečnosti

POZOR!
Přístroj neobsahuje žádné díly, na 
kterých by mohl provádět servis 
uživatel. Přenechejte všechny úkony 
údržby kvalifikovaným osobám.

Opatření nutná při instalaci

Nalezení vhodného umístění
– Umístěte zařízení na rovný, pevný a stabilní 
povrch. Neumísťujte ho na koberec.
– Neumísťujte zařízení na jiné zařízení, které 
by ho mohlo zahřívat (např. přijímač nebo 
zesilovač).
– Pod přístroj nepokládejte žádné 
předměty (např. disky CD, časopisy).
– Nainstalujte jednotku do blízkosti elektrické 
zásuvky v místě, kde je k zásuvce dobrý 
přístup.

Prostor pro větrání
– Umístěte přístroj do místa s dostatečným 
větráním, abyste zabránili akumulaci vnitřního 
tepla. Přístroj umístěte tak, aby v jeho zadní a 
horní části byl volný prostor minimálně 
10 cm (4 palce) a po stranách přístroje 
minimálně 5 cm (2 palce), abyste zabránili 
přehřátí.

10cm 10cm 

5cm

5cm 

Zabraňte působení vysokých teplot, 
vlhkosti, vody a prachu
– Na přístroj nesmí kapat ani stříkat tekutina.
– Nestavte na zařízení žádné objekty či 
předměty, které by je mohly poškodit 
(například objekty naplněné tekutinou, 
zapálené svíčky).

Čištění disků

POZOR!
Nebezpečí poškození disků! Nikdy 
nepoužívejte rozpouštědla, jako jsou benzen, 
ředidla, komerčně dostupné čisticí prostředky 
či antistatické spreje určené pro disky.

 Disk otřete rovnými tahy od středu k okrajům 
hadříkem z mikrovláken.

O recyklaci

Tento návod k obsluze byl vytištěn na 
ekologicky šetrný papír. Toto elektronické 
zařízení obsahuje velké množství materiálů, 
které je možné recyklovat. Pokud budete 
likvidovat starý přístroj, odevzdejte ho do 
recyklačního střediska. Při likvidaci obalových 
materiálů, vybitých baterií a starého zařízení se 
řiďte místními předpisy.
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– Dálkové ovládání a baterie
– Kabel RF pro připojení antény
– Stručný návod k rychlému použití

Oblastní kódy

Filmy na discích DVD se obvykle nevydávají ve 
stejném čase ve všech oblastech světa, proto 
jsou všechny přehrávače DVD vybaveny klíčem 
sloužícím k identifikaci specifického kódu 
oblasti.

Tento přístroj může přehrávat pouze 
disky DVD pro Oblast 2 nebo disky 
DVD, vyrobené pro přehrávání ve 
všech oblastech („ALL“). Disky DVD 
z ostatních oblastí nelze na tomto 
rekordéru přehrávat.

Upozornění na autorská práva

Vytváření neoprávněných kopií materiálů, 
jejichž kopírování není povoleno, včetně 
počítačových programů, souborů, pořadů a 
zvukových nahrávek, může být porušením 
autorských práv a představovat trestný čin. 
Toto zařízení by se k těmto účelům nemělo 
používat.

Informace o výrobku

ALL

2

Představení

Rekordér Philips umožňuje nahrávat televizní 
programy nebo kopírovat nahrávky 
z videokamery na disky DVD±RW nebo 
DVD±R a přehrávat nahrané disky DVD. 
Nahrávky, které na tomto rekordéru pořídíte, 
bude možné přehrávat na přehrávačích DVD a 
na jednotkách DVD-ROM. Aby bylo možné 
přehrávat disky DVD±R na jiných 
přehrávačích DVD, je nutné je nejprve 
finalizovat. 

Než začnete rekordér používat, proveďte tři 
snadné kroky pro jeho základní připojení a 
nastavení.

Krok 1:  Základní připojení rekordéru

Krok 2:  Volitelná připojení k dalším  
      zařízením 

Krok 3:  Základní instalace a nastavení

Než začnete rekordér používat, přečtěte si 
návod k použití. Obsahuje důležité informace 
a vysvětlení, týkající se fungování rekordéru.

Praktické tipy:
– Pokud máte nějaké nejasnosti nebo se při 
používání zařízení vyskytnou problémy, 
prostudujte kapitolu „Řešení problémů“.
– Pokud potřebujete další pomoc, zavolejte na 
službu podpory zákazníků pro příslušnou zemi. 
Příslušná telefonní čísla a e-mailové adresy 
naleznete v brožuře o záruce.
– Podívejte se na štítek s typovými údaji na zadní 
nebo spodní straně výrobku, kde naleznete 
identifikační údaje a hodnoty napájení.
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Dálkové ovládání 

a 2
–  Zapnutí rekordéru nebo jeho přepnutí do 

pohotovostního režimu.

b ANGLE
– Výběr úhlu kamery disku DVD (pokud je 

k dispozici).

c OPEN/CLOSE ç
– Otevření/zavření zásuvky disku.

d REPEAT
– Výběr různých režimů opakování.

e REPEAT A-B
– Opakování určitého úseku disku.

f SETUP
– Zobrazení nebo ukončení zobrazení nabídky 

nastavení systému.

g   : Klávesy kurzoru pro přesun doleva 
nebo doprava.

  : Kurzorové klávesy pro posun nahoru/
dolů nebo pro přepnutí kanálu televizního 
tuneru rekordéru.

h OK
– Potvrdí zadání nebo výběr.

i INFO
– Zobrazení/odstranění nabídky na obrazovce.

j PLAY/PAUSE u
– Začátek/přerušení přehrávání nebo nahrávání.

k STOP Ç
– Zastavení přehrávání/nahrávání.

l P +/-
– V režimu tuneru slouží k výběru dalšího nebo 

předchozího televizního kanálu.

m Číselná klávesnice
– Výběr čísla kapitoly/stopy, která se přehraje.
– Výběr přednastaveného televizního kanálu 

tuneru rekordéru.

n AUDIO
– Vybere jazyk nebo kanál pro zvuk. 

o TIME SEARCH
– Přístup k obrazovce zadání hledání času při 

přehrávání zvuku nebo videa.

p CLEAR
– Odstranění zadání názvu titulu v režimu úprav 

titulu.

1

2

3
4
5
6

7

8

9

q;

qa

qs

qd

qf
qg
qh
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Dálkové ovládání (pokračování)

q USB
– Přístup k obsahu připojené jednotky USB flash/

čtečky paměťových karet USB.

r SOURCE
– Výběr vstupního zdroje rekordéru (tuner, 

CAM, EXT2 nebo DV).

s REC MODE
– Přepínání mezi režimy nahrávání: HQ, SP, SPP, 

LP, EP nebo SLP.
 Režim určuje kvalitu nahrávky a velikost/dobu, 

kterou můžete nahrát na disk DVD±R/±RW.

t TIMER
– Zobrazení nebo ukončení zobrazení nabídky 

časovače nahrávání.

u DISC
– Přístup k nabídce disku DVD.
–  Otevření nabídky disku VCD, když je zapnuta 

funkce PBC (řízení přehrávání).

v BACK 
– Návrat k předchozí nabídce na obrazovce, na 

disku Video CD (VCD) nebo na některých 
discích DVD.

w REW m / FFW M
– Vyhledávání rychlým posunem vzad nebo 

vpřed.

x PREV í / NEXT ë
– Přechod na předchozí nebo následující 

kapitolu/stopu/titul.

y REC â 
– Spuštění nahrávání stávajícího televizního 

kanálu nebo videa z aktuálního vstupního 
zdroje.

– Opakovaným stisknutím nastavíte délku 
nahrávání ve 30minutových přírůstcích.

z TV VOL +/ -
– Úpravy hlasitosti televize (pouze televize 

Philips). 

wj TV MUTE H
– Potlačení hlasitosti zvuku televize (pouze 

televize Philips).

qj

qk
ql
w;
wa

ws
wd

wf

wg

wh

wj

wk
wl
e;

wk SUBTITLE
– Výběr jazyka titulků při přehrávání disků DVD 

nebo DivX Ultra Video. 

wl SHUFFLE
– Spuštění náhodného přehrávání položek 

seznamu stop.

e; ZOOM
– Zvětšení obrazu na televizní obrazovce během 

přehrávání.
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Dálkové ovládání (pokračování)

Používání dálkového ovládání

A

B

C

A Otevřete přihrádku na baterie.

B Vložte dvě baterie typu R03 nebo AAA podle 
označení (+-) dovnitř přihrádky.

C Zavřete kryt.

D Namiřte dálkové ovládání přímo na senzor na 
předním panelu (iR) a zvolte požadovanou 
funkci.

POZOR!
– Vyjměte baterie, pokud jsou vybité 
nebo pokud nebudete dálkové ovládání 
delší dobu používat.
–  Nekombinujte různé baterie (staré a 
nové nebo uhlíkové a alkalické apod.).
–  Baterie obsahují chemikálie, proto by 
se měly likvidovat odpovídajícím 
způsobem.
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Hlavní jednotka

1 2 3 45 67 8 9

q; qa

a STANDBY-ON  
– Zapnutí rekordéru nebo jeho přepnutí do 

pohotovostního režimu.

b Přihrádka disku

c OPEN/CLOSEç
– Otevření/zavření zásuvky disku.

d Zobrazovací panel systému
– Zobrazení informací o aktuálním stavu 

rekordéru.

e PLAY/PAUSE u 
– Začátek/přerušení přehrávání nebo nahrávání.

f â (NAHRÁVÁNÍ)
– Spuštění nahrávání stávajícího televizního 

kanálu nebo videa z aktuálního vstupního 
zdroje.

– Opakovaným stisknutím nastavíte délku 
nahrávání ve 30 minutových přírůstcích.

g PREV . / NEXT >
– Přechod na předcházející/následující kapitolu 

nebo stopu.
– Stiskněte a podržte pro vyhledávání dopředu/

dozadu.

Zásuvky za výklopným krytem

 Otevřete dvířka směrem dolů, jak je 
naznačeno popisem OPEN  v pravém rohu.

h CAM
– Video vstup pro videokamery nebo 

videorekordéry. 
 Stiskněte tlačítko SOURCE na dálkovém 

ovládání a výběrem položky „CAM“ zobrazte 
vstupní zdroj.

i L/R AUDIO
– Zvukový vstup pro videokamery nebo 

videorekordéry.

j USB
– Konektor pro jednotku USB Flash nebo 

digitální fotoaparát.
 *  Podporovány jsou pouze značky a modely 

digitálních fotoaparátů, které podporují 
standard třídy USB pro hromadné uchovávání 
dat.

k DV IN
– Vstup pro digitální videokamery nebo jiná 

odpovídající zařízení využívající tento 
konektor.

 Opakovaným stisknutím tlačítka SOURCE na 
dálkovém ovládání a výběrem položky „DV“ 
zobrazte vstupní zdroj.
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Krok 1: Základní připojení rekordéru

Připojení anténních kabelů

Tato připojení umožní použít rekordér pro 
sledování a nahrávání televizních programů. 
Pokud signál antény prochází přes 
videorekordér, kabelový nebo satelitní 
přijímač, zajistěte, aby toto zařízení bylo 
zapnuté, jinak nebude možné sledovat nebo 
nahrávat programy.

 Pokud chcete rekordér připojit 
k videorekordéru anebo kabelovému či 
satelitnímu přijímači, podívejte se do 
kapitoly „Krok 2: Volitelná připojení“, kde jsou 
popsána kompletní připojení k televizoru.

A Připojte stávající signál z antény/kabelové 
televize (nebo z kabelového/satelitního 
přijímače {RF OUT nebo TO TV}) k zásuvce 
ANTENNA-IN  na rekordéru.

B Použijte vysokofrekvenční anténní kabel 
k připojení zásuvky TV-OUT  na 
rekordéru k zásuvce anténního vstupu na 
televizoru (VHF/UHF RF IN).

Praktický tip:
–  V závislosti na tom, jak jste dosud přijímali 
televizní signál (přímo z antény nebo z kabelového 
přijímače nebo videorekordéru), budete muset 
odpojit některé kabely, abyste mohli provést 
popsané připojení.

ANTENNA-INTV-OUT

TO TV - I/OEXT1AUX - I/OEXT2

DIGITAL AUDIO

COAXIAL COMPONENT
VIDEO

AUDIO-R Pr

AUDIO-L Y Pb

S-VIDEO

CVBS

OUTPUT

S-VIDEO IN

TV

KABELSATELITANTÉNA

A

B
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Krok 1: Základní připojení rekordéru (pokračování)

Připojení video kabelu

Toto připojení umožní sledovat přehrávání 
disku z rekordéru. Pro připojení videa zvolte 
pouze jednu z dále uvedených možností.

Možnost 1: Použití kabelu SCART

 Použijte kabel scart (není součástí dodávky) 
k připojení zásuvky EXT1 TO TV-I/O na 
rekordéru k odpovídající vstupní zásuvce scart 
na televizoru.

Praktické tipy:
– Pokud má televizor několik zásuvek SCART, 
vyberte zásuvku SCART, která je vhodná pro vstup 
i výstup videa.
– Zásuvka EXT2 AUX-I/O se používá pouze pro 
připojení přídavných zařízení.

Možnost 2: Použití kabelu S-Video

 Použijte kabel S-Video (není součástí dodávky) 
k připojení zásuvky S-VIDEO OUTPUT na 
rekordéru ke vstupní zásuvce S-Video (může 
být také označena Y/C nebo S-VHS) na 
televizoru
 Abyste slyšeli zvuk, je nutné připojit také 

zvukový kabel, viz následující oddíl, „Připojení 
audio kabelů“.

Možnost 3: Použití video kabelu 
(CVBS) 

 Použijte kabel pro kompozitní video (žlutý – 
není součástí dodávky) k připojení zásuvky 
CVBS OUTPUT na rekordéru ke vstupní 
zásuvce pro video (může být také označena A/
V In, Video In, Composite nebo Baseband) na 
televizoru.
 Abyste slyšeli zvuk, je nutné připojit také 

zvukový kabel, viz následující oddíl, „Připojení 
audio kabelů“.

TO TV - I/OEXT1

DIGITAL AUDIO

COAXIAL COMPONENT
VIDEO

AUDIO-R Pr

AUDIO-L Y Pb

S-VIDEO

CVBS

MAINS

OUTPUT

S-VIDEO IN

TV

Možnost  1

Možnost  2

Možnost  3
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Krok 1: Základní připojení rekordéru (pokračování)

TO TV - I/OEXT1

DIGITAL AUDIO

COAXIAL COMPONENT
VIDEO

AUDIO-R Pr

AUDIO-L Y Pb

S-VIDEO

CVBS

OUTPUT

S-VIDEO IN

TV

Možnost 4

Možnost 4: Použití zásuvky pro 
komponentní video 

Pokud televizor přijímá signál s funkcí 
progresivního skenování, připojte rekordér 
k televizoru pomocí zásuvek pro komponentní 
video - potom můžete využívat funkci 
progresivního skenování.

A Připojte kabely komponentního videa (červený/
modrý/zelený – není součástí dodávky) ze 
zásuvek Y PB PR na rekordéru do 
odpovídajících vstupních zásuvek 
komponentního videa (obvykle označených 
jako Y Pb/Cb Pr/Cr nebo YUV) na televizoru.

B Pokud televizor přijímá signál s funkcí 
progresivního skenování, najdete podrobné 
informace o nastavení tohoto signálu v kapitole 
Možnosti nabídky nastavení – Nastavení 
možnosti { Video } – { Výstup videa }.
 

DŮLEŽITÉ!
Kvalita videa s funkcí progresivního 
skenování je k dispozici pouze 
prostřednictvím připojení Y Pb Pr a je 
požadován televizor umožňující příjem 
takového signálu. Důrazně 
doporučujeme nejprve dokončit instalaci 
rekordéru a až poté povolit funkci 
progresivního skenování.
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Krok 1: Základní připojení rekordéru (pokračování)

ANTENNA-INTV-OUT

TO TV - I/OEXT1AUX - I/OEXT2

DIGITAL AUDIO

COAXIAL COMPONENT
VIDEO

AUDIO-R Pr

AUDIO-L Y Pb

S-VIDEO

CVBS

OUTPUT

DIGITAL IN

STEREO / TV

Možnost 2

Možnost 1

Zesilovač/
přijímač AV

Připojení audio kabelů

Toto připojení umožní poslouchat zvuk. Toto 
připojení není nutné, pokud je rekordér 
připojen k televizoru kabelem SCART.

Možnost 1: Použití audio kabelu

Rekordér je možné připojit k dvoukanálovému 
stereofonnímu systému nebo přijímači a využít 
jeho stereofonní zvukový systém.

 Použijte zvukový kabel (s červenými a bílými 
konci – není součástí dodávky) k připojení 
zásuvek AUDIO-L/R k jednomu z následujících 
zařízení se stejnými vstupními zásuvkami:
– stereofonní systém (například televizor 
nebo mini systém),
– přijímač s dvoukanálovým analogovým 
stereofonním výstupem.

Možnost 2: Použití koaxiálního kabelu

Rekordér je možné připojit k AV zesilovači/
přijímači s digitálním vícekanálovým 
dekodérem zvuku a využít jeho vícekanálový 
prostorový zvuk.

 Použijte koaxiální kabel (není součástí 
dodávky). Připojte zásuvku COAXIAL 
(DIGITAL AUDIO OUT) na rekordéru 
k digitálnímu vstupu přijímače/zesilovače.

Před použitím nastavte příslušným způsobem 
nastavení digitálního zvukového výstupu [viz 
kapitola „Možnosti nabídky nastavení – 
Nastavení možnosti { Zvuk } - { Digitál.výstup } 
“]. 

Pokud nastavení zvuku neodpovídají 
možnostem stereofonního systému, systém 
může vydávat silný zkreslený zvuk nebo 
nebude vydávat žádný zvuk.
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Krok 2: Volitelná připojení

Připojení ke kabelovému nebo 
satelitnímu přijímači

Možnost 1
Pokud má kabelový či satelitní přijímač 
pouze výstupní zásuvku antény (RF OUT 
nebo TO TV),
podívejte se do oddílu „Krok 1: Základní 
připojení rekordéru – Připojení anténních 
kabelů“ na kompletní připojení k televizoru.

Možnost 2 (viz obrázek nahoře)
Pokud má kabelový/satelitní přijímač 
výstupní zásuvku scart

A Zachovejte stávající anténní připojení 
z kabelového/satelitního přijímače k televizoru.

B Použijte kabel scart (není součástí dodávky) 
k připojení zásuvky EXT1 TO TV-I/O na 
rekordéru k odpovídající vstupní zásuvce 
SCART na televizoru.

C Použijte další kabel scart (není součástí 
dodávky) k připojení zásuvky EXT2 AUX-I/O 
na rekordéru k výstupní zásuvce SCART (může 
být také označena TV OUT nebo TO TV) na 
kabelovém/satelitním přijímači.

Praktický tip:
– Při použití tohoto připojení není vyžadováno 
automatické vyhledávání kanálů. Podrobné 
informace naleznete v kapitole „Krok 3: Instalace 
a nastavení“.

ANTENNA-INTV-OUT

TO TV - I/OEXT1AUX - I/OEXT2

DIGITAL AUDIO

COAXIAL COMPONENT
VIDEO

AUDIO-R Pr

AUDIO-L Y Pb

S-VIDEO

CVBS

MAINS

OUTPUT

TV

RF S-VIDEO
OUTIN

AUDIO
R             L

VIDEO
TO TV

KABEL

SATELIT

ANTÉNA

Zadní strana kabelového/
satelitního přijímače 
(pouze příklad)

B

A C
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ANTENNA-INTV-OUT

TO TV - I/OEXT1AUX - I/OEXT2

DIGITAL AUDIO

COAXIAL COMPONENT
VIDEO

AUDIO-R Pr

AUDIO-L Y Pb

S-VIDEO

CVBS

MAINS

OUTPUT

TV

VIDEO 
IN 

OUT IN

AUDIO
L

AUDIO
R

VIDEO 
OUT

AUDIO
L

AUDIO
R

VHF/UHF
RF IN

VHF/UHF
RF OUT

TV OUT TV IN

KABEL SATELIT ANTÉNA

Krok 2: Volitelná připojení (pokračování)

A

B

C

Zadní strana videorekordéru 
(pouze příklad)

Připojení k videorekordéru nebo 
podobnému zařízení

Toto připojení umožní nahrávat z videokazety 
na disk DVD±R/±RW a dovolí používat 
videorekordér k přehrávání, pokud je 
rekordér vypnutý.

DŮLEŽITÉ!
Váš nový rekordér může nahradit 
všechny nahrávací funkce 
videorekordéru. Stačí odpojit všechna 
připojení k videorekordéru.

A Připojte stávající signál z antény/satelitu/
kabelové televize (nebo z kabelového/
satelitního přijímače, s označením RF OUT 
nebo TO TV) ke vstupnímu konektoru 
ANTENNA-IN  na rekordéru.

B Použijte vysokofrekvenční anténní kabel 
k připojení zásuvky TV-OUT  na rekordéru 
k zásuvce anténního vstupu (případně označené 
jako VHF/UHF RF IN) na televizoru.

C Použijte kabel scart (není součástí dodávky) 
k připojení zásuvky EXT1 TO TV-I/O na 
rekordéru k odpovídající vstupní zásuvce 
SCART na televizoru.

D Použijte další kabel scart (není součástí 
dodávky) k připojení zásuvky EXT2 AUX-I/O 
na rekordéru k výstupní zásuvce SCART (může 
být také označena TV OUT nebo TO TV) na 
videorekordéru.

Praktické tipy:
– Většina komerčně šířených videokazet a disků 
DVD je chráněna proti kopírování a z tohoto 
důvodu je nelze nahrávat.
 – Připojte rekordér přímo k televizoru. Pokud je 
mezi zařízeními videorekordér nebo nějaké 
přídavné zařízení, může systém ochrany proti 
kopírování zabudovaný v rekordéru způsobit horší 
kvalitu obrazu.

D
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ANTENNA-INTV-OUT

TO TV - I/OEXT1AUX - I/OEXT2

DIGITAL AUDIO

COAXIAL COMPONENT
VIDEO

AUDIO-R Pr

AUDIO-L Y Pb

S-VIDEO

CVBS

MAINS

OUTPUT

TV

VIDEO 
IN 

OUT IN

AUDIO
L

AUDIO
R

VIDEO 
OUT

AUDIO
L

AUDIO
R

VHF/UHF
RF IN

VHF/UHF
RF OUT

TV OUT TV IN

RF S-VIDEO
OUTIN

AUDIO
R             L

VIDEO
TO TV

KABEL

SATELIT

ANTÉNA

Krok 2: Volitelná připojení (pokračování)

Připojení k videorekordéru a 
kabelovému/satelitnímu přijímači

A Připojte signál z antény/kabelové televize 
k zásuvce anténního vstupu (RF IN) na 
kabelovém/satelitním přijímači.

B Použijte vysokofrekvenční anténní kabel 
k připojení zásuvky anténního výstupu (RF 
OUT) na kabelovém/satelitním přijímači 
k zásuvce ANTENNA-IN  na rekordéru.

C Použijte další vysokofrekvenční anténní kabel 
(není součástí dodávky) k připojení zásuvky 
TV-OUT  na rekordéru k zásuvce 
anténního vstupu na televizoru.

D Použijte kabel scart (není součástí dodávky) 
k připojení zásuvky EXT1 TO TV-I/O na 
rekordéru k odpovídající vstupní zásuvce scart 
na televizoru.

E Použijte další kabel scart (není součástí 
dodávky) k připojení zásuvky EXT2 AUX-I/O 
na rekordéru k výstupní zásuvce scart (může 
být také označena TV OUT nebo TO TV) na 
videorekordéru.

F Použijte další kabel scart (není součástí dodávky) 
k připojení vstupní zásuvky scart (TV IN) na 
videorekordéru k výstupní zásuvce scart (může 
být také označena TV-OUT nebo TO TV) na 
kabelovém/satelitním přijímači.

C

A

B

D

F

Zadní strana 
videorekordéru 
(pouze příklad)

E

Zadní strana kabelového/
satelitního přijímače 
(pouze příklad)
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Krok 2: Volitelná připojení (pokračování)

Připojení videokamery 
k předním zásuvkám

Ke kopírování nahrávek z videokamery můžete 
použít přední zásuvky. Tyto zásuvky jsou 
umístěny vpravo za výklopným krytem a 
umožňují pohodlné připojení videokamery.

Možnost 1: Použití zásuvky DV IN

Toto připojení použijte v případě, že máte 
videokameru systému Digital Video nebo 
Digital 8. Zásuvka DV vyhovuje standardu i.
LINK.

 Použijte kabel i.LINK se čtyřmi kolíky (není 
součástí dodávky) k připojení zásuvky DV IN 
na rekordéru k příslušné zásuvce DV OUT na 
videokameře.

Před použitím vyberte opakovaným stisknutím 
tlačítka SOURCE na dálkovém ovládání jako 
vstupní kanál DV. 

Praktické tipy:
– Zásuvka DV IN nepodporuje připojení 
k osobnímu počítači.
– Přes zásuvku DV IN na rekordéru není možné 
nahrávat z rekordéru do videokamery.

Možnost 2: Použití vstupní zásuvky 
VIDEO

Připojení VIDEO použijte v případě, kdy má 
videokamera pouze jeden výstup pro video 
(kompozitní video, CVBS).

A Připojte zásuvku VIDEO (CAM) na předním 
panelu rekordéru k odpovídající výstupní 
zásuvce S-VHS nebo Video na videokameře.

B Použijte zvukový kabel (s červenými a bílými 
konci - není součástí dodávky) k připojení 
zásuvek AUDIO L/R na předním panelu 
rekordéru k výstupním zvukovým zásuvkám na 
videokameře.

 Před použitím vyberte opakovaným stisknutím 
tlačítka SOURCE na dálkovém ovládání jako 
vstupní kanál CAM.

DV OUT

A

B
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Krok 3: Instalace a nastavení
Nabídka instalace se zobrazí při prvním zapnutí 
rekordéru. Tato nastavení vám pomohou 
snadno instalovat základní funkce rekordéru, 
včetně instalace televizního programu a 
jazykových nastavení.

DŮLEŽITÉ!
Instalační nastavení je nutné provést 
před přehráváním disku nebo 
nahráváním. Zásuvka disku se neotevře, 
dokud není instalace dokončena. 

A Zapněte televizor.

B Stisknutím tlačítka STANDBY-ON 2 
zapněte rekordér.
 Na televizoru by se m?la zobrazit úvodní 

obrazovka instalace rekordéru - obrazovka  
{ Jazyk nabídky }. 
 Nezobrazí-li se ihned správné video, 

vyberte správný video vstup na televizoru. 
Informace o výběru správného vstupu pro 
video na televizoru naleznete v uživatelské 
příručce k televizoru.

Vyberte jazyk nabídky.

DalšíOK

Jazyk nabídky

Français

Italiano

English
Español

Deutsch

Nederlands

C Pomocí tlačítek  na dálkovém ovládání 
vyberte požadovaný jazyk zobrazení a volbu 
potvrďte stisknutím tlačítka OK.

D Na televizoru se objeví obrazovka pro výběr 
země. Toto nastavení je důležité pro 
automatickou instalaci televizních kanálů ve 
vaší oblasti.
 Použijte klávesy  na dálkovém ovládání 

k výběru země, kde žijete, a stisknutím tlačítka 
OK ji potvrďte. 

Vyberte zemi.

Předch.BACK DalšíOK

Finland

Austria

Denmark

Czech

Země

Belgium

Germany
France

Greece

Poznámka: Stisknutím tlačítka BACK na 
dálkovém ovládání se vraťte na předchozí 
obrazovku nebo stisknutím tlačítka OK 
pokračujte dalším krokem instalace.

E Zobrazí se obrazovka zadání data. 
 Použijte alfanumerickou klávesnici 0-9 

nebo klávesy   k zadání správného 
data. Potvrďte je stisknutím tlačítka OK a 
pokračujte.

Datum

Nastavit aktuální 
datum

BACK OK

01 01 2007

Předch. Další

1_dvdr3480-58_cze_27183.indd   221_dvdr3480-58_cze_27183.indd   22 2008-03-14   4:15:49 PM2008-03-14   4:15:49 PM



23

Č
e

št
in

a

Krok 3: Instalace a nastavení (pokračování)

F Zobrazí se obrazovka pro zadání času  .
 Použijte alfanumerickou klávesnici 0-9 

nebo klávesy   k zadání správného 
času Potvrďte jej stisknutím tlačítka OK a 
pokračujte.

Čas

Nastavte aktuální čas.

BACK OK

00  : 03

Předch. Další

G Na televizoru se objeví obrazovka hledání 
kanálů. 
 Rekordér spustí vyhledávání kanálů. Tento 

proces zabere několik minut.

Stop hledání

Automaticky hledat

BACK OK

Hledání kanálů. Čekejte.

Nalez. kanály         5

38%

Předch. Další

Poznámka: 
–  Přesvědčte se, zda jste připojili všechny 
požadované kabely k rekordéru, televizoru a 
satelitnímu nebo kabelovému přijímači (pokud 
je používáte) a zda jste tato zařízení zapnuli. 
Při vyhledávání kanálů dochází k detekci signálů 
a uložení všech dostupných programových 
kanálů.
– Jestliže je satelitní přijímač připojen 
k zásuvce EXT2 AUX-I/O rekordéru, 
stiskem tlačítka OK přeskočte vyhledávání 
kanálů a přejděte k dalšímu kroku.

H Na obrazovce se objeví první předvolený 
program. Instalace je nyní dokončena. 

Instalace dokončena.

Příjemné zážitky s 
rekordérem!

BACK OKPředch. Ukon.

I Stisknutím tlačítka OK ukončete funkci.

DVD rekordér je připraven k použití.

Praktický tip:
–  Chcete-li provést přeinstalování, změňte nebo 
upravte televizní kanály, viz kapitola „Možnosti 
nabídky nastavení - Nastavení tuneru“.
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Nahrávání

Disky pro nahrávání

Používat lze několik různých formátů 
zapisovatelných disků DVD:

  
DVD±RW (DVD Rewritable)
– Disky, které jsou přepisovatelné 
(Rewritable), je možné po vymazání stávajících 
dat použít pro vícenásobné nahrávání.

  
DVD±R (DVD Recordable)
– Disky lze použít pouze pro jednu nahrávku. 
Každá nová nahrávka se přidá na konec 
předcházející nahrávky, protože stávající 
nahrávky nelze přepsat.
– Úpravy lze provádět na všech discích 
DVD±R do té doby, než jsou finalizovány 
(vyjma { Skrýt A-B } ). 

– Chcete-li přehrát disk DVD±R na jiném 
přehrávači DVD, musí být finalizovaný [viz 
kapitola „Úpravy nahrávek - Přehrávání 
nahrávek na jiných přehrávačích DVD 
(DVD±R)“]. Po finalizaci již není možné na disk 
přidat žádná další data.

DVD±R DL (DVD±R Double Layer)
– Tento disk se používá stejným způsobem 
jako disk DVD±R, rozdíl je pouze v kapacitě 
8,5 GB. Nabízí dvě zapisovatelné vrstvy na 
jednom disku DVD. Tyto vrstvy jsou dostupné 
ze stejné strany disku, takže nahrávání může 
probíhat zcela nepřerušovaně.

Praktický tip:
– Pokud zapisovatelný disk DVD obsahuje 
záznamy pořízené na jiném DVD rekordéru, 
možná nebudete moci přidávat nové záznamy.
– Při nahrávání na disk vyšší rychlostí běžně 
uslyšíte šum.
– Nepoužívejte disky se štítky.

Podporované typy disků a rychlosti 
médií

Disk Rychlosti médií
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

DŮLEŽITÉ!
Obrázky, které nelze nahrát
Televizní programy, filmy, videokazety, disky a 
další materiály mohou být chráněny proti 
kopírování a z tohoto důvodu je na tomto 
rekordéru nelze nahrát.

Výchozí nastavení nahrávání 

Výchozí nastavení nahrávání umožňuje nastavit 
automatické značky kapitol, výchozí režim 
nahrávání a zapnout funkci přepsání. 

A Stiskněte tlačítko SETUP na dálkovém ovládání.
 Na televizoru se objeví nabídka nastavení.

B Pomocí tlačítek  vyberte položku   
{ Záznam } a potvrďte ji stisknutím tlačítka .

Preferences

Tuner

Disk

Přehrávání

Záznam
Zvuk

Video

Systém

Kvalita záznamu
Jazyk záznamu
Aut. kapitoly
Přepsat

SP
Jazyk 1
Zapnuto
Vypnuto

Nastavení Záznam

C Pomocí tlačítek  vyberte nastavení, které 
chcete změnit, a výběr potvrďte stisknutím 
tlačítka OK.
 Pokyny a informace k jednotlivým 

možnostem naleznete na následujících 
stránkách.

D Nabídku ukončíte stisknutím tlačítka SETUP.
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Nahrávání (pokračování)

Nastavení možnosti { Záznam } (Podtržené možnosti jsou výchozím nastavením od výrobce.)

Režim nahrávání definuje kvalitu obrazu u nahrávek DVD a maximální 
dobu záznamu na disku. Výchozí nastavení od výrobce je SP.

DVD±R
Double Layer

HQ (vysoká kvalita)

SP (standardní přehrávání)

SPP (standardní přehrávání plus)

LP (dlouhé přehrávání)

EP (prodloužené přehrávání)

SLP (super dlouhé přehrávání)

1 
2
2.5
3
4
6

1 hr 55 mins
3 hrs 40 mins
4 hrs 35 mins
5 hrs 30 mins
7 hrs 20 mins
12 hrs

Délka záznamu v hodinách, kterou lze 
uložit na prázdný zapisovatelný disk DVD

Kvalita záznamu

Vybere jazyk nahrávání, který bude použit pro televizní programy vysílané 
s dalším jazykem zvuku. Program může být například k dispozici v angličtině 
a španělštině, kde španělština je další jazyk.

{ Jazyk 1 } –  Původní jazyk vysílání.

{ Jazyk 2 } –  Další jazyk zvuku.

Automaticky rozdělí nahrávku (titul) do kapitol vložením značek kapitol 
v určitých intervalech. Tato funkce vám umožní rychlý přechod ke 
konkrétnímu místu v nahrávce.

{ Zapnuto }  – Značky kapitol budou automaticky vloženy do 
titulu v průběhu nahrávání každých 5 (pět) minut.

  – (Pro disky DVD+R DL) Značky kapitol budou 
automaticky vloženy do titulu během nahrávání 
v intervalu 10 minut.

{ Vypnuto } – Do nahrávky nebudou vloženy žádné značky kapitol.

Tato funkce umožňuje automaticky přepsat obsah disku DVD±RW vždy, 
když zahájíte nové nahrávání.

{ Zapnuto }  – Zapnutí funkce přepsání. Když zahájíte nové 
nahrávání na disk DVD±RW, disk se od vybraného 
titulu dále přepíše. Přečtěte si část „Používání disku 
DVD±RW s předchozími nahrávkami“

{ Vypnuto } – Vypnutí funkce přepsání. Nové nahrávání začne 
vždy za posledním titulem na disku DVD±RW.

Kvalita záznamu

Jazyk záznamu

Aut. kapitoly

Přepsat
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Nahrávání (pokračování)

Ruční nahrávání

Můžete nahrávat televizní program nebo 
pořídit nahrávku z externího zdroje. 

SOURCE
REC MODE

REC STOP

u

A Zapněte televizor na správný kanál pro 
rekordér.

B Vložte do rekordéru zapisovatelný disk DVD.

C Pomocí tlačítek P +/- vyberte televizní 
kanál, který chcete nahrát.

 Chcete-li nahrávat z externího zařízení, 
opakovaným stisknutím tlačítka SOURCE 
vyberte správný vstupní kanál odpovídající 
zásuvce, která je použita k připojení externího 
zařízení.

{ CAM }
Vstupní zdroj ze zařízení připojeného 
k zásuvkám CAM a AUDIO L/R na předním 
panelu.

{ DV }
Zdroj vstupu ze zařízení připojeného k zásuvce 
DV IN na předním panelu.

{ EXT 2 }
Vstupní zdroj ze zařízení připojeného 
k zásuvce EXT2 AUX-I/O SCART na zadním 
panelu.

D Pokud je třeba nastavit režim nahrávání, 
stiskněte opakovaně tlačítko REC MODE.

E Stisknutím tlačítka REC â spusťte nahrávání.
 Jestliže disk již obsahuje nahrávky, bude nové 

nahrávání připojeno za poslední titul na disku.  
[Toto lze provést, pokud jste vypnuli funkci 
přepsání. Viz tato kapitola, část „Nastavení 
možnosti { Záznam } – { Přepsat }“].

 Chcete-li nahrávání pozastavit, stiskněte 
tlačítko u. Chcete-li v nahrávání pokračovat, 
stiskněte znovu tlačítko u.
 Tuto funkci můžete využít, chcete-li 

zabránit nahrávání reklam.

F Chcete-li nahrávání zastavit, stiskněte tlačítko 
STOP Ç. 
 Jinak bude nahrávání pokračovat, dokud 

nebude disk plný.

Používání disku DVD±RW 
s předchozími nahrávkami

Tento rekordér je vybaven funkcí přepsání, 
která umožňuje přepsat předchozí nahrávky.

Poznámka: Ujistěte se, že je funkce přepsání 
zapnutá. Viz tato kapitola, část „Nastavení 
možnosti { Záznam } – { Záznam } – { Přepsat }“.

A Stisknutím tlačítka DISC otevřete nabídku 
disku.

B Pomocí tlačítek   vyberte titul, který 
chcete přepsat.

C Stisknutím tlačítka REC â zahajte nahrávání.
  Nová nahrávka se nahraje přes existující 

titul směrem vpřed.
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Nahrávání (pokračování)

Okamžité časované nahrávání

A Postupujte podle kroků A~E v části „Ruční 
nahrávání“ v předcházejícím oddílu.

B Stisknutím tlačítka REC â můžete nastavit 
délku času nahrávání. Každým dalším 
stisknutím tlačítka zvýšíte dobu nahrávání o 30 
minut až do maxima 6 (šesti) hodin.

C Rekordér zastaví nahrávání v určeném 
koncovém čase a automaticky se přepne do 
pohotovostního režimu.

 Pokud chcete nahrávání zastavit před 
uplynutím plánovaného času, stiskněte tlačítko 
STOP Ç.

Sledování jiného zdroje během 
nahrávání

Během nahrávání můžete sledovat jiný televizní 
kanál nebo přehrávání z jiného audio nebo 
video zařízení, které je připojeno k tomuto 
rekordéru.

TIMER
����

OK

Sledování přehrávání z jiného 
zařízení

Sledování přehrávání z jiného zařízení
To je možné pouze v případě, kdy je rekordér 
připojený k televizoru pomocí zásuvky EXT1 
TO TV-I/O.

 Stisknutím tlačítka STANDBY-ON 2 
zobrazte obraz ze zařízení připojeného 
k zásuvce EXT2 AUX-I/O rekordéru DVD.

 Zpět do režimu rekordéru přepnete stisknutím 
tlačítka STANDBY-ON 2 na dálkovém 
ovládání.

Sledování jiného televizního kanálu

Pokud k zásuvce EXT2 AUX-I/O není 
připojené žádné zařízení, stisknutím tlačítka 
STANDBY-ON 2 přepnete rekordér do 
televizního režimu.

 K přepínání kanálů použijte dálkové ovládání 
televizoru.

 Zpět do režimu rekordéru přepnete stisknutím 
tlačítka STANDBY-ON 2 na dálkovém 
ovládání.

Praktický tip:
– Pokud chcete sledovat televizní kanál pomocí 
rekordéru nebo přehrávat nahraný disk, přepněte 
televizor zpět na jeho kanál pro vstup videa.
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O nahrávání s časovačem

Nahrávání s časovačem se používá 
k automatickému spuštění a zastavení 
nahrávání v určeném dni/čase. Rekordér se 
v určeném čase naladí na správný kanál 
programu a začne nahrávat.

Pomocí tohoto rekordéru můžete naplánovat 
až 7 nahrávek v limitu jednoho měsíce. 
Během nahrávání s časovačem nelze změnit 
kanál rekordéru.

TIMER
����

OK

Dříve než začnete...
Ujistěte se, že systémové hodiny jsou správně.

O systému VPS/PDC
(Systém VPS/PDC není v některých zemích 
k dispozici.)
Systém VPS (Video Programming System) nebo 
PDC (Programme Delivery Control) se 
používá k určení času začátku a konce 
nahrávky televizního kanálu. Pokud televizní 
program začne dříve nebo skončí později, než 
bylo plánováno, rekordér se přesto zapne a 
vypne ve správném čase.

Systém VPS/PDC je určen pro nahrávání 
celého pořadu. Chcete-li nastavit časovač na 
delší/kratší dobu, než je doba vysílání podle 
VPS/PDC, musíte funkci VPS/PDC vypnout.

Naplánujte nahrávání 
s časovačem.

A Zapněte televizor na správný kanál pro 
rekordér.

B Stiskněte tlačítko TIMER na dálkovém 
ovládání.
 Objeví se seznam nahrávání s časovačem.

PreferencesSeznam časov. záznamů 01.01.2007  09:15:10

Datum      Start    Kon     Zdroj    Kvalita    VPS/PDC     Opak.   Stav
--/-- ---       --:--      --:--      ---         ---            --            ---

ZpětBACK Ukon.TIMER ÚpravyOK

C Vyberte prázdný seznam v nabídce a stisknutím 
tlačítka OK získáte přístup na obrazovku 
zadání časovače.

D Pomocí tlačítek  změňte hodnotu 
jednotlivých nastavení a pomocí tlačítek   
se přesunujte v poli pro zadání. 

 K zadání hodnot nastavení můžete použít také 
číselnou klávesnici na dálkovém ovládání.

{ Datum }
– Datum nahrávání (den/měsíc).

{ Start }
– Počáteční čas nahrávání (hodiny:minuty).

{ Kon }
– Koncový čas nahrávání (hodiny:minuty).

{ Zdroj }
– Vyberte televizní kanál nebo správný vstupní 
zdroj (EXT2 nebo CAM), který jste použili pro 
připojení externího zařízení.
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– Vyberte režim nahrávání: 
 { Auto } : Vybere optimální   

 režim nahrávání.   
 (Závisí na zbývajícím  
 místu na disku a délce  
 nahrávání).

 { HQ }  : Vysoká kvalita  
{ SP }   : Standardní kvalita  
 přehrávání 

 { SPP } : Kvalita standardního  
 přehrávání plus

 { LP } : Kvalita dlouhého   
 přehrávání

 { EP }   : Kvalita prodlouženého  
 přehrávání 

 { SLP } : Kvalita super   
 dlouhého přehrávání

Další informace naleznete v kapitole 
„Nastavení nahrávání – Kvalita nahrávání“.

{ VPS/PDC }
– Zapněte/vypněte režim VPS/PDC. 

{ Opak. } 
– Vyberte požadované nastavení opakovaného 
nahrávání { Žádný }, { Denně }, { Týdně },  
{ Po - Pá } (pondělí až pátek) nebo 
{ Víkend } (sobota a neděle).

{ Stav }
– Zobrazuje stav naplánovaného nahrávání. Po 
nastavení časovače se zobrazí možnost   
{ Plat. }. Pokud se zobrazí další zprávy, 
informace naleznete v části „Řešení problémů - 
Nahrávání“.

E Po dokončení akce stiskněte tlačítko OK.

F Stisknutím tlačítka TIMER zavřete nabídku.

G Vložte do DVD rekordéru zapisovatelný disk 
DVD.

H Stisknutím tlačítka STANDBY-ON přepněte 
rekordér do pohotovostního režimu.

Změna/odstranění nahrávání 
s časovačem

A Zapněte televizor na správný kanál pro 
rekordér.

B Stiskněte tlačítko TIMER na dálkovém ovládání.
 Objeví se seznam nahrávání s časovačem.

PreferencesSeznam časov. záznamů 01.01.2007  09:15:10

   Datum     Start    Kon     Zdroj  Kvalita   VPS/PDC     Opak.     Stav

 --.--  ---       --:--    --:--      ---       ---            --             ---

01.01 Ne    10:00   10:30    P01      SP        Vypnuto     Žádné     Platné
04.01 St     12:15   04:00    P05      SP        Vypnuto     Denně    Platné

ZpětBACK Ukon.TIMER Úpravy OK

C Pomocí tlačítek  zvolte program časovače, 
který chcete změnit/vymazat, a poté stiskněte 
tlačítko OK.
 Zobrazí se nabídka pro úpravy.

Úpravy
Odstr.
Zakázat
Storno

 Chcete-li změnit naplánování časovače, 
zvýrazněte položku { Úpravy } a stiskněte 
tlačítko OK. Vyberte pole pro zadání a proveďte 
potřebné změny. Poté stisknutím tlačítka OK 
uložte.

 Chcete-li odstranit program časovače, 
zvýrazněte položku { Odstr. } a stiskněte 
tlačítko OK.
NEBO v seznamu nahrávání s časovačem 
označte časovač, který se má odstranit, a 
stiskněte tlačítko CLEAR.

 Chcete-li opakované nahrávání 
s časovačem zastavit, zvýrazněte položku  
{ Zakázat } a stiskněte tlačítko OK.

Poznámka: Chcete-li obnovit opakované 
nahrávání s časovačem, zvýrazněte položku  
{ Povol. } naplánované nahrávání v nabídce 
pro úpravy a stiskněte tlačítko OK. 

 Ukončení nabídky pro úpravy, zvýrazněte 
položku { Storno } a stiskněte tlačítko OK.

D Stisknutím tlačítka TIMER zavřete tuto 
nabídku.

Nahrávání (pokračování)

1_dvdr3480-58_cze_27183.indd   291_dvdr3480-58_cze_27183.indd   29 2008-03-14   4:15:51 PM2008-03-14   4:15:51 PM



30

Č
e

štin
a

Přehrávání

Přehrávatelné disky

Na tomto rekordéru můžete přehrávat a 
nahrávat následující disky:

Nahrávání a přehrávání

Na disk DVD±RW 
(přepisovatelný disk 
DVD) lze nahrávat stále 
znovu.

Na disk DVD±R 
(zapisovatelný disk 
DVD) lze nahrávat 
pouze jednou.

Pouze přehrávání:

DVD Video (Digital Versatile 
Disc)

CD-RW (CD-Rewritable) 
obsahující zvuk/MP3/JPEG

CD-RWCD-R (CD-Recordable) 
obsahující zvuk/MP3/JPEG

CD-RWZvukový disk CD 
(Compact Disc Digital Audio)

CD-RWDisk MP3

CD-RWVideo CD
(Formáty 1.1, 2.0)

CD-RWSuper Video CD

DivX®, DivX® Ultra

DŮLEŽITÉ!
– Pokud se po stisknutí klávesy objeví na 
obrazovce televizoru ikona zákazu ( X ), 
znamená to, že pro aktuální disk nebo 
v tuto chvíli není tato funkce dostupná.
– Disky a přehrávače DVD jsou 
zkonstruovány s oblastními omezeními. 
Před přehráváním disku zkontrolujte, 
zda se oblast disku shoduje s oblastí 
přehrávače.
– Netlačte na zásuvku disku ani do ní 
nepokládejte jiné předměty než disky. 
Mohlo by dojít k poruše přehrávače 
disků.

Spuštění přehrávání disku

A Zapněte rekordér stisknutím tlačítka 
STANDBY-ON na rekordéru.

B Stiskněte tlačítko OPEN/CLOSEç.
  Přihrádka disku se otevře.

C Opatrně položte disk do přihrádky štítkem 
nahoru, pak stiskněte tlačítko  
OPEN/CLOSEç.
  Ujistěte se, že štítek disku je nahoře. 

Oboustranné disky vložte stranou podle 
označení na štítku.

D Zapněte televizor na správný kanál pro rekordér.

E Přehrávání může začít automaticky.

 Pokud se tak nestane, stisknutím tlačítka DISC 
zobrazíte obsah disku. Vyberte stopu/titul, 
který chcete přehrát, a stiskněte tlačítko u. 

 Informace o dalších funkcích pro přehrávání 
naleznete v kapitole „Další funkce přehrávání“.

ReWritable

Recordable
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Disk DVD obvykle obsahuje nabídku disku. 
Možná bude nutné v nabídce disku vybrat 
požadovanou možnost (například titulky nebo 
jazyk zvuku).

A Vložte disk DVD.

 Pokud se na televizoru objeví nabídka disku, 
pomocí tlačítek   vyberte možnost 
přehrávání nebo pomocí číselné klávesnice 
0-9 zadejte výběr a stisknutím tlačítka OK 
spusťte přehrávání.

Výběr značky předcházející nebo 
následující kapitoly/titulu

 Během přehrávání stiskněte tlačítko í / ë .

B Chcete-li přehrávání zastavit, stiskněte tlačítko 
STOP Ç.

Přehrávání disku (Super) Video CD

Na disku (Super) Video CD může být funkce 
PBC (Play Back Control). To umožňuje 
přehrávat disk Video CD podle nabídky na 
obrazovce. 

A Vložte disk (Super) Video CD. 

 Pokud se zobrazí nabídka indexu disku, vložte 
pomocí číselných tlačítek 0-9 vybranou 
položku nebo pomocí tlačítek  vyberte 
možnost přehrávání a stisknutím tlačítka ji OK 
potvrďte.

 Chcete-li se vrátit k předchozí nabídce, 
stiskněte tlačítko BACK na dálkovém ovládání. 

 Chcete-li vypnout/zapnout režim řízení 
přehrávání PBC), stiskněte během přehrávání 
tlačítko INFO na dálkovém ovládání a pomocí 
tlačítek  vyberte možnost { PBC 
zapnuto } nebo { PBC vypnuto }. 

B Chcete-li přehrávání zastavit, stiskněte tlačítko 
STOP Ç.

Přehrávání zapisovatelného disku DVD

A Vložte zapisovatelný disk DVD.

B Stiskněte tlačítko DISC.
 Objeví se nabídka disku.

C Pomocí tlačítek   zvolte titul a 
stisknutím tlačítka u spusťte jeho 
přehrávání.

D Chcete-li přehrávání zastavit, stiskněte tlačítko 
STOP Ç.

Přehrávání disku DivX 

Tento rekordér podporuje přehrávání filmů ve 
formátu DivX , které jste zkopírovali z počítače 
na disk CD-R/RW. DVD±R/±RW.

A Vložte disk DivX .

B Stisknutím tlačítka u spusťte přehrávání.

Během přehrávání máte následující možnosti:
 Jsou-li do disku DivX začleněny vícejazyčné 

titulky, můžete stisknutím tlačítka SUBTITLE 
během přehrávání změnit jazyk titulků.

C Chcete-li přehrávání zastavit, stiskněte tlačítko 
STOP Ç.

Poznámka: Jestliže chcete vybrat jinou 
znakovou sadu pro soubor titulků, naleznete 
informace v kapitole „Nastavení přehrávání - 
{ Písmo titulků DivX }“.

Praktické tipy:
– Podporované jsou soubory titulků s příponami 
.srt, .smi, .sub, .sami.
– Je obvyklé, že se v průběhu přehrávání formátu 
DivX  občas vyskytne pixelizace způsobená 
špatnou kvalitou digitálního obsahu staženého 
z internetu.
– Chcete-li přehrát soubory DivX  5, uložte soubor 
titulků i film DivX  do stejné složky. Zajistěte, aby 
titulky byly uloženy se stejným názvem souboru 
jako film DivX , ale aby mu zůstala jeho vlastní 
přípona souboru.

Přehrávání (pokračování)
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Přehrávání disku MP3
Tento rekordér umí přehrávat většinu 
zvukových souborů MP3 a obrazových 
souborů JPEG zaznamenaných na zapisovatelný 
disk nebo komerční disk.

A Vložte disk MP3.
  Objeví se nabídka s obsahem disku.

B Pomocí tlačítek  procházejte nabídkou a 
stisknutím tlačítka OK zobrazte obsah složky/
alba.

PreferencesDat. disk 0001/0005 Vypnuto

Zvuk /   00:00 / 00:00

...

Stopa 1.mp3

Stopa 2.mp3

Stopa 3.mp3

Stopa 4.mp3

Stopa 5.mp3

Stopa 6.mp3

Stopa 7.mp3

Zvuk  -   Stopa 3.mp3

Velikost

Datum 

Čas 

4.20 MB

01.02.2006

10:10:50

IndexOK PřehrátREC MODE Režim seznamu ANGLE

 Pokud disk obsahuje mnoho stop/titulů/
souborů, použijte k zobrazení předchozí/
následující stránky výběru tlačítka PREV í 
nebo NEXT ë.

 Chcete-li přejít do předcházející úrovně, 
stiskněte tlačítko BACK.

C Použijte tlačítka  k výběru stopy/souboru 
a stisknutím tlačítka OK spusťte přehrávání.

D Chcete-li přehrávání zastavit, stiskněte tlačítko 
STOP Ç.

Praktické tipy:
– Na disku CD s více sekcemi se bude přehrávat 
pouze první sekce.
– Tento rekordér nepodporuje audio formát 
MP3PRO.
–  Zobrazení obsahu disku na televizoru může 
rekordéru trvat delší dobu, pokud je na disku velké 
množství písniček nebo obrázků.

Přehrávání disku s obrázky 
(prezentace)

Obrázky JPEG z vybraného seznamu můžete 
zobrazovat automaticky jeden po druhém.

A Vložte disk s obrázky JPEG (CD, CD-R/RW, 
DVD±R/±RW).
  Objeví se nabídka s obsahem disku.

B Pomocí tlačítek  procházejte nabídkou a 
stisknutím tlačítka OK zobrazte obsah složky.

PreferencesDat. disk 0001/0005 Vypnuto

..

Pic 01.jpg

Pic 02.jpg

Pic 03.jpg

Pic 04.jpg

Pic 05.jpg

Pic 06.jpg

Pic 07.jpg

Rozlišení

Datum

Čas

2560 x 1920

01.02.2005

03:10:50

.../photo /   00:00 / 00:00

IndexOK PřehrátREC MODE Režim seznamu ANGLE

 Pokud disk obsahuje mnoho stop/titulů/
souborů, použijte k zobrazení předchozí/
následující stránky výběru tlačítka PREV í 
nebo NEXT ë.

 Chcete-li přejít do předcházející úrovně, 
stiskněte tlačítko BACK.

C Použijte klávesy  k výběru stopy/souboru 
a stisknutím tlačítka OK spusťte přehrávání 
prezentace.

D  Během přehrávání můžete získat přístup 
k různým nastavením.

 Stisknutím tlačítka INFO otevřete nabídku 
nebo ji zavřete. Obsahuje seznam funkcí 
tlačítek na dálkovém ovládání.

Index Přechody OtočitANGLE ���
�

Zobrazení indexu 12 miniatur na jedné 
obrazovce 

 Stiskněte tlačítko ANGLE. Pomocí tlačítek í 
/ ë se přesuňte na předchozí/následující 
stránku.

Přehrávání (pokračování)
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Přehrávání (pokračování)

Otevření/ukončení režimu lupy
 Stisknutím tlačítka ZOOM otevřete a změníte 

poměr zvětšení. Pomocí tlačítek   lze 
procházet zvětšeným obrázkem.

 Chcete-li ukončit režim lupy a obnovit 
prezentaci, stisknutím tlačítka ZOOM vyberte 
možnost { 100% }.

Chcete-li změnit přechody prezentace,
 použijte tlačítka  k přepínání mezi režimy 

přechodu.

Chcete-li obrázek otočit,
 použijte k otočení aktuálního obrázku tlačítka 

 .

Chcete-li zobrazit předchozí/následující 
soubor,

 použijte k výběru preferovaného souboru 
tlačítka í / ë .

E Stisknutím tlačítka BACK se vrátíte do hlavní 
nabídky.

F Chcete-li zastavit přehrávání a zobrazit nabídku 
s obsahem, stiskněte tlačítko STOP Ç.

Pokud disk obsahuje hudbu MP3 i 
obrazové soubory JPEG, můžete spustit 
prezentaci s hudbou.

 Vyberte soubor MP3 a stisknutím tlačítka OK 
spusťte přehrávání. Poté vyberte obrazový 
soubor v nabídce a stisknutím tlačítka OK 
spusťte přehrávání prezentace.

Podporované formáty obrázků JPEG:
– Přípona souboru musí být .JPG, .JPE nebo 
.JPEG.
– Tento rekordér umožňuje pouze zobrazení 
fotografií z digitálního fotoaparátu, které jsou v 
souladu s formátem JPEG-EXIF obvykle 
používaným téměř ve všech digitálních 
fotoaparátech. Nemůže zobrazovat soubory 
Motion JPEG nebo obrázky v jiných formátech 
než JPEG nebo zvukové klipy související 
s obrázky.

Praktické tipy:
– Disk vytvořený osobním počítačem možná 
nebude možné na tomto přehrávači přehrát kvůli 
rozdílu v technice nahrávání. Kompatibilita se 
zapisovatelným formátem není zaručena.
–  Zobrazení obsahu disku na televizoru může 
rekordéru trvat delší dobu, pokud je na disku velké 
množství písniček nebo obrázků.
– Jestliže obrázek JPEG není zaznamenán s 
typem souboru EXIF, nebude na obrazovce 
zobrazena miniatura obrázku. 

Přehrávání z jednotky USB 
Flash nebo čtečky paměťových 
karet USB

Port USB podporuje přehrávání souborů JPEG/
MP3/WMA a DivX. 

A Vložte jednotku USB Flash nebo čtečku 
paměťových karet USB do portu USB.

B Stisknutím tlačítka USB na dálkovém ovládání 
získáte přístup k datům v jednotce.
 Na televizoru se zobrazí nabídka s obsahem.

C Pomocí tlačítek  procházejte nabídku, 
vyberte soubor, který chcete přehrát, a poté 
stiskněte tlačítko OK.
 Další informace o přehrávání najdete 

v předchozích částech týkajících se přehrávání 
formátů MP3/WMA a DivX v tomto návodu 
k použití.

D Chcete-li přehrávání zastavit, stiskněte tlačítko 
STOP Ç nebo vyjměte jednotku USB Flash 
či čtečku paměťových karet z portu USB.

Poznámka:
Port USB nepodporuje přehrávání ze zařízení s 
USB rozbočovačem. Podporovány jsou pouze 
značky a modely digitálních fotoaparátů, které 
podporují standard třídy USB pro hromadné 
uchovávání dat.
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Další funkce přehrávání

ë

DISC

í

SUBTITLE
ZOOM

AUDIO

REPEAT A-B

INFO

REPEAT

Přepnutí na jiný titul/kapitolu/
stopu

Pokud disk obsahuje více než jednu kapitolu 
nebo stopu, můžete přejít na jinou stopu, titul 
nebo kapitolu následujícím způsobem.

V průběhu přehrávání
 Stisknutím tlačítka ë přejděte na následující 

kapitolu/stopu. 

 Stisknutím tlačítka í se vraťte na začátek 
předcházející kapitoly/stopy.
NEBO

 Pomocí číselné klávesnice 0-9 zadejte číslo 
kapitoly/stopy.
NEBO

 Stisknutím tlačítka INFO zobrazíte nabídku s 
možnostmi přehrávání videa.

Zvýrazněte ikonu titulu v nabídce a stiskněte 
tlačítko OK. Pomocí tlačítek  změňte 
číslo titulu.

 1/3

Zvýrazněte ikonu kapitoly v nabídce a stiskněte 
tlačítko OK. Pomocí tlačítek  změňte 
číslo kapitoly.

 5/12

 Stisknutím tlačítka INFO ukončíte nabídku 
možností.

Pozastavení přehrávání/
zpomalené přehrávání

(Neplatí pro disky VCD/SVCD)

A V průběhu přehrávání stiskněte tlačítko u. 
Takto pozastavíte přehrávání a zobrazíte 
nepohyblivý obraz. 

B Chcete-li posunout nepohyblivý obraz o jeden 
snímek vzad nebo vpřed, stiskněte opakovaně 
tlačítka  nebo .

C Chcete-li spustit zpomalené přehrávání, 
opakovaným stisknutím tlačítka m cyklicky 
přepínejte mezi různými rychlostmi zpomaleného 
přehrávání (1/16X, 1/8X, 1/4X, 1/2X).

D Chcete-li obnovit normální přehrávání, 
stiskněte tlačítko u. 

Vyhledávání dopředu/dozadu

Během přehrávání je možné disk posunout 
rychle dopředu nebo dozadu a vybrat 
požadovanou rychlost vyhledávání.

A Při přehrávání stiskněte a přidržte tlačítkoí 
nebo ë, dokud se na televizoru neobjeví 
indikátor rychlosti vyhledávání.
 Zvuk bude potlačený.

B Opakovaným stisknutím tlačítka m nebo M 
cyklicky přepínejte mezi různými rychlostmi 
vyhledávání (2X, 4X, 8X, 16X, 32X).

C Chcete-li obnovit normální přehrávání, 
stiskněte tlačítko u. 
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Obrázek můžete na obrazovce zvětšit a tímto 
obrázkem procházet.

A Opakovaným stisknutím tlačítka ZOOM 
aktivujte lupu.

B Pomocí tlačítek   lze procházet 
zvětšeným obrázkem.

C Ukončení provedete opakovaným stisknutím 
tlačítka ZOOM, dokud se neobnoví normální 
velikost.

Přepínání úhlu záběru kamery

Tato možnost je dostupná pouze u disků DVD, 
které obsahují sekvence nahrané s různými 
úhly záběru kamery. To umožňuje prohlédnout 
si obraz z různých úhlů.

 Při přehrávání disku opakovaným stisknutím 
tlačítka ANGLE vyberte požadovaný úhel 
záběru kamery, který je na disku dostupný.
 Je-li podporována funkce více úhlů, objeví 

se ikona .

Náhodné přehrávání stop

Můžete náhodně přehrávat soubory/stopy na 
zvukovém CD, video CD (VCD), obrazovém 
CD, disku DVD nebo jednotce USB (např. 
soubory CDDA, MP3, JPEG).

A Při přehrávání stisknutím tlačítka SHUFFLE 
aktivujte náhodné přehrávání.

B Chcete-li zrušit náhodné přehrávání, stiskněte 
znovu tlačítko SHUFFLE.

Použití různých režimů 
opakování

Při přehrávání můžete vybrat různé funkce 
opakování.

Opakované přehrávání

Možnosti opakovaného přehrávání se liší v 
závislosti na typu disku.

A Při přehrávání stisknutím tlačítka REPEAT 
vyberte jednu z možností opakování.
 Opakovat TITLE / CHAPTER / all (TITUL/ 

 KAPITOLA/VŠE) (DVD/DVD±R/±RW).
 Opakovat track/ title (STOPA/TITUL)  

 (VCD/SVCD).
 Opakovat ONCE/ REPEAT/ REPEAT all  

 (JEDNOU/OPAKOVAT/OPAKOVAT VŠE)  
 (DivX, DivX Ultra, Audio).

B Chcete-li zrušit opakované přehrávání, 
opakovaným stisknutím tlačítka REPEAT 
vyberte možnost „Repeat off“ (Vypnout 
opakování) nebo stiskněte tlačítko STOP Ç.

Opakování určitého úseku (A-B)

Tato možnost slouží k opakovanému 
přehrávání určitého úseku v rámci jednoho 
titulu/kapitoly/stopy. Pokud chcete tento režim 
použít, musíte označit začátek a konec 
požadovaného úseku.

A Při přehrávání stiskněte tlačítko REPEAT A-B 
v místě, odkud chcete začít opakované 
přehrávání.

B Znovu stiskněte tlačítko REPEAT A-B 
v místě, kde chcete opakované přehrávání 
ukončit.
 Přehrávání přejde na začátek označeného 

úseku. Přehrávání úseku se bude opakovat, 
dokud nebude režim opakování zrušen.

C Chcete-li zrušit opakované přehrávání, 
stiskněte znovu tlačítko REPEAT A-B.

Další funkce přehrávání (pokračování)
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Změna jazyka titulků

Tato operace funguje pouze u disků DVD a 
DivX® Ultra s více jazyky titulků. Během 
přehrávání disku můžete změnit požadovaný 
jazyk.

 V průběhu přehrávání disku opakovaně 
stiskněte tlačítko SUBTITLE, a tím 
přepínejte mezi dostupnými jazyky na disku. 
 Pokud není zvolený jazyk na disku 

k dispozici, použije se místo něho výchozí 
nastavení jazyka disku.

Praktický tip:
– Některé disky DVD umožňují změnu jazyka 
titulků pouze přes nabídku disku DVD. Chcete-li 
otevřít nabídku disku, stiskněte tlačítko DISC.

Změna jazyka zvukové stopy

Tato operace funguje pouze u disků DVD 
s více jazyky zvukové stopy nebo u disků VCD 
s více zvukovými kanály.

 V průběhu přehrávání disku opakovaně 
stiskněte tlačítko AUDIO, a tím přepínejte 
mezi zvukovými kanály a jazyky zvuku na disku.
 Pokud není zvolený jazyk na disku 

k dispozici, použije se místo něho výchozí 
nastavení jazyka disku.

Praktický tip:
– Některé disky DVD umožňují změnu jazyka 
zvukové stopy pouze přes nabídku disku DVD. 
Chcete-li otevřít nabídku disku, stiskněte tlačítko 
DISC.

Vyhledávání podle času

Díky této možnosti můžete přeskočit na určité 
místo na aktuálním disku.

A Při přehrávání disku opakovaným stisknutím 
tlačítka TIME SEARCH otevřete obrazovku 
zadání vyhledání času.

B Stiskněte tlačítko OK na dálkovém ovládání.
 Uplynulý čas přehrávání se změní na pole 

pro zadání času.

 _ _:_ _:_ _TTTT

 Pomocí číselné klávesnice (0-9) zadejte čas 
pomocí 6 číslic. 
 Přehrávání přeskočí na zadaný čas.

Obnovení přehrávání od 
posledního místa zastavení

Tato možnost je dostupná pouze u disků 
DVD/VCD. Rekordér je schopen obnovit 
přehrávání disku od místa posledního 
zastavení.

Dříve než začnete…
Ujistěte se, že nastavení režimu obnovení je 
zapnuto. Viz kapitola „Nastavení přehrávání - 
Obnovení“.

 Vložte disk a stisknutím tlačítka u spusťte 
přehrávání od místa posledního zastavení.

Zrušení režimu obnovení a zahájení 
přehrávání od začátku 

 Když se přehrávání zastaví, stiskněte znovu 
tlačítko STOP Ç.
NEBO

 Stisknutím tlačítka í spustíte přehrávání od 
prvního titulu/stopy.

Další funkce přehrávání (pokračování)
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Úpravy nahrávek

O nabídce disku

Obrazovka s indexem nabídky disku zobrazuje 
nahrávky na zapisovatelném disku DVD. Měla 
by se objevit na televizoru, jakmile vložíte 
zapisovatelný disk DVD nebo když stisknete 
tlačítko DISC na dálkovém ovládání.

PreferencesTitul.:           1/3

ÚpravyOKPřehrátPLAY Ukon.DISC

P06

18 / 01 00:08

00:57:18 SP

1.9GB

Zbývá.:

00:11:09 SP

0.4GB

A B

C
D

Obrazovka s indexem nabídky disku se skládá 
z následujících informací o nahrávce:

A Miniatura titulu
B Název titulu, doba nahrávky, kvalita nahrávky a 

využité místo na disku.
C Zbývající čas nahrávky v různých režimech 

nahrávání. Stisknutím tlačítka REC MODE 
změňte režim nahrávání.

D Zbývající místo na disku.

Úpravy nahrávek

Po vytvoření nahrávky rekordér umožňuje 
upravovat titul nebo obsah videa. Nahrávku 
můžete vymazat nebo chránit a můžete ji 
přejmenovat. Pokud byl disk DVD±R 
finalizován, nelze ho již upravit.

Dříve než začnete...
Stisknutím tlačítka DISC zobrazte index 
nabídky disku. Vyberte název, upravte jej a 
stisknutím tlačítka OK otevřete nabídku pro 
úpravy.

Preferences

Nab. diskuBACK Potvrd.OK Ukon.DISC

P06

10 / 01          10:08         

00:30:21     SP

1.0GB

Úpravy Přehrát

Přehrát

Titul

Disk

{ Přehrát }
Přehrání vybraného titulu (nahrávky).

{ Titul }
Otevření nabídky pro úpravy titulu.

{ Disk }
Otevření nabídky pro úpravy disku.
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Otevření nabídky pro úpravy 
titulu

Nabídka pro úpravy titulu umožňuje vymazat 
titul, skrýt/zrušit skrytí vybraných segmentů, 
přejmenovat, rozdělit nebo chránit nahrávku.

A Stisknutím tlačítka DISC otevřete nabídku 
disku.

B Pomocí tlačítek   vyberte titul, který 
chcete upravit, a stiskněte tlačítko OK.
  Objeví se nabídka pro úpravy.

C  Pomocí tlačítek  zvolte možnost { Titul } 
a stiskněte tlačítko OK.

Preferences

P06

10 / 01          10:08         

00:30:21     SP

1.0GB

Smaz.

Skrýt A-B

Zobrazit

Přejmenovat

Rozděl.

Chránit

Úpravy Titul

Přehrát

Titul

Disk

Nab. diskuBACK Potvrd.OK Ukon.DISC

Vymazání nahrávky

Můžete odstranit určitý titul (nahrávku) na 
zapisovatelném disku DVD. 

A Pomocí tlačítek  zvolte v nabídce pro 
úpravy titulu možnost { Smaz. } a stiskněte 
tlačítko OK.
 Zobrazí se zpráva s potvrzením.

B Chcete-li pokračovat, vyberte položku { OK } 
v nabídce a stisknutím tlačítka OK ji potvrďte. 

 Zrušení provedete výběrem možnosti  
{ Storno } a stisknutím tlačítka OK.

Skrytí části titulu (pouze disky 
DVD±RW)

Tato možnost umožňuje skrýt nežádoucí scény 
v nahrávce (např. reklamu). Nejdříve musíte 
nastavit začátek (bod A) a konec (bod B) scén, 
které chcete vymazat.

A Pomocí tlačítek  zvolte v nabídce pro 
úpravy titulu možnost { Skrýt A-B } a 
stiskněte tlačítko OK.
 Obrazovka titulu bude standardně v režimu 

pozastavení. 

Potvrd.OK PřehrátPlay Nab. úpravBACK

Skrýt A-B           Titul : 1

00:00:00

Nastavit A

Nastavit B

OK

Storno

B Stisknutím tlačítka u spusťte přehrávání.

 Chcete-li provést rychlé vyhledání, stiskněte 
tlačítka m M.

 Chcete-li během přehrávání najít určitý 
snímek, stisknutím tlačítka u pozastavte 
přehrávání a poté opakovaně stiskněte tlačítko 

 nebo .

C Se zvýrazněnou možností { Nastavit A } 
stiskněte tlačítko OK, čímž nastavíte počáteční 
bod.

D Najděte koncový bod úseku, který chcete 
skrýt, a stisknutím tlačítka u pozastavte 
přehrávání.

E Se zvýrazněnou možností { Nastavit B } 
stiskněte tlačítko OK, čímž nastavíte koncový 
bod. 

F Potvrzení provedete stisknutím tlačítek  
pro výběr možnosti { Skrýt A-B } a stiskněte 
tlačítko OK.

Praktický tip:
– Chcete-li obnovit všechny skryté scény, vyberte 
možnost { Zobrazit } v nabídce pro úpravy titulu. 

Úpravy nahrávek (pokračování)
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Úpravy nahrávek (pokračování)

Přejmenování titulu

Původní název titulu generuje rekordér 
automaticky. Název titulu můžete změnit 
provedením níže popsaných kroků.

A Pomocí tlačítek  zvolte v nabídce pro 
úpravy titulu možnost { Přejmenovat } a 
stiskněte tlačítko OK.
 Na obrazovce se objeví klávesnice.

B Pomocí tlačítek   zvýrazněte znak/číslo/
symbol a vyberte ho stisknutím tlačítka OK.
 Lze zadat maximálně 16 znaků.

 Pro úpravy zadaných znaků můžete použít 
následující tlačítka na klávesnici na obrazovce: 
Použijte tlačítka   ke zvýraznění 
příslušné lišty.

ABC  : zobrazení velkých písmen.
abc  : zobrazení malých písmen.
?!#  : zobrazení symbolů.

Space  : vytvoření mezery mezi znaky. 
X  : odstranění znaku vlevo od 

kurzoru.

 Přepínání mezi vstupními poli pro velké písmo, 
malé písmo a symboly se provádí opakovaným 
stisknutím tlačítek í nebo ë, čímž vyberete 
preferované pole.

C Potvrzení provedete použitím tlačítek   
k výběru možnosti { Potvrd. } a stisknutím 
tlačítka OK.
  Proběhne aktualizace panelu 

s informacemi. 

 Pokud chcete změnu zrušit, stiskněte tlačítko 
BACK na dálkovém ovládání.

Rozdělení titulu (pouze disky 
DVD±RW)

Titul lze rozdělit na dva a více titulů. 
Upozornění: Délka titulu musí být nejméně 6 
(šest) sekund.

Upozornění! Po rozdělení titulu již tuto akci 
nelze vrátit zpět.

A Pomocí tlačítek  zvolte v nabídce pro 
úpravy titulu možnost { Rozděl. } a stiskněte 
tlačítko OK.
  Obrazovka titulu bude standardně 

v režimu pozastavení. 

Potvrd.OK PřehrátPLAY Nab. úpravBACK

Rozděl.

OK

Storno

Rozděl.      Titul: 1

00:00:00

00:00:00

B Stisknutím tlačítka u spusťte přehrávání.

 Chcete-li provést rychlé vyhledání, stiskněte 
tlačítka m M.

 Chcete-li během přehrávání najít určitý 
snímek, stisknutím tlačítka u pozastavte 
přehrávání a poté opakovaně stiskněte tlačítko 

 nebo .

C Se zvýrazněnou možností { Rozděl. } nastavte 
stisknutím tlačítka OK bod rozdělení.

D Pomocí tlačítek   vyberte možnost  
{ OK } a stisknutím tlačítka OK spusťte 
rozdělení.
  Po dokončení se na obrazovce s indexem 

nabídky disku zobrazí nový titul.
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Ochrana titulu

Můžete zvolit, že chcete chránit nahraný titul 
před náhodnou ztrátou nahrávek.

A Pomocí tlačítek  zvolte v nabídce pro 
úpravy titulu možnost { Chránit } a stiskněte 
tlačítko OK.
  Zobrazí se zpráva s potvrzením.

B V nabídce vyberte možnost { OK } pro 
pokračování nebo možnost { Storno } pro 
zrušení a poté stisknutím tlačítka OK 
potvrďte. 

Chcete-li zrušit ochranu titulu: 
 Pomocí tlačítek  zvolte v nabídce pro 

úpravy titulu možnost { Zruš.ochr. } a 
stiskněte tlačítko OK.
  Zobrazí se zpráva s potvrzením. Ochranu 

titulu zrušte, pokud jej chcete vymazat nebo 
upravit.

Úpravy nahrávek (pokračování)

Otevření nabídky pro úpravy 
disku

Nabídka pro úpravy disku umožňuje vymazat 
všechny nahrávky a připravit disk pro 
přehrávání na jiných přehrávačích DVD.

A Stisknutím tlačítka DISC otevřete nabídku 
disku.

B Pomocí tlačítek   vyberte libovolný 
titul (kromě prázdného titulu) a stiskněte 
tlačítko OK.
 Objeví se nabídka pro úpravy.

C  Pomocí tlačítek  zvolte možnost { Disk } 
a stiskněte tlačítko OK.

Preferences

Nab. diskuBACK Potvrd.OK Ukon.DISC

P06

10 / 01          10:08         

00:30:21       SP

1.0GB

Smaz.

Dokončit

Štít.

Úpravy Disk

Přehrát

Titul

Disk

Vymazání všech nahrávek

Tato možnost umožňuje odstranit všechny 
nechráněné tituly na zapisovatelném disku DVD. 

A Pomocí tlačítek  zvolte v nabídce pro 
úpravy disku možnost { Smaz. } a stiskněte 
tlačítko OK.
  Zobrazí se zpráva s potvrzením.

B Chcete-li pokračovat, vyberte položku { OK } 
v nabídce a stisknutím tlačítka OK ji potvrďte. 

 Zrušení provedete výběrem možnosti   
{ Storno } a stisknutím tlačítka OK.
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Původní název disku generuje rekordér 
automaticky. Disk můžete přejmenovat 
provedením níže popsaných kroků.

A Pomocí tlačítek  zvolte v nabídce pro 
úpravy disku možnost { Štít. } a stiskněte 
tlačítko OK.
 Na obrazovce se objeví klávesnice.

B Pomocí tlačítek   zvýrazněte znak/číslo/
symbol a vyberte ho stisknutím tlačítka OK.
 Lze zadat maximálně 16 znaků.

 Pro úpravy zadaných znaků můžete použít 
následující tlačítka na klávesnici na obrazovce: 
Použijte tlačítka   ke zvýraznění 
příslušné lišty.

ABC  : zobrazení velkých písmen.
abc  : zobrazení malých písmen.
?!#  : zobrazení symbolů.

Space  : vytvoření mezery mezi znaky. 
X  : odstranění znaku vlevo od 

kurzoru.

 Přepínání mezi vstupními poli pro velké písmo, 
malé písmo a symboly se provádí opakovaným 
stisknutím tlačítek í nebo ë, čímž vyberete 
preferované pole.

C Potvrzení provedete použitím tlačítek   
k výběru možnosti { Potvrd. } a stisknutím 
tlačítka OK.
 Proběhne aktualizace panelu s informacemi. 

 Pokud chcete změny zrušit, stiskněte tlačítko 
BACK na dálkovém ovládání.

Přehrávání nahrávek na jiných 
přehrávačích DVD (DVD±R)

Než budete moci přehrávat disk DVD±R na 
jiném přehrávači DVD, musíte ho finalizovat.

Po provedení finalizace disku DVD±R 
nebude možné na disk dále nahrávat ani 
na něm provádět úpravy. Před 
finalizováním disku zkontrolujte, zda jste 
dokončili všechny nahrávky a úpravy.

A Stisknutím tlačítka DISC otevřete nabídku 
disku.

B Pomocí tlačítek   vyberte titul a 
stiskněte tlačítko OK.
  Objeví se nabídka pro úpravy.

C  Pomocí tlačítek  zvolte možnost   
{ Dokončit } a stiskněte tlačítko OK.
  Zobrazí se varovná zpráva.

D V nabídce vyberte možnost { OK } a stiskněte 
tlačítko OK.
  Začne finalizace. Zpracování bude trvat 

několik minut v závislosti na délce nahrávek.
  Neotevírejte zásuvku disku ani nevypínejte 

rekordér, disk by mohl být znehodnocen.

Úpravy nahrávek (pokračování)
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Možnosti nabídky nastavení

Přístup k nabídce nastavení

Nabídka nastavení systému obsahuje různé 
možnosti, jak nastavit rekordér podle vašich 
požadavků.

SETUP

����

A Stiskněte tlačítko SETUP na dálkovém 
ovládání.
 Na televizoru se zobrazí nabídka nastavení 

systému.

B Pomocí tlačítek  zvýrazněte položku 
nabídky a stisknutím tlačítka  zobrazte její 
možnosti.

C Pomocí tlačítek  zvýrazněte nastavení, 
které chcete změnit, a výběr potvrďte 
stisknutím tlačítka OK.
 Pokyny a informace k jednotlivým 

možnostem naleznete na následujících 
stránkách.

D Nabídku ukončíte stisknutím tlačítka SETUP.

Preferences

Tuner
Disk

Přehrávání

Záznam

Zvuk

Video

Systém

Správa předvol.
Země
Aut. skenovat  

Německo

Nastavení Tuner

Viz tato kapitola, část „Nastavení možnosti  
{ Tuner }“.

 

Preferences

Tuner

Disk
Přehrávání

Záznam

Zvuk

Video

Systém

Formát
Zam.
Nast.kompat.
Info-disk

Nastavení Disk

Viz tato kapitola, část „Nastavení možnosti  
{ Disk }”.

Tuner

Disk

Přehrávání
Záznam

Zvuk

Video

Systém

Jazyk zvuku
Jazyk titulků
TV form.
Pokračovat
DivX(R) VOD DRM
Písmo titulků DivX

Nastavení Přehrávání

Angličtina
Vypnuto
4:3 LB
Zapnuto

Střední Evropa

Viz tato kapitola, část „Nastavení možnosti  
{ Přehrávání }“.

Preferences

Tuner

Disk

Přehrávání

Záznam
Zvuk

Video

Systém

Kvalita záznamu
Jazyk záznamu
Aut. kapitoly
Přepsat

SP
Jazyk 1
Zapnuto
Vypnuto

Nastavení Záznam

Poznámka: Informace o nastavení možnosti  
{ Záznam } najdete v kapitole „Nahrávání“.

Tuner

Disk

Přehrávání

Záznam

Zvuk
Video

Systém

Downmix
Digitál.výstup
Noční rež.

Nastavení Zvuk

Stereo
Auto
Vypnuto

Viz tato kapitola, část „Nastavení možnosti  
{ Zvuk }“.

Tuner

Disk

Přehrávání

Záznam

Zvuk

Video
Systém

Výstup videa

Nastavení Video

SCART RGB

Viz tato kapitola, část „Nastavení možnosti  
{ Video }“.

Tuner

Disk

Přehrávání

Záznam

Zvuk

Video

Systém

Jazyk nabídky
Nastavení hodin
Spořič obraz.
Obnovit výchozí

Nastavení Systém

Angličtina
00 : 27 : 30
Zapnuto

Viz tato kapitola, část „Nastavení možnosti  
{ Systém }“.
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Správa předvol.

Možnosti nabídky nastavení (pokračování)

Nastavení možnosti { Tuner } 

Správa předvol.
PR  Stanice  Lad.   NICAM    Dekodér      CH

Před./dal.íë Potvrd.OK Ukon.BACK

PřesCLEAR

Nahoru

Dolů
NICAM

Dekodér

Přejmenovat

Ruční nastav.

1      P01        0     Zapnuto   Vypnuto     C03

2      P02        0     Zapnuto   Vypnuto     S08

3      P03        0     Zapnuto   Vypnuto     C05

4      P04        0     Zapnuto   Vypnuto     C09

6      P06        0     Zapnuto   Vypnuto     C25

7      P07        0     Zapnuto   Vypnuto     C29

5      P05        0     Zapnuto   Vypnuto     C21

Umožňuje upravit uložené televizní kanály podle vašich preferencí.
Vyberte tuto možnost a klepnutím na tlačítko OK otevřete nabídku se 
seznamem programů.

1) Pomocí tlačítek  zvýrazněte kanál, který chcete upravit.
2) Stisknutím tlačítka  se přesuňte na lištu akcí vlevo.
3) Pomocí tlačítek  vyberte jednu z možností změny:
{ Nahoru } –  Stisknutím tlačítka OK posunete zvýrazněný 

kanál nahoru na předchozí číslo předvolby 
v seznamu programů.

{ Dolů }  –  Stisknutím tlačítka OK posunete zvýrazněný 
kanál dolů na další číslo předvolby v seznamu 
programů.

Poznámka:  Chcete-li kanál přeskočit, zvýrazněte preferovaný kanál a stiskněte 
tlačítko CLEAR. Televizní kanál je možné otevřít pouze stisknutím tlačítka 
odpovídajícího čísla kanálu na dálkovém ovládání.

{ NICAM } –  NICAM je systém digitálního přenosu zvuku. 
Může přenášet jeden stereo kanál nebo dva 
samostatné mono kanály. Výběrem možnosti  
{ Zapnuto } můžete zlepšit přenos zvuku 
nebo vyberte možnost { Vypnuto }, pokud je 
příjem nekvalitní.

{ Dekodér } – Je-li aktuální televizní kanál přenášen 
kódovanými televizními signály, které lze 
správně zobrazovat pomocí dekodéru 
připojeného k zásuvce EXT2 AUX-I/O, musíte 
dekodér zapnout, abyste mohli k tomuto 
kanálu přiřadit připojený dekodér. 

   Stisknutím tlačítka OK nastavte dekodér na  
{ Zapnuto } nebo { Vypnuto }. 

{ Přejmenovat } – Stisknutím tlačítka OK otevřete pole pro zadání 
jiného názvu. Pomocí tlačítek   
zvýrazněte znak/číslo/symbol v nabídce 
klávesnice a proveďte výběr stisknutím tlačítka 
OK. Po dokončení se přesuňte na položku  
{ Dokon. } v nabídce a stiskněte tlačítko OK.

   Poznámka: Maximální délka zadání je pět znaků.

   Pro úpravy zadaných znaků můžete použít 
následující tlačítka na klávesnici na obrazovce: 
Použijte tlačítka   ke zvýraznění 
příslušné lišty.

ABC  : zobrazení velkých písmen.
abc  : zobrazení malých písmen.
?!#  : zobrazení symbolů.

Space  : vytvoření mezery mezi znaky. 
X  : odstranění znaku vlevo od kurzoru.

   Přepínání mezi vstupními poli pro velké písmo, 
malé písmo a symboly se provádí opakovaným 
stisknutím tlačítek í nebo ë, čímž vyberete 
preferované pole.   

   Potvrzení provedete stisknutím tlačítek   
  pro výběr možnosti { Potvrd. } a 

stisknutím tlačítka OK.
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Možnosti nabídky nastavení (pokračování)

Nastavení možnosti { Tuner } (pokračování)

Ruční nastav.

OKOKZpětBACK

5           95.25              C21         0            PAL B/G

PR Hled.-MHz CH Lad. Standard

Země

Aut. hledat

{ Ruční nastavení } –  Stisknutím tlačítka OK otevřete nabídku 
ručního nastavení. Pomocí tlačítek  
změňte nastavení a pomocí tlačítek 
  se přesuňte na předchozí/následující 

pole pro zadání.

   { PR }
–   – Číslo předvolby programu kanálu, který 

jste právě vybrali.

   { Hledat (MHz) }
   – Pomocí tlačítek  vyhledejte platnou  

 přenosovou frekvenci.

   { CH }
   – Pomocí tlačítek  vyberte televizní  

 kanál.

   { Lad. }
   – Umožňuje ručně jemně vyladit kanál.  

 Pomocí tlačítek pq zvyšujte/snižujte  
 frekvenci o 0,06~0,07 MHz.

   { Standard }
   – Pomocí tlačítek  vyberte standard  

 televizního systému, který vytváří nejmenší  
 zkreslení obrazu a zvuku.

Zvolte zemi, kde sídlíte, pro automatické ladění kanálů.

Poznámka:  Bude-li vybrána jiná země, začne automatické hledání 
dostupných televizních kanálů.

Umožňuje přeinstalovat všechny kanály televizních programů na tomto 
rekordéru.
Výběrem této možnosti a stisknutím tlačítka OK na dálkovém ovládání 
spustíte automatické vyhledávání kanálů. Tento proces může trvat několik 
minut.
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Formát

Zam.

Nast. kompat.

Info-disk

Možnosti nabídky nastavení (pokračování)

Nastavení možnosti { Disk }

Info-disk

PR    Station    Fine    NICAM    Decoder    CH

Ukon.SETUPZpětBACK

Štít.
Titul č.
Média
Stav
Mez.
Zbývá

No Label
2
DVD+RW
Zapisovat. (PAL)
276/4422MB
SP: 113 min

U některých disků DVD+VR, DVD±R SL/DL a DVD±RW je nutné před 
jejich použitím pro nahrávání na tomto rekordéru provést formátování.
1) Stisknutím tlačítka OK proveďte volbu.
2) Objeví se zpráva s potvrzením. V nabídce vyberte { OK } pro 

pokračování nebo možnost { Storno } pro zrušení a poté ji 
stisknutím tlačítka OK potvrďte.

Poznámka: 
–  Tato možnost je požadována, pokud k nahrávání videa opakovaně 
používáte přepisovatelný datový disk DVD (např. soubory MP3, JPEG). 
–  Po naformátování disku bude veškerý jeho obsah ztracen.

Na ochranu nahraných materiálů před náhodným vymazáním nebo 
úpravou můžete zapisovatelný disk DVD uzamknout. 
1) Stisknutím tlačítka OK proveďte volbu.
2) Objeví se zpráva s potvrzením. V nabídce vyberte možnost { OK } 

pro pokračování nebo možnost { Storno } pro zrušení a poté ji 
stisknutím tlačítka OK potvrďte.

Poznámka:  Je-li aktuální disk uzamčený, tato možnost v nabídce se 
změní na { Odem. }. Tuto možnost můžete použít také k odemknutí 
disků DVD±R/±RW nahraných na jiném rekordéru DVD. 

Tato funkce umožňuje zajistit, aby disk DVD±RW upravený na jiném 
počítači byl kompatibilní pro přehrávání na tomto rekordéru. 
1) Stisknutím tlačítka OK proveďte volbu.
2) Objeví se zpráva s potvrzením. V nabídce vyberte možnost { OK } 

pro pokračování nebo možnost { Storno } pro zrušení a poté ji 
stisknutím tlačítka OK potvrďte.

Poznámka: Pokud tuto možnost nelze vybrat, znamená to, že disk je již 
kompatibilní.

Vyberte tuto možnost a stisknutím tlačítka OK zobrazte informace o 
aktuálním disku. Nabídku ukončíte stisknutím tlačítka BACK. 

{ Štít. } – Název disku.
{ Titul č. }  – Celkový počet titulů na disku. Obecně je 

maximální počet titulů 99.
{ Média }  – Typ disku.
{ Stav }  – Stav disku (zapisovatelný, prázdný, finalizovaný 

nebo plný).
{ Místo }  – Využité místo a celkové místo.
{ Zbývá } – Ukazuje zbývající místo na zapisovatelném disku 

DVD. 
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Nastavení možnosti { Přehrávání } (Podtržené možnosti jsou výchozím nastavením od výrobce.)

Možnosti nabídky nastavení (pokračování)

Jazyk zvuku

Jazyk titulků

TV form.

Pokračovat

DivX(R) VOD DRM 

Vyberte preferovaný jazyk zvuku pro přehrávání disků DVD.

Vyberte preferovaný jazyk titulků pro přehrávání disků DVD. 

Poznámky:
–  Pokud není zvolený jazyk zvuku/titulků na disku k dispozici, použije se místo 
něho výchozí nastavení jazyka disku. 
– Některé disky DVD umožňují změnu jazyka titulků/zvuku pouze přes 
nabídku disku DVD.

Nastavení poměru stran rekordéru podle typu připojeného televizoru.

{ 4:3 PS }  – Tuto možnost vyberte pro obraz plné výšky 
s oříznutím na obou stranách.

{ 4:3 LB }  –  Tuto možnost vyberte pro „širokoúhlé“ zobrazení 
s černými pruhy v horní a dolní části televizní 
obrazovky.

{ 16:9 } – Tuto možnost vyberte pro širokoúhlý televizor 
(poměr stran snímku 16:9).

Pomocí této funkce můžete obnovit přehrávání posledního přehrávaného 
disku. 

{ Zapnuto }  – Zapnutí režimu obnovení. Rekordér obnoví 
přehrávání posledního přehrávaného disku.

{ Vypnuto }  –  Vypne režim obnovení u naposledy přehrávaného 
disku. Při vložení disku začne rekordér přehrávat 
od začátku.

Poznámka:  Funkce Obnovit { Vypnuto } se používá u přehrávání pouze 
tehdy, byl-li rekordér přepnut do pohotovostního režimu nebo po 
vysunutí disku.

Zvolte tuto možnost, chcete-li zobrazit registrační kód DivX® VOD 
(Video On Demand – video na vyžádání), který umožňuje půjčovat si a 
nakupovat videa pomocí služeb DivX® VOD. Další informace naleznete na 
webových stránkách www.divx.com/vod.

1) Stisknutím tlačítka OK zobrazíte registrační kód.
2) Stisknutím tlačítka BACK se vrátíte do předchozí nabídky.
3) Tento registrační kód použijte k zakoupení nebo vypůjčení videí od 

služby DivX® VOD na adrese www.divx.com/vod. Postupujte podle 
pokynů a zkopírujte si video z počítače na disk CD-R/RW nebo na 
zapisovatelný disk DVD pro přehrávání na tomto rekordéru.

Poznámka:  Všechna videa stažená ze služby DivX® VOD lze přehrávat 
pouze na tomto rekordéru. 
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Možnosti nabídky nastavení (pokračování)

Nastavení možnosti { Přehrávání } (pokračování)

Písmo titulků DivX Vyberte typ písma, který podporuje nahrané titulky DivX.

{ Standard }  – Zobrazí se standardní seznam písem titulků 
Roman nabízený tímto rekordérem.

{ Střední Evropa }  –  Zobrazí se písma pro středoevropské jazyky.

{ Cyrilice }  – Zobrazí se písma pro azbuku.

{ Řečt. } – Zobrazí se písma pro řečtinu.

1_dvdr3480-58_cze_27183.indd   471_dvdr3480-58_cze_27183.indd   47 2008-03-14   4:15:55 PM2008-03-14   4:15:55 PM



48

Č
e

štin
a

Možnosti nabídky nastavení (pokračování)

Nastavení možnosti { Zvuk } (Podtržené možnosti jsou výchozím nastavením od výrobce.)

Downmix

Digitální výstup

Noční rež.

Výběr metody rozdělení zvuku do dvou kanálů při přehrávání disku DVD, 
který je nahraný ve formátu Dolby Digital.

{ LT/RT } – Vyberte tuto možnost, pokud je rekordér 
připojen k dekodéru Dolby Pro Logic.

{ Stereo } –  Vyberte tuto možnost, pokud chcete počet kanálů 
u vícekanálových zvukových signálů snížit na dva 
kanály, což znamená produkci zvuku pouze ze 
dvou předních reproduktorů.

Toto nastavení je požadováno pouze v případě, že používáte k připojení 
dalšího audio nebo video zařízení koaxiální zásuvku rekordéru.

{ PCM }  – Vyberte tuto možnost, pokud připojené zařízení 
neumožňuje dekódování vícekanálového zvuku. 
Systém převede vícekanálové signály Dolby Digital 
a MPEG-2 na formát PCM (Pulse Code 
Modulation).

{ Auto }  –  Zvukové signály budou vystupovat podle 
zvukového toku na disku.

Tento režim optimalizuje přehrávání zvuku při nízké hlasitosti. Výstup o 
vysoké hlasitosti bude zeslaben a výstup o nízké hlasitosti bude zesílen na 
slyšitelnou úroveň.

{ Zapnuto } – Zapněte noční režim.

{ Vypnuto } –  Vypnutí funkce nočního režimu. Výběr této 
možnosti umožňuje využít prostorový zvuk v jeho 
plném dynamickém rozsahu.
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Možnosti nabídky nastavení (pokračování)

Nastavení možnosti { Video } (Podtržené možnosti jsou výchozím nastavením od výrobce.)

Výstup videa Vyberte typ výstupu videa, který odpovídá připojení videosignálu mezi 
tímto rekordérem a televizorem.

{ SCART (RGB) }  – Pro připojení konektoru SCART.

{ YUV P-Scan }  –  Pro připojení komponentního videa 
k televizoru s funkcí progresivního skenování. 
(Pomocí dálkového ovládání se přepněte na 
správný kanál. Informace o výběru správného 
vstupu pro video na televizoru naleznete 
v uživatelské příručce k televizoru).

{ YUV Interlace } – Pro připojení komponentního videa. 

Poznámka: Nastavení výstupu videa není požadováno pro připojení S-Video 
nebo Composite (CVBS). 
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Možnosti nabídky nastavení (pokračování)

Nastavení možnosti { Systém } (Podtržené možnosti jsou výchozím nastavením od výrobce.)

Jazyk nabídky

Nastavení hodin

Spořič obraz.

Obnovit výchozí

Výběr jazyka nabídky na obrazovce pro tento rekordér při zobrazení na 
obrazovce.

Nastavení data a času. Pomocí tlačítek  změňte hodnotu a pomocí 
tlačítek   vyberte jednotlivá pole pro zadávání. Zadání poté potvrďte 
stisknutím tlačítka OK.

{ Ruční } – Zvolte tuto možnost, chcete-li ručně nastavit 
datum a čas.

{ Auto } –  Zapne nebo vypne automatické nastavení data a 
času. Je-li zapnuta tato možnost, datum a čas se 
nastaví podle prvního předvoleného kanálu, který 
tyto informace vysílá.

Poznámky:
–  Automatické stahování času a data nastává pouze po zapnutí rekordéru,  
    nebo v pohotovostním režimu. 
–  Během aktualizace v pohotovostním režimu se rekordér chová 
    následovně:
   1) Zpráva na displeji na předním panelu se změní z aktuálního času na 
       ‚HELLO‘. 
   2) Po dokončení aktualizace se rekordér přepne zpět do 
       pohotovostního režimu a zobrazí se aktuální čas.

Spořič obrazovky chrání televizní obrazovku před poškozením tím, že 
zabrání příliš dlouhému zobrazení statického obrazu.

{ Zapnuto } – Přepnutí do režimu spořiče televizní obrazovky, 
pokud bylo přehrávání zastaveno nebo 
pozastaveno na více než 5 minut.

{ Vypnuto } – Vypnutí funkce spořiče obrazovky.

Obnovení všech nastavení tohoto rekordéru kromě předvoleb 
programování časovače.

1) Stisknutím tlačítka OK potvrďte obnovení výchozího nastavení.
2) Objeví se výstražná zpráva. V nabídce vyberte možnost { OK } pro 

pokračování nebo možnost { Storno } pro zrušení a poté ji 
stisknutím tlačítka OK potvrďte.

Po resetování na výrobcem nastavené hodnoty budete vyzváni 
k provedení počátečního nastavení. 
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Software nainstalovaný v rekordéru se 
průběžně zdokonaluje za účelem dosažení lepší 
stability a kompatibility přístroje. Společnost 
Philips bude pravidelně vydávat upgrady pro 
software, které si zkopírujete na disk CD, 
abyste jej mohli nainstalovat. 

Pozor! V průběhu upgradování se nesmí 
přerušit napájení!

 Na webových stránkách společnosti Philips na 
adrese www.philips.com/support si zkontrolujte 
dostupnost nejnovějšího upgradu softwaru. 

Poznámka: Při zjišťování dostupnosti 
nejnovějšího upgradu softwaru si pročtěte také 
doprovodné poznámky k instalaci softwaru.

Upgrade softwaru
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Řešení problémů

 Problém (obecný) Řešení

UPOZORNĚNÍ
Za žádných okolností byste se neměli pokoušet opravit zařízení sami, protože záruka by poz-
byla platnosti. Neotevírejte zařízení, protože hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Pokud se vyskytne závada, ověřte nejprve následující možnosti nápravy a teprve pak 
vyhledejte servisní středisko. Pokud tyto rady nepovedou k nápravě, poraďte se s prodejcem.

Bez napětí.

Dálkové ovládání nefunguje.

Žádný obraz.

Žádný zvuk.

Z rekordéru není přijímán 
žádný televizní signál.

Televizní kanál nastavený 
automatickým vyhledáváním 
kanálů rekordéru DVD je 
neostrý nebo zkreslený.

Nelze vysunout přihrádku 
disku.

– Stisknutím tlačítka STANDBY-ON na předním panelu 
rekordéru zařízení zapněte.

–  Zkontrolujte, zda je síťová zásuvka pod napětím.

– Namiřte dálkové ovládání přímo na senzor na předním panelu 
rekordéru DVD (ne na televizor). 

– Odstraňte všechny překážky mezi rekordérem a dálkovým 
ovládáním. 

– Baterie jsou slabé, vyměňte baterie.

– Zapněte televizor a zvolte správný kanál pro vstup videa. 
Přepínejte televizní kanály, dokud neuvidíte obrazovku DVD. 
Podrobnosti si přečtěte v kapitole „Krok 3: Instalace a nastavení 
– Nalezení správného kanálu“.

– Zkontrolujte připojení videa mezi rekordérem a televizorem.

– Zkontrolujte připojení zvuku. Podrobnosti si přečtěte v kapitole 
„Krok 1: Základní připojení rekordéru – Připojení zvukových 
kabelů“.

– Správně nastavte digitální výstup podle zařízení připojeného 
k rekordéru. Podrobné informace naleznete v kapitole 
„Možnosti nabídky nastavení - Nastavení možnosti { Zvuk } - 
{ Digitální výstup }“.

–  Nechte zkontrolovat signál ze své antény nebo kabelové 
televize. 

– Nastavte televizní kanál. Podrobné informace obsahuje kapitola 
„Možnosti nastavení nabídky - Nastavení možnosti { Tuner }“.

– Zkontrolujte připojení videa mezi rekordérem DVD a 
televizorem.

– Signál televizního kanálu je možné jemně doladit. Přečtěte si 
kapitolu „Možnosti nastavení nabídky - Nastavení možnosti 
{ Tuner }“.

– Stisknutím tlačítka P +/- vyhledejte stejný televizní kanál, 
který může mít čistší obraz.

– Ukončete všechny nabídky na obrazovce.
– Stisknutím tlačítka STOP zastavte probíhající přehrávání nebo 

nahrávání a pak stiskněte tlačítko OPEN/CLOSE na zařízení.
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Řešení problémů (pokračování)

Disk se nepřehrává.

Zvuk z připojeného hi-fi 
systému nebo zesilovače je 
zkreslený.

Nelze přehrávat filmy ve 
formátu DivX.

Při přehrávání je obraz 
zkreslený nebo černobílý.

Disk DVD±R/±RW nahraný 
na tomto rekordéru DVD se 
nepřehrává na jiném 
přehrávači DVD.

Dochází k rušení obrazu 
nebo zvuku s televizním 
příjmem.

Objevuje se zpráva 
„UNKNOWN DISC“ 
(Neznámý disk).

– Vložte disk štítkem nahoru.
– Chybný kód oblasti. Disk DVD musí být zakódován pro všechny 

oblasti (ALL) nebo pro Oblast 2, aby ho bylo možné přehrávat 
na tomto rekordéru DVD.

– Na disku není žádná nahrávka nebo je to nesprávný typ disku. 
Podrobnosti si přečtěte v kapitole „Přehrávání – Přehrávatelné 
disky“.

– Zkontrolujte, zda disk není poškrábaný nebo pokřivený. 
Vyčistěte disk nebo ho nahraďte novým diskem.

– Vyzkoušením jiného disku zkontrolujte, zda disk není vadný.

–  Nepřipojujte kabely od rekordéru do vstupu „Phono“ na 
zesilovači. 

– Pokud přehráváte disk DTS CD, musíte k hi-fi systému nebo 
zesilovači připojit zásuvku COAXIAL tohoto rekordéru.

– Zkontrolujte, zda je soubor DivX kódovacím zařízením DivX 
zakódovaný na základě režimu „Home Theatre Profile“ (Profil 
domácího kina).

– Zkontrolujte, zda je stažený soubor DivX úplný soubor.

–  Neshoduje se standard systému barev disku se standardem 
systému barev televizoru (PAL/NTSC). 

–  Disk je znečištěný, vyčistěte ho.
–  Někdy se může vyskytnout mírné zkreslení obrazu. Nejedná se 

o závadu.

–  Pokud je nahrávka příliš krátká, je možné, že ji přehrávač DVD 
nedokáže rozeznat. Zachovávejte prosím následující „minimální 
dobu trvání nahrávek“. Režim nahrávání : {HQ} – 5 minut, {SP} – 
10 minut, {SPP} – 13 minut, {LP} - 15 minut, {EP} – 20 minut, 
{SLP} – 30 minut. 

– Disk DVD±R je nutné finalizovat. Podrobné údaje najdete v 
kapitole „Úpravy nahrávek - Přehrávání nahrávek na jiných 
přehrávačích DVD (DVD±R)”.

–  Nechte zkontrolovat signál ze své antény nebo kabelové 
televize. 

–  Jemně dolaďte televizní kanál. Podrobné informace obsahuje 
kapitola „Možnosti nastavení nabídky - Nastavení možnosti 
{ Tuner }“.

– Tato zpráva se může objevit tehdy, když vložíte disk, u kterého 
se vyskytl některý z následujících problémů:

 –  Chyba při nahrávání: může chybět titul.
 –  Chyba při změně titulu/indexového obrázku: může být   

  viditelný původní titul/indexový obrázek.
 – Chyba při finalizaci disku nebo tento disk nebyl finalizován.

 Problém (přehrávání) Řešení
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Řešení problémů (pokračování)

Obraz je neostrý a jeho jas se 
mění, když kopírujete disky 
DVD Video nebo předem 
nahrané videokazety.

Nahrávání neproběhnou 
podle plánu. Nelze nahrát 
nové nahrávky.

– To se stane, pokud zkusíte zkopírovat disky DVD nebo 
videokazety, které jsou chráněné proti kopírování. I když je 
obraz na televizoru v pořádku, nahrávka na zapisovatelném 
disku DVD je špatná. Tomuto rušení u disků DVD nebo 
videokazet, které jsou chráněné proti kopírování, nelze zabránit.

– Zapisovatelný disk DVD má omezenou nahrávací životnost. 
Disk vyměňte za nový a použijte ho při nahrávání.

–  Televizní kanál, který chcete nahrát, není uložený nebo jste 
vybrali špatné číslo programu. Zkontrolujte uložené televizní 
kanály. 

–  Nebo v seznamu nahrávání s časovačem můžete ve sloupci   
{ Stav } vidět jednu z následujících zpráv:

 –  { Překr. } : Nahrávání s časovačem se překrývá  s jiným   
  nahrávání s časovačem. 

  –  { Neúsp } : V době naplánovaného nahrávání mohlo 
  dojít k výpadku elektrického proudu.

 –  { Prošlé } : Po nastavení hodin bude nutné 
  resetovat nahrávání s časovačem.

 –  { Blok. } : Obsah je chráněn proti kopírování. 
  Rekordér nesmíte používat ke kopírování materiálů 
  chráněných proti kopírování (disků DVD ani videokazet) na 
  zapisovatelný disk DVD.

 Problém (Nahrávání) Řešení
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• Poměr stran: 4:3, 16:9
• Převodník D/A: 10 bitů, 54 MHz
• Převodník A/D: 10 bitů, 27 MHz

Zvuk
• Převodník D/A: 24 bitů, 192 kHz
• Převodník A/D: 24 bitů, 96 kHz
• Poměr signálu k šumu: 102 dB
• Přeslechy (1 kHz): 105 dB
• Dynamický rozsah (1 kHz): 90 dB

Nahrávání videa
• Systém nahrávání: PAL
• Kompresní formáty: MPEG2

 Vysoká kvalita  : HQ 
 Standardní přehrávání  : SP  
 Standardní přehrávání plus : SPP
 Dlouhé přehrávání  : LP  
 Prodloužené přehrávání  : EP  
 Super prodloužené přehrávání  : SLP

• Komprese zvuku: Dolby Digital, PCM

Přehrávání videa
• Přehrávaná disková média: CD, CD-R/-RW, 

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

• Kompresní formáty: MPEG2, MPEG1, DivX
• Systém přehrávání videa: PAL, NTSC

Přehrávání zvuku
• Přehrávaná disková média: CD, CD-R/-RW, 

MP3-CD, MP3-DVD, DVD+R/+RW, 
DVD-R/-RW, DVD+R DL, DVD-R DL

• Kompresní formáty: Dolby Digital, MP3, 
vícekanálový MPEG2, PCM

• Přenosová rychlost MP3: 32~256 kb/s a VBR

Přehrávání fotografií
• Formáty disků: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, 

DVD+R DL, DVD-R DL, Picture CD
• Formáty komprese obrázků: JPEG
• Vylepšení obrazu: otáčení, lupa

Úložná média
• Média pro nahrávání: DVD+R/+RW, DVD-R/-

RW, DVD+R DL, DVD-R DL

 

Tuner/příjem/přenos
• Televizní systém: PAL
• Anténní vstup: 75 ohmů koaxiální (IEC75)

Možnosti připojení
 Připojení vzadu:
• SCART (2x)
• Výstup S-Video
• Výstup videa (CVBS)
• Výstup komponentního videa (YPbPr)
• Výstup zvuku levý/pravý
• Digitální zvukový výstup (koaxiální)
• Vysokofrekvenční vstup z antény
• Vysokofrekvenční televizní výstup
• Síťové napájení

Připojení vpředu:
• Vstup i.LINK DV (IEEE 1394 4kolíkový)
• Vstup kompozitního videa (CVBS) (CAM1)
• Vstup USB
• Vstup zvuku levý/pravý

Praktické výhody
• Vylepšení programování/časovače: denně/

týdně, opakování programu, ruční časovač, 
funkce nahrávání jedním tlačítkem

• Programovatelné akce: 7

Napájení
• Napájecí napětí: 220 – 240 V; 50 Hz
• Spotřeba: 25 W (typická)
• Spotřeba v pohotovostním režimu: < 3 W

Skříň
• Rozměry (Š × V × H) : 360 × 43 × 325 mm
• Čistá hmotnost: 3 kg

Specifikace
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Jaký druh disků by se měl používat pro 
nahrávání?
Můžete nahrávat na disky DVD±R i na disky 
DVD±RW. Tyto disky jsou kompatibilní 
s přehrávači DVD-Video a mechanikami DVD-
ROM v počítačích.

Jaká je kapacita disku DVD±R/±RW?
4,7 GB, neboli ekvivalent šesti disků CD. Na jeden 
disk můžete uložit pouze jednu hodinu nahrávky 
v nejvyšší kvalitě (standard DVD) a zhruba 6 hodin 
nahrávky v nejnižší kvalitě (standard VHS). 

Jaký je rozdíl mezi disky DVD±R a DVD±RW?
Disk DVD±R je „zapisovatelný“ a disk DVD±RW 
je „přepisovatelný“. S diskem DVD±R můžete 
nahrát více sekcí na jeden disk, ale když je disk 
plný, nemůžete na něj již dále nahrávat. Disk 
DVD±RW umožňuje opakovaně přepisovat 
nahrávky na jeden disk.

Co je DV?
Pomocí DV, nazývaného také i.LINK, můžete 
připojit videokameru DV k tomuto rekordéru 
pomocí jednoho kabelu DV pro vstup i výstup 
zvuku, videa, dat a řídicích signálů.
– Tento rekordér je kompatibilní pouze 
s videokamerami s formátem DV (DVC-SD). 
Digitální satelitní tunery a videorekordéry Digital 
VHS nejsou kompatibilní.
– K tomuto rekordéru nelze najednou připojit 
více než jednu videokameru DV.
– Tento rekordér nelze ovládat z externího 
zařízení připojeného přes zásuvku DV IN.

Lze zkopírovat videokazetu VHS nebo disk 
DVD z externího přehrávače?
Ano, ale pouze v případě, že videokazeta VHS 
nebo disk DVD nejsou chráněné proti kopírování.

Co jsou tituly a kapitoly?
Disk DVD obsahuje tituly a kapitoly, které jsou 
podobné jako tituly a kapitoly u knih. Titul je často 
kompletní film a je rozdělený na kapitoly, neboli 
jednotlivé scény z filmu.

Titul

Kapitola

Titul

Kapitola Kapitola Kapitola Kapitola

značky kapitol

Programy se nahrávají jako jednotlivé tituly a 
mohou se skládat z jedné kapitoly nebo z několika 
kapitol v rámci jednoho titulu, podle nastavení 
nahrávání.

Jak vytvořím tituly?
Rekordér automaticky vytvoří nový titul pokaždé, 
když začnete nové nahrávání. 

Co znamená „finalizace“ disku?
Finalizace disk uzamkne tak, že ho již nebude 
možné použít pro nahrávání. To je nutné pouze u 
disků DVD±R. Disk pak bude kompatibilní 
s prakticky libovolným přehrávačem DVD. Chcete-
li vyjmout disk bez jeho finalizace, jednoduše 
zastavte nahrávání a vysuňte disk. Na disk budete 
stále ještě moci nahrávat, pokud na něm bude 
místo na další nahrávky.

Nejčastější dotazy
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Můžete volit z několika úrovní kvality, od „HQ“ – 
vysoká kvalita (1hodinový režim) po „SLP“ – super 
prodloužené přehrávání (6hodinový režim). 
Stiskněte tlačítko REC MODE na dálkovém 
ovládání a zvolte úroveň kvality, která nejlépe 
vyhovuje účelu a délce materiálu.

DVD±R
Double Layer

HQ (vysoká kvalita)

SP (standardní přehrávání)

SPP (standardní přehrávání plus)

LP (dlouhé přehrávání)

EP (prodloužené přehrávání)

SLP (super dlouhé přehrávání)

 

1 
2
2.5
3
4
6

1 hr 55 mins
3 hrs 40 mins
4 hrs 35 mins
5 hrs 30 mins
7 hrs 20 mins
12 hrs

Délka záznamu v hodinách, kterou lze 
uložit na prázdný zapisovatelný disk DVD

Kvalita záznamu

Proč trvá zobrazení obsahu zařízení USB 
tak dlouho?
– To může být způsobeno velkým množstvím 
souborů (>500 souborů/složek) nebo velikostí 
souborů (>1 MB).
– Zařízení USB může obsahovat nepodporované 
soubory, které se systém snaží přečíst nebo 
zobrazit.

Co se stane v případě, že do systému jsou 
zapojena nepodporovaná zařízení (např. 
myš USB, klávesnice)?
Tato zařízení mohou způsobit nestabilitu systému. 
Odpojte nepodporované zařízení a odpojte kabel 
napájení. Před opětovným zapojením kabelu 
napájení a zapnutím systému počkejte několik 
minut.

Co se stane při zapojení zařízení USB HDD?
Zařízení HDD není podporováno, protože velká 
kapacita úložiště velmi znesnadňuje navigaci. 
Přeneste hudební soubory (mp3) a fotografie (jpg) 
na jednotku Flash.

Proč systém nerozpozná přenosný hudební 
přehrávač USB?
Přenosný hudební přehrávač může vyžadovat 
příslušný software a pravděpodobně jej nebude 
možné použít k získání přístupu k jeho obsahu 
(např. k seznamu skladeb).

Jaké typy souborů systém podporuje?
Podporujeme pouze typy souborů FAT16 a 
FAT32, nikoli NTFS.

Proč je název souboru zobrazen odlišně od 
názvu zobrazeného v počítači (např. Good 
Bye. jpg jako Good_B~1.jpg)?
– Systém souborů zařízení (FAT16) omezuje 
délku názvů souborů, protože podporuje jen osm 
(8) znaků.
– Počítač je schopen zobrazit úplný název, 
protože operační systém umožňuje převod 
systému souborů.

Je možné současné přehrávání ze zařízení 
USB a disku?
To možné není z důvodů omezení paměti. 

Proč nelze obrázky v zařízení otočit?
Aby bylo možné obrázky v zařízení USB otočit, 
musí obrázek obsahovat informace EXIF, které 
jsou uloženy ve většině digitálních fotoaparátů. Je 
možné, že tyto informace byly odstraněny při 
úpravách nebo kopírování obrázku z jiného 
zařízení pomocí programů pro úpravy.

Proč systém neumožňuje přehrávání 
některých hudebních souborů, fotografií 
nebo filmů?
Je možné, že hudební soubory nelze přehrát, z 
důvodu odlišných formátů a přenosové rychlosti 
kódování. Stejně tak fotografie mohou mít nízké 
nebo naopak příliš vysoké rozlišení, které systém 
nepodporuje.

Nejčastější dotazy (pokračování)
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Analogový: Zvuk, který nebyl převedený na 
číselné hodnoty. Analogový zvuk je proměnlivý, 
zatímco digitální zvuk má specifické číselné 
hodnoty. Tyto zásuvky vysílají zvuk přes dva 
kanály, levý a pravý.

Poměr stran obrazu:  Poměr svislé a vodorovné 
velikosti zobrazeného obrazu. Poměr vodorovné a 
svislé strany běžných televizí je  4:3, u širokoúhlých 
obrazovek 16:9.

Zásuvky AUDIO OUT: Červené a bílé zásuvky, 
přes které se vysílá zvuk do jiného systému 
(televizor, stereo atd.).

Kapitola:  Sekce obrazového nebo hudebního 
záznamu na disku DVD, která je menší než jsou 
tituly. Titul se obvykle skládá z několika kapitol. Ke 
každé kapitole je přiřazené číslo kapitoly, 
umožňující najít požadovanou kapitolu.

Výstupní zásuvky pro komponentní video: 
Zásuvky, přes které se vysílá vysoce kvalitní obraz 
do televizoru vybaveného vstupními zásuvkami pro 
komponentní video (R/G/B, Y/Pb/Pr atd.).

Digitální: Zvuk, který byl převeden na číselné 
hodnoty. Digitální zvuk je k dispozici, když 
použijete koaxiální výstup COAXIAL DIGITAL 
OUT. Tyto zásuvky vysílají zvuk přes více kanálů, 
namísto pouhých dvou kanálů, jako je tomu u 
analogového zvuku.

Nabídka disku:  Zobrazení na obrazovce 
připravené tak, aby umožnilo volbu obrazů, zvuků, 
titulků, záběrů z více úhlů, apod. nahraných na 
disku DVD.

DivX: Kód DivX je technologie pro kompresi 
videa (přihlášená k patentování) založená na 
kompresi MPEG-4, kterou vyvinula společnost 
DivX Inc. Tato komprese může zmenšit velikost 
digitálního videa na dostatečně malou velikost, aby 
ho bylo možné přenášet přes Internet při 
zachování vysoké kvality obrazu.

Dolby Digital:  Systém prostorového zvuku 
vyvinutý společností Dolby Laboratories, 
obsahující až šest kanálů digitálního zvuku (přední 
levý a pravý, prostorový levý a pravý, střední a 
subwoofer).

JPEG:  Velmi běžný formát digitálních fotografií. 
Systém pro kompresi dat fotografií, navržený 
skupinou Joint Photographic Expert Group, který 
se vyznačuje malým snížením kvality obrazu, 
přestože má vysoký poměr komprese.

MP3:  Formát souboru se systémem komprese 
zvukových dat. „MP3“ je zkratka pro Motion 
Picture Experts Group 1 (neboli MPEG-1) Audio 
Layer 3. Při použití formátu MP3 může jeden disk 
CD-R nebo CD-RW obsahovat zhruba 10krát více 
dat než běžný disk CD.

MPEG:  Motion Picture Experts Group. Sada 
systémů komprese pro digitální zvuk a video.

Vícekanálový:  Disky DVD jsou formátované tak, 
aby každá zvuková stopa tvořila jedno zvukové 
pole. Vícekanálový zvuk představuje strukturu 
zvukových stop s třemi nebo více kanály.

PBC:  Playback Control – Řízení přehrávání. 
Vztahuje se na signály nahrané na discích Video 
CD nebo SVCD pro řízení jejich přehrávání. 
Pomocí obrazovek nabídek nahraných na disku 
Video CD nebo SVCD, který podporuje PBC, 
můžete využít interaktivní přehrávání a vyhledávání.

PCM:  Pulse Code Modulation – Pulzně kódová 
modulace. Systém kódování digitálního zvuku. 

Kód oblasti:  Systém, který povoluje přehrávání 
disku pouze v určené oblasti. Tato jednotka bude 
přehrávat pouze disky, které mají kompatibilní 
kódy oblasti. Kód oblasti své jednotky můžete najít 
na štítku výrobku. Některé disky jsou kompatibilní 
s více než jednou oblastí nebo se všemi oblastmi 
(ALL).

Vysvětlivky
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aS-Video:  Vytváří čistý obraz tím, že posílá 
samostatné signály pro jas a barvu. S-Video můžete 
použít pouze v případě, že má televizor vstupní 
zásuvku S-Video In.

Surround:  Systém pro vytvoření realistického 
trojrozměrného zvukového pole uspořádáním více 
reproduktorů kolem posluchače.

Titul:  Nejdelší sekce filmu nebo hudební skladby 
na disku DVD. Ke každému titulu je přiřazené číslo 
titulu, umožňující najít požadovaný titul.

Zásuvka VIDEO OUT:  Žlutá zásuvka, přes 
kterou se vysílá obrazové DVD video do 
televizoru.

Vysvětlivky (pokračování)
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Na zobrazovacím panelu rekordéru se mohou 
objevit následující symboly a zprávy: 

 00:00:00
Multifunkční displej/textový řádek
– Číslo titulu/stopy
– Celkový/uplynulý/zbývající čas titulu/stopy
– Další informace týkající se disku
– Číslo televizního kanálu nebo zdroj videa
– Hodiny (zobrazují se v pohotovostním  

režimu).
– Titul televizního programu

 MENU (NABÍDKA)
Bylo naprogramované nebo je aktivní nahrávání 
s časovačem.

 FULL (PLNÝ)
Disk je plný. Není na něm místo pro nové 
nahrávky.

 LOAD
Rekordér právě rozpoznává disk.

 NO DISC (ŽÁDNÝ DISK)
Nebyl vložen žádný disk. Pokud byl vložen disk, 
pak je možné, že disk nelze načíst.

 OPEN (OTEVŘENO)
Zásuvka disku se otevírá nebo je otevřená.

 HELLO (DOBRÝ DEN)
Rekordér byl právě zapnut.

 ERR (CHYBA)
– Když nesouhlasí kód oblasti vloženého disku 
DVD a rekordéru.
– V rekordéru se vyskytla chyba při 
zpracování vloženého disku.

 STOP
Když je přehrávání / nahrávání zastavené.

 BUSY (ZANEPRÁZDNĚN)
Rekordér zapisuje na disk.

Symboly a zprávy na zobrazovacím panelu
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