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Informácia o starostlivosti a bezpečnosti

POZOR!
Vysoké napätie! Zariadenie neotvárajte. 
Vystavujete sa riziku zásahu elektrickým 
prúdom.

Zariadenie neobsahuje žiadne diely 
opraviteľné používateľom. Akékoľvek 
práce údržby nechajte na kvalifikovaný 
personál.

Bezpečnostné opatrenia pre 
nastavenie

Nájdenie vhodného miesta
– Zariadenie umiestnite na plochý pevný a 
stabilný povrch. Zariadenie nedávajte na 
koberec.
– Zariadenie nedávajte na hornú časť iného 
vybavenia, ktoré by ho mohlo zahrievať (napr. 
prijímač alebo zosilňovač).
– Nad a pod zariadenie neumiestňujte žiadne 
predmety (napr. disky CD, časopisy).
– Túto jednotku namontujte v blízkosti 
sieťovej zásuvky a tam, kde je dobrý prístup k 
sieťovej zástrčke.

Priestor pre vetranie
– Ponechajte 20 cm voľného priestoru okolo 
vetracích otvorov na zariadení. Zariadenie 
neumiestňujte na nestabilný podklad.
– Sieťová zástrčka musí zostať voľne 
dostupná.

10cm (4") 10cm (4")

5cm (2")

5cm (2")

Predchádzajte vysokej teplote, vlhkosti, 
vode a prachu
– Zariadenie sa nesmie vystavovať 
kvapkajúcim alebo špliechajúcim kvapalinám.
– Neumiestňujte na zariadenie žiadne objekty 
alebo predmety, ktoré by ho mohli poškodiť 
(napr. objekty naplnené kvapalinou, zapálené 
sviečky).

Čistenie diskov

Niektoré problémy (zamrznutý obraz, 
prerušovanie zvuku, trhanie obrazu) vznikajú 
preto, že disk v zariadení je špinavý. Aby ste 
týmto problémom predchádzali, je potrebné 
disky pravidelne čistiť.

Na čistenie disku použite handričku z 
mikrovlákna a priamočiarym pohybom utrite 
disk od stredu po okraj.

POZOR!
Nepoužívajte rozpúšťadlá ako napríklad benzén, 
riedidlo, komerčne dostupné čistiace 
prostriedky alebo antistatické spreje na disky.

Pretože optická jednotka (laser) rekordéra 
funguje s vyšším napájaním ako bežné DVD 
alebo CD prehrávače, čistiace CD určené pre 
DVD alebo CD prehrávače môže poškodiť 
optickú jednotku (laser). Z tohto dôvodu 
predchádzajte používaniu čistiaceho CD.

Recyklovanie

Tieto prevádzkové pokyny sú tlačené na 
papieri, ktorý neznečisťuje životné prostredie. 
Toto elektronické zariadenie obsahuje veľký 
počet materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Ak 
staré zariadenie likvidujete, odovzdajte ho 
recyklačnému centru. Dodržujte miestne 
nariadenia týkajúce sa likvidácie obalových 
materiálov, vybitých batérií a starého 
vybavenia.
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Úvod

Váš Philips DVD rekordér sa dodáva so 
vstavanou jednotkou VCR. Umožňuje 
nahrávanie na disky DVD±RW, DVD±R, 
DVD+R DL a kazetu VHS. Okrem toho si 
vychutnajte prehrávanie diskov DVD a kaziet 
VHS. Disky DVD±R sa musia uzatvoriť, aby sa 
mohli následne prehrávať na iných DVD 
prehrávačoch. 

Skôr, ako začnete používať tento rekordér, 
dokončite základné pripojenia a nastavte ho v 
troch jednoduchých krokoch.

Krok 1:  Základné pripojenia rekordéra

Krok 2:  Voliteľné pripojenia pre iné  
      zariadenia 

Krok 3:  Základná inštalácia a   
      nastavenie

Predtým, ako Váš rekordér začnete používať, 
doprajte si čas na prečítanie tohto manuálu 
používateľa. Obsahuje dôležité informácie a 
poznámky týkajúce sa prevádzky rekordéra.

Užitočné rady:
– Ak máte otázky alebo sa počas prevádzky 
vyskytnú problémy, pozrite si kapitolu „Riešenie 
problémov“.
– Ak potrebujete ďalšiu asistenciu, zavolajte 
službu podpory zákazníkov vo vašej krajine. 
Príslušné telefónne čísla a e-mailové adresy sú 
uvedené v informáciách o záruke.
– Ohľadom identifikácie a prívodnej klasifikácie sa 
obráťte na typový štítok na zadnej alebo spodnej 
strane produktu.

Dodané príslušenstvo

– Diaľkové ovládanie a batérie
– Koaxiálny kábel RF
– Stručná príručka spustenia

Regionálne kódy

DVD filmy sa zvyčajne vydávajú v rovnakom 
čase vo všetkých regiónoch sveta, takže všetky 
DVD prehrávače sú naprogramované pre 
konkrétny regionálny kód.

Toto zariadenie bude prehrávať len 
disky DVD oblasti 2 alebo disky 
DVD vyrobené na prehrávanie vo 
všetkých regiónoch („VŠETKY“). 
Disky DVD z iných regiónov sa na 
tomto rekordéri nedajú prehrávať.

Správa o ochrane autorských 
práv

Vytváranie nepovolených kópií z materiálu 
podliehajúceho ochrane proti kopírovaniu, a to 
vrátane počítačových programov, súborov, 
nahrávok vysielania a zvuku, môže 
predstavovať porušenie autorských práv a 
predstavovať trestný čin. Toto zariadenie na 
takéto účely nepoužívajte.

Informácie o produkte

ALL

2
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Funkcie produktu

 
Predstavuje jednoduchý systém programovania 
pre rekordéry. Pre jeho používanie zadajte 
programovacie číslo priradené k vášmu 
televíznemu programu. Toto číslo môžete 
nájsť v programe vášho obľúbeného časopisu.

i.Link je tiež známy pod názvom „FireWire“ a 
„IEEE1394“. Toto prepojenie sa používa na 
prenos digitálnych signálov s vysokou šírkou 
pásma, ktoré používajú digitálne video (DV) 
kamkordéry. Prenáša všetky zvukové a video 
signály prostredníctvom jedného kábla.

Philips DVD rekordéry podporujú nahrávanie 
na „duálne médiá“ - schopnosť vytvoriť 
nahrávky na + a - disky DVD+R/+RW, 
DVD+R DL, DVD-R/-RW).

Priame kopírovanie
Vstavaná jednotka VCR zaisťuje jednoduché 
kopírovanie nahrávok z VHS kazety na disk 
DVD alebo z disku DVD na VHS kazetu 
jedným stlačením tlačidla.

Informácie o produkte (pokračovanie)

Možné súčasné činnosti

– Keď prehrávate DVD disk, pri súčasnej 
prevádzke je možné iba kopírovanie z DVD 
disku na VCR.

– Keď nahrávate na nahrávateľný DVD disk, pri 
súčasnej prevádzke je možné len prehrávanie 
VCR.

– Keď prehrávate VHS kazetu, pri súčasnej 
prevádzke je možné len kopírovanie z VCR na 
DVD.

– Keď nahrávate z VHS kazety, pri súčasnej 
prevádzke je možné len prehrávanie DVD.

 Prehr.   Nahr.   Prehr.    Nahr.

DVD           VCRAktuálna 
činnosť

Prehrávanie 
disku DVD

Nahrávanie na 
disk DVD

Prehrávanie 
VCR

Nahrávanie na 
VCR
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Hlavná jednotka

qa

1 2 34 5

6 7 8 9 q; qs qd

qf qhqg

a STANDBY-ON   
– Turns on the recorder or to standby mode.

b Kazetový prehrávač

c EJECT Z
– Vysunie VHS kazetu.

d OPEN/CLOSE Z
– Otvorí/zatvorí priečinok disku.

e Priečinok disku

f CHANNEL V v
– V režime tunera vyberie nasledujúci alebo 

predchádzajúci TV kanál.
– Vyberie vstupný zdroj rekordéra (EXT1, 

EXT2, TUNER, CAM1, DV). 

g DIRECT DUBBING
– Kopíruje z VHS kazety na nahrávateľný DVD 

disk alebo opačne.

h VCR/DVD
– Prepína medzi režimami VCR a DVD.

i VCR indicator (Indikátor VCR)
– Svieti počas režimu VCR. 

 DVD indicator (Indikátor DVD)
– Svieti počas režimu DVD. 

j Systémový panel s displejom
– Zobrazuje informácie o aktuálnom stave 

rekordéra.

k . /  > 
– Preskočí na predchádzajúci alebo nasledujúci 

titul/kapitolu/stopu.
– Stlačením a podržaním tohto tlačidla sa 

uskutoční rýchle vyhľadávanie smerom 
dopredu alebo dozadu. 

 

 REC z 
– Spustí nahrávanie aktuálneho TV kanálu alebo 

aktuálneho zdroja s videovstupom.
–  Opakovane stláčajte, aby ste nastavili 

jednodotykové nahrávanie s intervalom 30, 60 
alebo 90 minút.

l PLAY/PAUSE u
– Spustí prehrávanie.
– Pozastaví prehrávanie/nahrávanie.

m STOP x 
– Zastaví prehrávanie/nahrávanie/kopírovanie.

Zásuvky pod otváracím krytom

Otvorte dvierka podľa pokynov na etikete 
OPEN B v pravom rohu.

n USB
– IVstup pre USB zariadenie typu Flash / USB 

čítačku pamäťových kariet.
 Stlačte USB na diaľkovom ovládaní, aby ste 

získali prístup k tomuto vstupnému zdroju.

o DV IN (DV VSTUP)
– Vstup pre digitálny kamkordér alebo iné 

vhodné zariadenia, ktoré používajú toto 
pripojenie.

p VIDEO
– Vstup videa pre kamkordér alebo 

videorekordér. 

 AUDIO L/R 
– Vstup zvuku pre kamkordér alebo 

videorekordér.
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Diaľkové ovládanie 

a 2
– Zapne rekordér alebo ho prepne do 

pohotovostného režimu.

b SCART
– Prepína medzi prehrávaním z dodatočných 

zariadení (pripojených prostredníctvom 
zásuvky EXT2 AUX I/O) a prehrávaním z 
rekordéra.

 DVD
– Prepne do režimu DVD.

 VCR
– Prepne do režimu VCR.

 USB
– Pristupuje k obsahu pripojeného USB 

zariadenia typu Flash / USB čítačky 
pamäťových kariet.

SCART

6

q;

1

2
3
4
5

7

8

9

qa

qs

qd

qf

c SOURCE
– Vyberie zdroj vstupu rekordéra (EXT1, EXT2, 

TUNER, CAM1, DV). 
 

d SELECT 
– V ponuke programu vyberie stopu/kapitolu/

súbor.

e CLEAR
– Vymaže stopu/kapitolu/súbor z výberového 

zoznamu prehrávaných skladieb/ zoznamu 
kópií.

–  Vymaže záznam časovača.
–  Vynuluje počítadlo kazety na nulu.

f SETUP
– Vstúpi/vystúpi z ponuky nastavenia systému.

g   : Kurzorové tlačidlá na pohyb doľava 
alebo doprava, vykonanie vyhľadávania 
smerom dopredu/dozadu.

  : Kurzorové tlačidlá pre pohyb nahor/
nadol alebo zmenu kanálu TV tunera 
rekordéra.

h OK
– Uloží/potvrdí záznam.

i INFO
– Zobrazí/vypne zobrazenie stavového riadku.

j REW m / FFW M 

– Rýchle pretáčanie smerom dozadu alebo 
rýchle vyhľadávanie smerom dopredu.

k PLAY / PAUSE u
– Spustí prehrávanie.
– Pozastaví prehrávanie/nahrávanie.

l P +/-
– Keď ste v tuneri, vyberte nasledujúci alebo 

predchádzajúci TV kanál.
– V režime prehrávania VCR nastavte kvalitu 

obrazu (vzorkovanie).

m AUDIO
– Vyberie jazyk zvuku (DVD, VCD) alebo 

zvukový kanál (CD, VHS).

n SHOWVIEW
– Vstúpi do/opustí ponuku SHOWVIEW®.
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Diaľkové ovládanie (pokračovanie)

o OPTIONS
– Vstúpi do/opustí ponuku možností alebo 

úpravy disku/titulu.

p DISC
– Získava prístup k ponuke DVD disku alebo k 

obrazovke Index Picture Screen DVD±R/
±RW.

–  Získava prístup k ponuke VCD disku, keď je 
zapnuté PBC.

q BACK 
– Vráti sa k predchádzajúcej ponuke video CD 

(VCD).

r PREVí/ NEXTë
– Preskočí na predchádzajúcu alebo nasledujúcu 

kapitolu/stopu/register.

s REC z 
– Spustí nahrávanie aktuálneho TV kanálu alebo 

aktuálneho zdroja vstupu videa.
–  Stláčajte opakovane, aby ste nastavili 

nahrávanie jedným stlačením v intervale 30, 60 
alebo 90 minút.

 STOP 
– Zastaví prehrávanie/nahrávanie/kopírovanie.
–  Stlačte a podržte tlačidlo, aby ste otvorili/

zatvorili priečinok disku.

t TV VOL +/ -
– Nastaví hlasitosť TV (Len TV Philips).

u DIRECT DUBBING
– Kopíruje z VHS kazety na nahrávateľné DVD 

alebo opačne.

v Numerická klávesnica
– Vyberie číslo kapitoly/stopy na prehrávanie.
–  Vyberie predvolený kanál TV tunera 

rekordéra.

w SUBTITLE
– Zvolí jazyk titulkov disku DVD.

x REC MODE 
– Prepína medzi režimami nahrávania: 
 HQ, SP, SPP, LP, EP alebo SLP.
 VCR: SP a LP
 Tieto položky určujú kvalitu nahrávky a 

rozsah/dĺžku času nahraného na DVD±R/±RW 
disku.

y TIMER
– Vstúpi do/opustí ponuku nahrávky času.

z EDIT
– Vstúpi do/opustí ponuku úpravy videa.

SCART

qj

qk

ql

w;

wa

ws

wd

wf

wh
wg

qg

qh
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Diaľkové ovládanie (pokračovanie)

Používanie diaľkového ovládania

A Otvorte priestor pre batérie.

B Vložte dve batérie typu R03 alebo AAA podľa 
označení (+-) v priečinku.

C Zatvorte kryt.

D  Namierte diaľkové ovládania priamo na senzor 
diaľkového ovládania (infračervený) na 
prednom paneli.

E Stlačením tlačidla DVD, VCR alebo 
SOURCE vyberte zdroj, ktorý si želáte 
ovládať.

F Potom vyberte požadovanú funkciu (napríklad 
m, M).

POZOR!
– Batérie vyberte, ak sú vybité, prípadne 
vtedy, ak sa diaľkové ovládanie nebude 
dlhý čas používať.
– Nemiešajte batérie (staré a nové 
alebo uhlíkové a alkalické atď.).
– Batérie obsahujú chemické látky, 
preto by sa mali správne likvidovať.

A

C

B
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Krok 1: Základné pripojenia rekordéra

Pripojenie káblov antény

Tieto pripojenia vám umožňujú pomocou 
rekordéra pozerať a nahrávať TV programy. 
Ak je signál antény prepojený cez prijímač 
káblovej televízie alebo satelitný prijímač, 
zaistite, aby boli tieto zariadenia zapnuté a 
mohli ste pozerať alebo nahrávať programy 
káblovej televízie.

 Ak chcete pripojiť prijímač káblovej 
televízie/satelitný prijímač, pozrite si 
kapitolu „Krok 2: Voliteľné pripojenia – 
Pripojenie prijímača káblovej televízie alebo 
satelitného prijímača“ ohľadom kompletných 
pripojení k vášmu TV.

A Pripojte existujúci signál z antény/satelitného 
prijímača/prijímača káblovej TV (označený ako 
RF OUT alebo TO TV) k zásuvke 
ANTENNA (ANTÉNA)  na rekordéri.

B Pripojte dodaný koaxiálny RF kábel z 
konektora TV  na rekordéri k vstupnému 
konektoru antény (alebo označený ako VHF/
UHF RF IN) na vašom TV.

Užitočná rada:
– V závislosti od pripojenia TV kanálu (priamo z 
pozemnej antény alebo prijímača káblovej 
televízie, prípadne VCR) možno budete musieť 
odpojiť niektoré káble skôr, ako uskutočníte 
pripojenie antény.

TIPY: Skôr ako uskutočníte alebo zmeníte akékoľvek pripojenia, uistite sa, že sú všetky zariadenia 
odpojené od sieťovej zásuvky.

3139 241 26501

TO TV - I/OEXT1

AUX - I/OEXT2
S-VIDEO

(Y/C)

AUDIO

R

L

AUDIO / VIDEO OUT AUDIO OUT
COMPONENT

VIDEO OUT

VIDEO
(CVBS)

ANTENNA

TV

COAXIAL

DIGITAL AUDIO OUT

MAINS

PR

PB

Y

??
????
?? 
??
????
???

TV

A

B

Kábel          Satelit        Anténa
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Krok 1: Základné pripojenia rekordéra (pokračovanie)

Pripojenie káblov videa

Toto pripojenie vám umožní pozerať 
prehrávanie disku a VHS kazety z rekordéra. 
Musíte si vybrať jednu z nižšie uvedených 
možností, aby ste uskutočnili pripojenie videa.

Možnosť 1: Pomocou kábla SCART

 Pripojte kábel SCART (nie je súčasťou 
dodávky) z konektora EXT1 TO TV-I/O na 
rekordéri k príslušnému vstupnému konektoru 
SCART na TV.

Užitočné rady:
– Ak má váš TV viacero konektorov SCART, 
vyberte konektor SCART, ktorý je vhodný pre 
výstup aj vstup videa.
– Ak sa na vašom TV zobrazí výber pre konektor 
SCART, vyberte možnosť „VCR“ ako zdroj pre 
konektor SCART.
– Konektor EXT2 AUX-I/O je určený len pre 
prídavné zariadenia.

Možnosť 2: Pomocou kábla S-Video

 Pripojte kábel S-video (nie je súčasťou 
dodávky) od zásuvky S-VIDEO (Y/C) na 
rekordéri k vstupnej zásuvke S-Video (alebo 
označenej ako Y/C alebo S-VHS) na TV.

Možnosť 3: Používanie kábla Video 
(CVBS)

 Pripojte kompozitný videokábel (žltá koncovka 
- nie je súčasťou dodávky) od zásuvky VIDEO 
(CVBS) OUT na rekordéri k vstupnej 
zásuvke videa (alebo označenej ako A/V In, 
Video In, Composite alebo Baseband) na TV.
 Aby ste počuli zvuk, vyžaduje sa prepojenie 

zvuku. Pozrite si nasledujúcu časť “Pripojenie 
audiokáblov”.

3139 241 26501

TO TV - I/OEXT1

AUX - I/OEXT2
S-VIDEO

(Y/C)

AUDIO

R

L

AUDIO / VIDEO OUT AUDIO OUT
COMPONENT

VIDEO OUT

VIDEO
(CVBS)

ANTENNA

TV

COAXIAL

DIGITAL AUDIO OUT

PR

PB

Y

TV

Možnosť  1
Možnosť  2

Možnosť  3
ALEBO ALEBO

TIPY: Skôr ako uskutočníte alebo zmeníte akékoľvek pripojenia, uistite sa, že sú všetky zariadenia 
odpojené od sieťovej zásuvky.
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Možnosť 4: Používanie komponentného 
(Y PB PR) kábla

A Pripojte komponentný videokábel (červený/
modrý/zelený - nie je súčasťou dodávky) od 
zásuvky Y PB PR -OUT na rekordéri do 
príslušných vstupných zásuviek 
komponentného videa (alebo označené ako Y 
Pb/Cb Pr/Cr alebo YUV) na TV.

B Ak váš TV prijíma signál progresívneho 
riadkovania, pozrite si kapitolu „Možnosti 
nastavenia ponuky - Všeobecné nastavenia - 
Nastavenia videovýstupu“ ohľadom nastavenia 
progresívneho riadkovania.

DÔLEŽITÉ!
Videokvalita progresívneho riadkovania je 
dostupná len cez pripojenie Y PB PR a 
vyžaduje sa TV s progresívnym 
riadkovaním. Výslovne sa odporúča, aby 
ste najskôr dokončili inštaláciu rekordéra 
a až potom zapli funkciu progresívneho 
riadkovania.

3139 241 2

TO TV - I/OEXT1

AUX - I/OEXT2
S-VIDEO

(Y/C)

AUDIO

R

L

AUDIO / VIDEO OUT AUDIO OUT
COMPONENT

VIDEO OUT

VIDEO
(CVBS)

ANTENNA

TV

COAXIAL

DIGITAL AUDIO OUT

PR

PB

Y

TV

Možnosť 4

Krok 1: Základné pripojenia rekordéra (pokračovanie)
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Krok 1: Základné pripojenia rekordéra (pokračovanie)

TIPY: Preštudujte si manuál používateľa príslušného pripojeného zariadenia, kde nájdete iné možné 
pripojenia.

Pripojenie audiokáblov

Toto pripojenie vám umožní počúvať 
prehrávanie z rekordéra. Avšak, toto 
pripojenie sa nevyžaduje, ak je rekordér 
pripojený k TV pomocou kábla SCART.

Možnosť 1: Používanie audiokábla

Pripojte rekordér k dvojkanálovému 
stereofónnemu systému (minisystém, TV) 
alebo prijímaču, aby ste si mohli vychutnať 
stereofónny zvukový systém.

 Pripojte audiokábel (červené/biele koncovky - 
nie je súčasťou dodávky) zo zásuviek AUDIO 
L/R OUT k vstupným zásuvkám zvuku 
pripojeného zariadenia.

3139 241 26501

TO TV - I/OEXT1

AUX - I/OEXT2
S-VIDEO

(Y/C)

AUDIO

R

L

AUDIO / VIDEO OUT AUDIO OUT
COMPONENT

VIDEO OUT

VIDEO
(CVBS)

ANTENNA

TV

COAXIAL

DIGITAL AUDIO OUT

MAINS

PR

PB

Y

Možnosť 1
AV zosilňovač/
prijímač

Možnosť 2: Používanie koaxiálneho 
kábla

Pripojte rekordér k AV zosilňovaču/prijímaču 
pomocou digitálneho viackanálového dekodéra 
zvuku, aby ste si vychutnali viackanálový 
priestorový zvuk.

 Pripojte koaxiálny kábel zo zásuvky 
COAXIAL (DIGITAL AUDIO OUT) na 
rekordéri k zásuvke digitálneho vstupu na 
zosilňovači/prijímači.

Skôr, ako môžete začať ovládanie, príslušne 
upravte nastavenia výstupu digitálneho zvuku 
(pozrite si časť „Možnosti ponuky nastavenia - 
Nastavenia PLAYBACK (PREHRÁVANIA) - 
Výstup digitálneho zvuku“).
Ak nastavenie nezodpovedá možnostiam vášho 
sterea, stereo môže vytvárať silný rušený zvuk 
alebo bude úplne bez zvuku.

Možnosť 2
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Krok 2: Voliteľné pripojenia

Pripojenie k prijímaču káblovej 
televízie alebo satelitnému 
prijímaču

Možnosť  1
Ak má váš prijímač káblovej televízie/
satelitný prijímač iba výstupnú zásuvku 
antény (RF OUT alebo TO TV),
pozrite si časť „Krok 1: Základné pripojenia 
rekordéra - Pripojenie káblov antény“, kde 
nájdete kompletné pripojenia k vášmu TV.

Možnosť  2
Ak má váš prijímač káblovej televízie/
satelitný prijímač výstupnú zásuvku 
SCART

A Uchovajte existujúce pripojenie antény od 
prijímača káblovej televízie/satelitného 
prijímača k TV.

B Pripojte kábel SCART zo zásuvky EXT1 TO 
TV-I/O na rekordéri k príslušnej vstupnej 
zásuvke SCART na TV.

C Pripojte druhý kábel SCART zo zásuvky EXT2 
AUX-I/O na rekordéri k výstupnej zásuvke 
SCART (alebo označenej ako TV OUT alebo 
TO TV) na prijímači káblovej televízie/
satelitnom prijímači.

Pre spustenie prehrávania vyberte TV kanál 
priamo na prijímači káblovej televízie/
satelitnom prijímači. Aby ste zobrazili obraz z 
pripojeného externého zariadenia, stlačte 
tlačidlo SCART na diaľkovom ovládaní.

TIPY: Preštudujte si manuál používateľa príslušného pripojeného zariadenia, kde nájdete iné možné 
pripojenia.

B

C

3139 241 26501

TO TV - I/OEXT1

AUX - I/OEXT2
S-VIDEO

(Y/C)

AUDIO

R

L

AUDIO / VIDEO OUT AUDIO OUT
COMPONENT

VIDEO OUT

VIDEO
(CVBS)

ANTENNA

TV

COAXIAL

DIGITAL AUDIO OUT

MAINS

PR

PB

Y

TV

??
????
?? 
??
????
???

Zadná strana prijímača 
káblovej televízie alebo 
satelitného prijímača 
(len príklad)

cable 

satellite

antenna

A
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TIPY: Preštudujte si manuál používateľa príslušného pripojeného zariadenia, kde nájdete iné možné 
pripojenia.

Krok 2: Voliteľné pripojenia (pokračovanie)

Pripojenie DV kamkordéra  

Túto možnosť použite, ak máte kamkordér 
digitálneho videa alebo kamkordér Digital 8. 
Zásuvka DV je v súlade s normou i.LINK. 

 Pripojte 4-kolíkový kábel i.LINK (nie je 
súčasťou dodávky) od zásuvky DV IN na 
prednom paneli rekordéra k príslušnej zásuvke 
DV OUT na kamkordéri.

Pred začatím prevádzky opakovane stlačte 
tlačidlo SOURCE na diaľkovom ovládaní, aby 
ste vybrali „DV“ ako vstupný kanál. 

Užitočné rady:
– Zásuvka DV IN nepodporuje pripojenie k 
osobnému počítaču.
– NIE JE možné nahrávať z rekordéra do 
kamkordéra prostredníctvom zásuvky DV IN na 
rekordéri.

Pripojenie iného videozariadenia  

Použite pripojenie cez predné zásuvky, aby ste 
kopírovali prehrávanie z iného videozariadenia 
(napríklad kamkordéra, VCR alebo DVD 
prehrávača). 

A Pripojte videokábel (nie je súčasťou dodávky) 
zo zásuvky VIDEO na prednom paneli 
rekordéra k zásuvke výstupu videa na 
pripojenom videozariadení.

B Pripojte audiokábel (nie je súčasťou dodávky) 
zo zásuviek AUDIO L/R k zásuvkám 
zvukového výstupu na pripojenom 
videozariadení.

Pred začatím prevádzky opakovane stlačte 
tlačidlo SOURCE na diaľkovom ovládaní, aby 
ste vybrali „CAM 1“ ako vstupný kanál.

A

B
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Krok 3: Inštalácia a nastavenie

Pred začatím...
Keď dokončíte pripojenia a po prvýkrát 
zapnete rekordér, odporúča sa, aby ste 
vykonali viacero základných nastavení.

Pozrite si nasledujúce strany o používaní 
funkcií ponuky nastavenia systému, aby ste 
naprogramovali TV kanály, jazyk ponúk a 
nastavenia hodín systému. Toto optimalizuje 
výkon rekordéra.

Nájdenie správneho 
zobrazovacieho kanálu

A Stlačte STANDBY-ON na rekordéri, aby sa 
zapol.

B Zapnite TV a nastavte ho na správny kanál 
videovstupu. Mali by ste vidieť obrazovku s 
modrým DVD pozadím.

 Môžete prejsť na kanál 1 TV, potom stlačiť 
tlačidlo o kanál nižšie na diaľkovom ovládaní 
TV, kým nebudete vidieť kanál videovstupu.

 Môžete opakovane stlačiť tlačidlo ° na 
diaľkovom ovládaní TV. 

 Zvyčajne sa tento kanál nachádza medzi 
najnižšími a najvyššími kanálmi a môže sa 
nazývať FRONT, A/V IN, VIDEO. Viac 
podrobností nájdete v manuáli od TV.  

Nastavenie jazyka OSD

Vyberte jazyk ponuky pre zobrazenie na 
obrazovke tohto rekordéra. Možnosti jazyka 
sa odlišujú v závislosti od krajiny alebo oblasti. 
Nemusia byť v súlade s obrázkami, ktoré sú 
zobrazené v manuáli používateľa.

Nastavenia jazyka sa môžu zmeniť len 
vtedy, keď sa disk prestane prehrávať 
alebo vtedy, keď sa v priečinku disku 
nenachádza žiadny disk.

SCART

SETUP

OK

A Stlačte tlačidlo SETUP.
 Na TV sa zobrazí ponuka nastavenia 

systému.

B Použite tlačidlá  na vyznačenie  
{ Setup - Language } (Ponuka nastavenia - 
Jazyk) a stlačením tlačidla  vstúpite do 
ponuky.

Setup - Language

English

English

Off

English

On Screen Display Language

Default Disc Menu Language

Default Subtitle Language

Default Audio Language

C Použite tlačidlá  na vyznačenie { On 
Screen Display Language } (Jazyk 
zobrazenia na obrazovke) a stlačením tlačidla 
OK vstúpite do jeho možností.  

D Použite tlačidlá  na vyznačenie 
požadovaného jazyka a potvrdíte ho stlačením 
tlačidla OK. 

TIPY: Stlačením tlačidla  vstúpite do možností položky v ponuke. 
 Stlačením tlačidla SETUP opustíte ponuku.
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Krok 3: Inštalácia a nastavenie (pokračovanie)

Výber krajiny, v ktorej bývate

Vyberte krajinu svojej oblasti pre automatické 
naladenie kanálov.

A Stlačte tlačidlo SETUP na diaľkovom ovládaní.
 Na TV sa zobrazí ponuka nastavenia 

systému.

B Použite tlačidlá  na označenie  
{ Setup - General } (Ponuka nastavenia - 
Všeobecne) a stlačte tlačidlo . 

Setup - General

Screen Saver

Country

Video Output Selection

Restore Factory Settings

On

Germany

SCART RGB

OK

C Vyberte { Country } (Krajinu) a stlačte 
tlačidlo OK.

D Použite tlačidlá  na výber krajiny, v ktorej 
bývate a potvrďte ho stlačením tlačidla OK.

Nastavenie programov TV 
kanálov

Skôr ako bude rekordér schopný začať 
nahrávať programy TV kanálov, potrebujete 
vyhľadať dostupné TV kanály a uložiť ich v 
rekordéri.

Nastavenia jazyka sa dajú zmeniť len v 
prípade, keď sa disk prestane prehrávať 
alebo vtedy, keď sa v priečinku disku 
nenachádza žiadny disk.

Pred začatím ...
Uistite sa, že ste úspešne vykonali všetky 
potrebné pripojenia k rekordéru, TV a 
satelitnému prijímaču/prijímaču káblovej 
televízie (ak je pripojený) a že ste ich zapli.

A Stlačte tlačidlo SETUP na diaľkovom ovládaní.
 Na TV sa zobrazí ponuka nastavenia 

systému.

B Použite tlačidlá   na označenie  
{ Setup - Channel Setup } (Ponuka 
Nastavenie - Nastavenie kanálu) a stlačte 
tlačidlo . 

Channel Search

Modify Channel Information

Sort Channels

Setup - Channel Setup

Search

Edit

Sort

C Vyberte { Channel Search } (Vyhľadanie 
kanálu) a stlačte tlačidlo OK.

 Spustí sa automatické vyhľadávanie TV 
kanálov. Tento proces môže trvať niekoľko 
minút. Po skončení sa na TV zobrazí celkový 
počet nájdených a uložených kanálov.

Pre upravenie alebo zatriedenie TV 
kanálov si pozrite kapitolu “Možnosti ponuky 
Nastavenie - Možnosti CHANNEL SETUP 
(NASTAVENIA KANÁLU)”.

TIPY: Stlačením tlačidla  vstúpite do možností položky v ponuke. 
 Stlačením tlačidla SETUP opustíte ponuku.
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Krok 3: Inštalácia a nastavenie (pokračovanie)

Nastavenie dátumu a času

Tento rekordér obsahuje funkciu 
automatického nastavenia dátumu a času. Ak 
rekordér správne nenastavil čas a dátum, 
upravte nastavenia hodín.

A Stlačte tlačidlo SETUP).
 Zobrazí sa ponuka nastavenia systému.

B Pomocou tlačidiel  vyberte   
{ Setup - Clock } (Ponuka Nastavenie - 
Hodiny) a výber potvrďte stlačením tlačidla .

 

Setup - Clock

01/01/06

00 :01 :08

Auto

Date (dd / mm / yy)

Time (hh : mm : ss)

Date - Time Setting

Date - Time Preset

Show DivX® Registration Code

P001/Ch003

OK

C Vyberte { Date-Time Setting } (Nastavenie 
dátumu a času) a stlačte tlačidlo .

 Pomocou tlačidiel  označte { Manual } 
(Manuálne) a stlačte tlačidlo OK.

D Vyberte { Date (dd/mm/yy) } (Dátum (dd/
mm/rr)) a stlačením tlačidla OK upravte 
políčka dátumu.

  Pomocou tlačidiel  zmeňte číslo a 
pomocou tlačidiel  vyberte odlišné vstupné 
políčka a potom potvrďte stlačením tlačidla 
OK.

 Použite číselnú klávesnicu 0-9 na diaľkovom 
ovládaní, aby ste napísali čísla.

E Potvrďte stlačením tlačidla OK.

F Aby ste nastavili { Time (hh:mm:ss) } (Čas 
(hh:mm:ss)), zopakujte kroky D~E.

Dokončila sa základná inštalácia. 

TIPY: Stlačením tlačidla  vstúpite do možností položky v ponuke. 
 Stlačením tlačidla SETUP opustíte ponuku.
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Nahrávanie

Tento rekordér môže nahrávať TV programy 
alebo kopírovať obsah z externého zariadenia 
na nahrávateľný DVD disk alebo VHS kazetu. 
Kapacita úložného priestoru disku a kazety 
závisí od zvoleného režimu nahrávania. Tento 
rekordér tiež obsahuje funkciu nahrávania 
pomocou časovača, ktorá umožňuje 
uskutočniť naplánované nahrávanie.

Zapisovacie médiá

Zapisovacie médiá pre tento rekordér sú disky 
DVD±R/±RW/+R DL a VHS kazety.

    
 

DVD±RW (prepisovateľné DVD disky)
– Disky, ktoré sú prepisovateľné, sa dajú po 

zmazaní existujúcich údajov použiť pre viacero 
nahrávok.

      
 

DVD±R (nahrávateľné DVD disky)
– Disky sa dajú použiť len na jedno nahrávanie. 

Každý nový záznam sa vždy pridá na koniec 
všetkých predchádzajúcich záznamov, pretože 
existujúci záznam sa nedá prepísať.

– Úprava sa dá vykonať na DVD±R diskoch iba 
vtedy, ak ešte neboli zatvorené. 

– Aby ste prehrali DVD±R disk na inom DVD 
prehrávači, musí sa zatvoriť (pozrite si kapitolu 
„Úprava/zatvorenie nahrávky - Prehrávanie 
nahrávok (DVD±R) na iných DVD 
prehrávačoch“). Po vykonaní tejto činnosti sa 
na disk už nedajú pridať žiadne iné údaje.

DVD+R DL (dvojvrstvový DVD+R disk)
– Jeho využitie je rovnaké ako pri DVD+R disku a 

jediným rozdielom je kapacita 8,5 GB. Poskytuje 
dve nahrávateľné vrstvy na jednom DVD disku. 
Vrstvy sú dostupné z rovnakej strany disku, 
takže sa nahrávanie môže vykonať úplne bez 
prerušenia.

Podporované typy diskov a rýchlosti 
médií

Disk Rýchlosti médií
DVD+R  1x - 16x
DVD+RW  2.4x - 8x
DVD-R   1x - 16x
DVD-RW  2.4x - 6x
DVD+R DL  2.4x

Užitočné rady:
– Je normálne, že sa stretnete so šumom, keď 
nahrávate na disky pri vyšších rýchlostiach médií,
– Nepoužívajte disky s etiketami.

VHS kazeta
– VHS kazety obsahujú bezpečnostné výstupky 

nahrávania, aby sa zaistilo, že sa nahrávky 
omylom nezmažú. Aby ste zabránili nahrávaniu, 
odlomte výstupok. Aby sa umožnilo 
nahrávanie, zakryte otvor výstupku 
priehľadnou páskou.

– Bez bezpečnostného výstupku nahrávania sa 
VHS kazeta začne prehrávať hneď potom, čo 
ju vložíte do priečinka pre kazetu.

– VCR automaticky označí kazetu indexovým 
signálom v bode, kde sa začína každá nahrávka.

Bezpečnostný výstupok 
nahrávania
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DÔLEŽITÉ!
Nenahrávateľný obsah
Obsah s ochranou proti kopírovaniu sa na 
tomto rekordéri nedá nahrávať. Keď rekordér 
prijme signál ochrany proti kopírovaniu, 
nahrávanie sa pozastaví.  

Nastavenia nahrávania  

Predvolené nastavenia nahrávania vám umožnia 
nastaviť automatické značky kapitoly, 
uprednostňovaný vstupný zdroj nahrávania a 
režim nahrávania. Akékoľvek zmeny vykonané 
s použitím diaľkového ovládania sa budú 
vzťahovať len na nastavenia aktuálneho 
nahrávania. Predvolené nastavenia nahrávania 
zostanú pre nasledujúce nahrávanie 
nezmenené.

A Stlačte tlačidlo SETUP na diaľkovom ovládaní.
 Na TV sa zobrazí ponuka nastavenia 

systému.

B Pomocou tlačidiel  vyberte  
{ Setup - Record } (Ponuka Nastavenie - 
Nahrávanie) a výber potvrďte stlačením 
tlačidla . 

Setup - Record

Auto Chapter Marker

Default Recording Source

DVD Default Recording Mode

VCR Default Recording Mode

On

Tuner

SP

SP

C Pomocou tlačidiel  vyberte nastavenie, 
ktoré chcete zmeniť a výber potvrďte 
stlačením tlačidla OK. 

 Pokyny a vysvetlenia uvedených možností 
sa nachádzajú na nasledujúcich stranách.

D Opustite stlačením tlačidla SETUP.

Nahrávanie (pokračovanie)
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Nahrávanie (pokračovanie)

Nastavenia RECORD (NAHRÁVANIA) (podčiarknuté možnosti predstavujú predvolené výrobné 

stavenia)

Auto Chapter
Marker
(Automatické
označovanie
kapitoly)

 Automaticky rozdelí nahrávku (titul) na kapitoly tak, že v určitých 
intervaloch vloží značky kapitoly. Toto vám umožní rýchlo získať prístup k 
určitým bodom v nahrávke.

{ On } (Zapnuté) – Označovania sa automaticky vložia do titulu počas 
nahrávania a v 5 (päť) minútových intervaloch.

 – (Pri DVD+R DL diskoch) Označovania kapitoly sa 
automaticky vložia v rámci titulu počas nahrávky a v 
10-minútových intervaloch.

{ Off } (Vypnuté) – Do nahrávky sa nevložia žiadne označovania 
kapitoly.

Default Recording
Source
(Predvolený 
zdroj nahrávania)

 Definujte svoj častý zdroj nahrávania. Po stlačení tlačidla SOURCE prejde 
rekordér na predvolený zdroj.

{ Tuner } – Vstupný zdroj z TV programov.

{ CAM1 }  – Vstupný zdroj zo zariadenia pripojeného k 
zásuvkám V1DEO a AUDIO L/R na prednom 
paneli.

{ DV }  – Vstupný zdroj zo zariadenia pripojeného k zásuvke 
DV IN na prednom paneli.

{ EXT 1 }  – Vstupný zdroj zo zariadenia pripojeného k zásuvke 
EXT1 TO TV-I/O SCART na zadnom paneli.

{ EXT 2 } – Vstupný zdroj zo zariadenia pripojeného k zásuvke 
EXT2 AUX-I/O SCART na zadnom paneli.

Poznámka:  Aby ste zmenili zdroj aktuálnej nahrávky bez zmeny 
predvoleného nastavenia, stlačte tlačidlo SOURCE na diaľkovom 
ovládaní.

DVD Default 
Recording Mode
(Predvolený režim 
nahrávania na 
DVD disk)

 Režim nahrávania definuje kvalitu obrazu DVD nahrávok a maximálny čas 
nahrávania na disk. Predvolené výrobné nastavenie je SP.

                

Maximálny čas nahrávania 
na jeden disk (hodín)

Kvalita obrazuRežim 
nahrávania

1

2

2.5

3

4

6

High Quality 

Standard Play

Standard Play Plus

Long Play

Extended Play

Super Long Play

HQ

SP

SPP

LP

EP

SLP

VCR Default 
Recording Mode
(Predvolený režim 
nahrávania na VCR)

 Režim nahrávania definuje kvalitu obrazu nahrávky VCR a 
   Maximálny čas nahrávky VHS kazety. Dostupné režimy nahrávania pre 

VCR sú SP a LP (dvojnásobná dĺžka záznamu SP).
.
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Nahrávanie (pokračovanie)

Nahrávanie z rôznych zdrojov

Tento rekordér obsahuje viacero konektorov 
externého vstupného signálu, ktoré sa dajú 
použiť na nahrávanie alebo prehrávanie, a to 
vrátane vstupu tunera, vstupu S-Video, vstupu 
kompozitného videa, vstupu DV, vstupu Scart a 
stereofónneho zvukového vstupu. 

SCART SOURCE
DVDVCR

REC STOP

REC MODE

P +-

Nahrávanie TV programov

A Zapnite TV na správny kanál zobrazenia pre 
rekordér (napr.  ‘EXT’, ‘0’, ‘AV’).

B Stlačením tlačidla DVD alebo VCR vyberte 
cieľové miesto nahrávania.

C Do rekordéra vložte nahrávateľný DVD disk 
alebo VHS kazetu.
 Pri VHS kazete nájdite polohu začiatočného 

bodu pre nahrávku.

D Stlačením tlačidla SOURCE na diaľkovom 
ovládaní vyberte možnosť { Tuner } a potom 
pomocou tlačidiel P +/- vyberte TV kanál, 
ktorý chcete nahrávať .

E Ak je to potrebné, vyberte odlišný režim 
nahrávania a opakovane stlačte tlačidlo REC 
MODE.

F Stlačením tlačidla REC z spustíte nahrávanie.
 Ak disk obsahuje nejaké nahrávky, nové 

nahrávky sa automaticky spustia po poslednej 
nahrávke na disku.
 Pri VHS kazete sa začne nahrávať od 

aktuálnej polohy zastavenia.

 Nahrávanie pozastavíte stlačením tlačidla u. 
V nahrávaní budete pokračovať stlačením 
tlačidla REC z. Táto funkcia sa môže použiť 
na predchádzanie nahrávaniu reklám.

G Na zastavenie nahrávania stlačte tlačidlo 
STOP x. 
 V opačnom prípade bude nahrávanie 

pokračovať, kým nebude disk alebo kazeta 
plná.

Nahrávanie z externého zariadenia
 ( kamkordér/VCR/DVD prehrávač )

Video nahrávajte priamo z externého 
zariadenia.

A Externé zariadenie pripojte k tomuto 
rekordéru. Pozrite si kapitolu “Krok 2: 
Voliteľné pripojenia”.

B Zapnite TV na správny kanál zobrazenia pre 
rekordér (napr. ‘EXT’, ‘0’, ‘AV’).

C Stlačením tlačidla DVD alebo VCR vyberte 
cieľové miesto nahrávky.

D Do rekordéra vložte nahrávateľný DVD disk 
alebo VHS kazetu.
 Pri VHS kazete nájdite polohu začiatočného 

bodu pre nahrávku.

TIPY: Pred nahrávaním zaistite, aby sa na nahrávateľnom DVD disku alebo VHS kazete nachádzalo 
dostatočné voľné miesto. DVD±R disk musíte uzatvoriť, aby sa dal prehrávať na iných 
prehrávačoch.
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Nahrávanie (pokračovanie)

E Opakovane stlačte tlačidlo SOURCE, aby ste 
vybrali správny vstupný kanál, ktorý zodpovedá 
pripojenej zásuvke zariadenia.

{ EXT 1 }
Vstupný zdroj zo zariadenia, ktoré je pripojené 
k zásuvke EXT1 TO TV-I/O SCART na 
zadnom paneli.

{ EXT 2 }
Vstupný zdroj zo zariadenia, ktoré je pripojené 
k zásuvke EXT2 AUX-I/O SCART na zadnom 
paneli.

{ CAM 1 }
Vstupný zdroj zo zariadenia, ktoré je pripojené 
k zásuvkám VIDEO a AUDIO L/R na prednom 
paneli.

F Ak je to potrebné, vyberte iný režim 
nahrávania a opakovane stlačte tlačidlo REC 
MODE.

G Stlačením tlačidla REC z spustite nahrávanie.  
Aby ste zvýšili čas nahrávania v 30-minútových 
krokoch, opakovane stláčajte tlačidlo REC z .

H Spustite prehrávanie na pripojenom zariadení. 

 Na pozastavenie nahrávania raz stlačte tlačidlo 
u.  Pre pokračovanie v nahrávaní stlačte 
tlačidlo REC z . Táto funkcia sa dá použiť, 
aby ste sa vyhli nahrávaniu reklám.

I Pre zastavenie nahrávania stlačte tlačidlo 
STOP x.
 V opačnom prípade bude nahrávanie 

pokračovať, kým nebude disk alebo kazeta 
plná.

Nahrávanie z DV kamkordéra

Nahrávanie videa priamo z pripojeného DV 
kamkordéra na nahrávateľný DVD disk alebo 
VHS kazetu.

A Pripojte DV kamkordér k zásuvke DV IN na 
prednej strane rekordéra.

B Na DV kamkordéri nájdite stopu, kde chcete 
spustiť nahrávanie a kamkordér nastavte do 
režimu pozastavenia.

C Zapnite TV na správny kanál zobrazenia pre 
rekordér (napr.  ‘EXT’, ‘0’, ‘AV’).

D Stlačením tlačidla DVD alebo VCR vyberte 
cieľové miesto nahrávky.

E Do rekordéra vložte nahrávateľný DVD disk 
alebo VHS kazetu.
 Pri VHS kazete nájdite polohu začiatočného 

bodu pre nahrávku.

F Na diaľkovom ovládaní stlačte tlačidlo 
SOURCE, aby ste vybrali možnosť { DV }.

G Stlačením tlačidla REC z spustíte nahrávanie a 
stlačením tlačidla PLAY (PREHRÁVANIE) na 
DV kamkordéri spustíte prehrávanie.

 Na pozastavenie nahrávania stlačte u. Na 
pokračovanie v nahrávaní opätovne stlačte 
tlačidlo REC z . 

H Na zastavenie nahrávania stlačte tlačidlo 
STOP x.  
 Keď začnete inú nahrávku, vytvorí sa nový 

titul/index.

TIPY: Pred nahrávaním zaistite, aby sa na nahrávateľnom DVD disku alebo VHS kazete nachádzalo 
dostatočné voľné miesto. DVD±R disk musíte uzatvoriť, aby sa dal prehrávať na iných 
prehrávačoch.
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Nahrávanie (pokračovanie)

Okamžité nahrávanie po 
uplynutí času

Táto funkcia vám umožní jednoducho vykonať 
nahrávanie s predvolenou dĺžkou bez použitia 
programovania časovača.

A Stlačením tlačidla P +- vyberiete číslo 
programu, z ktorého chcete nahrávať, 
napríklad ‘P01’.

B Stlačením tlačidla DVD alebo VCR vyberte 
cieľové miesto nahrávky.

C Do rekordéra vložte nahrávateľný DVD disk 
alebo VHS kazetu.
 Pri VHS kazete nájdite polohu začiatočného 

bodu pre nahrávku.

D Ak je to potrebné, vyberte iný režim 
nahrávania a opakovane stlačte tlačidlo REC 
MODE.

E tlačením tlačidla REC z spustite nahrávanie.  
Aby ste zvýšili čas nahrávania v 30-minútových 
krokoch, opakovane stláčajte tlačidlo REC z .

F Rekordér zastaví nahrávanie v určenom čase 
ukončenia a automaticky sa prepne do 
pohotovostného režimu.

 Ak si želáte zastaviť nahrávanie pred uplynutím 
naplánovaného času, stlačte tlačidlo STOP x.

Pozeranie prehrávaného disku 
počas nahrávania na VCR

Ak si želáte pozerať prehrávanie DVD disku 
počas nahrávania na VCR, stlačením tlačidla 
DVD prepnete na režim DVD a vykonáte 
prehrávanie DVD disku.

Poznámka: Táto funkcia sa dá použiť len v 
prípade, ak je možnosť { Decoder } (Dekodér) 
nastavená na { Off } (Vypnutý). Aby ste zmenili 
nastavenie položky { Decoder } (Dekodér), 
pozrite si kapitolu „Možnosti ponuky nastavenia 
– Úprava nastavení kanála – { Modify Channel 
Information }(Úprava informácií o kanáli)“.

Pozeranie iného zdroja počas 
nahrávania

Počas nahrávania pozerajte iný TV kanál alebo 
prehrávajte z iného audio/video zariadenia, 
ktoré je pripojené k tomuto rekordéru.

SCART SCART

Pozeranie prehrávania z iného 
zariadenia

Je to možné len v prípade, že rekordér je 
pripojený k TV pomocou zásuvky EXT1 TO 
TV-I/O.

 Stlačením tlačidla SCART zobrazíte obraz zo 
zariadenia, ktoré je pripojené k zásuvke EXT2 
AUX-I/O tohto DVD rekordéra.

Pozeranie iného TV kanálu

Ak k zásuvke EXT2 AUX-I/O nie je pripojené 
žiadne zariadenie, stlačením tlačidla SCART 
prepnete do režimu TV.

 Na prepínanie kanálov použite diaľkové 
ovládanie TV.

 Na systémovom paneli s displejom 
rekordéra sa zobrazí správa “TV/LOOP (TV/
SLUČKA)”.

 Aby ste prepli späť do režimu rekordéra, 
stlačte tlačidlo SCART na diaľkovom ovládaní.

Užitočná rada:
– Ak chcete pozerať TV kanál cez rekordér alebo 
prehrávať nahraný disk, prepnite TV späť na jeho 
kanál vstupu videa.

TIPY: Pred nahrávaním zaistite, aby sa na nahrávateľnom DVD disku alebo VHS kazete nachádzalo 
dostatočné voľné miesto. DVD±R disk musíte uzatvoriť, aby sa dal prehrávať na iných 
prehrávačoch.
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Nahrávanie pomocou časovača

O nahrávaní pomocou časovača

Použite nahrávanie pomocou časovača, aby ste 
automaticky spustili a zastavili nahrávanie v 
neskorší dátum/čas. Rekordér sa naladí na 
kanál správneho programu a v určenom čase 
spustí nahrávanie.

Pomocou tohto rekordéra môžete súčasne 
naplánovať až 8 nahrávaní. Počas nahrávania 
pomocou časovača sa nedá zmeniť kanál 
rekordéra.

Existujú dva spôsoby na 
naprogramovanie nahrávania pomocou 
časovača
– Používanie systému SHOWVIEW®.
– Používanie naplánovania pomocou 

manuálneho časovača.

TIMER

OK

SHOWVIEW

CLEAR
SCART

O  ‘VPS/PDC’
(PDC nie je v niektorých krajinách dostupné).
“VPS” (Video Programming System) alebo 
“PDC” (Programme Delivery Control) sa 
používajú na ovládanie spustenia a trvania 
nahrávaní TV kanálov. Ak sa TV program začne 
skôr alebo sa skončí neskôr, ako bolo 
naplánované, rekordér sa zapne a vypne v 
správnom čase.

VPS/PDC je určené na nahrávanie celého 
programu. Aby ste nastavili časovač, ktorý je 
dlhší/kratší ako čas vysielania VPS/PDC, musíte 
vypnúť VPS/PDC.

Nahrávanie pomocou časovača 
(SHOWVIEW® System)

Predstavuje jednoduchý systém programovania 
časovača. Pre jeho používanie zadajte 
programovacie číslo SHOWVIEW® priradené k 
vášmu televíznemu programu. Toto číslo 
môžete nájsť v programe vášho časopisu.

Všetky potrebné informácie pre 
naprogramovanie tohto rekordéra sa 
nachádzajú v programovacom čísle.

A Zapnite TV na správny kanál zobrazenia pre 
rekordér (napr. ‘EXT’, ‘0’, ‘AV’).

B Na diaľkovom ovládaní stlačte tlačidlo 
SHOWVIEW.

 Zobrazí sa ponuka nastavenia SHOWVIEW® .

ShowView System

OKCANCELCONFIRM

Enter the ShowView programming 
number for the show you wish to 
record.

C Použite číselnú klávesnicu 0-9, aby ste zadali 
programovacie číslo SHOWVIEW® pre reláciu, 
ktorú si želáte nahrať. (napr. : 5-312-4 or 
5,312 4, key in ‘53124’).

 Aby ste vymazali programovacie číslo, stlačte 
tlačidlo CLEAR na diaľkovom ovládaní.

 Aby ste zrušili program, premiestnite 
označenie na možnosť CANCEL  a stlačte 
tlačidlo OK.

TIPY: Pred nahrávaním zaistite, aby sa na nahrávateľnom DVD disku alebo VHS kazete nachádzalo 
dostatočné voľné miesto. DVD±R disk musíte uzatvoriť, aby sa dal prehrávať na iných 
prehrávačoch.
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Nahrávanie pomocou časovača (pokračovanie)

D Aby ste potvrdili svoje zadanie, premiestnite 
označenie na možnosť CONFIRM  v ponuke a 
stlačte tlačidlo OK.

 Informácia o programe sa zobrazí v ponuke 
úpravy časovača. 

Timer Editor 09 : 05 : 56

OKOK CANCEL

Date
Start
End

01 / 01 / 06
10 : 33 
11 : 03 

Source Ch003

Rec Mode SP
Mode Once

VPS/PDC Off

Dest DVDR

Poznámka: Ak sa SHOWVIEW® nepriradilo 
programovacie číslo, musíte manuálne napísať 
číslo kanálu. Postupujte podľa pokynov na TV 
obrazovke.

E Stlačením tlačidla  vyberte v ponuke 
{ Dest }  a stlačte tlačidlo . 

F Vyberte cieľové miesto nahrávania (DVD disk 
alebo VCR) a stlačte tlačidlo OK.

G Stlačením tlačidla TIMER ponuku opustíte.

H Do rekordéra vložte nahrávateľný DVD disk 
alebo VHS kazetu.
 Pri VHS kazete nájdite polohu začiatočného 

bodu pre nahrávku.

I Stlačením tlačidla STANDBY-ON prepnite 
rekordér do pohotovostného režimu.
 Na paneli s displejom sa rozsvieti ikona 

“TIMER”, ak sa nastaví nahrávanie pomocou 
časovača.
 Ak rekordér nie je v pohotovostnom 

režime, tri minúty pred začatím nahrávania sa 
zobrazí správa s hlásením.
 Ak rekordér nie je v pohotovostnom 

režime, tri minúty pred začatím nahrávania sa 
zobrazí správa s hlásením.

Nahrávanie pomocou časovača 
(manuálne)

A Zapnite TV na správny kanál zobrazenia pre 
rekordér (napr.  ‘EXT’, ‘0’, ‘AV’).

B Na diaľkovom ovládaní stlačte tlačidlo TIMER.
 Zobrazí sa zoznam s plánom časovača.

Timer Schedule 09 : 05 : 56

1

2

3

4

5

6

Source Dest Rec Mode Date Start End VPS

P003 SPDVDR

DVDR

DVDR

VCR

05/01/06 14.00 15.30

P010

P005

P008

EP

SP

SP

25/01/06

30/01/06

31/01/06

02.00

17.00

12.30

06.30

18.15

14.00

On

Off

On

Off

C Vyberte prázdne políčko a stlačte tlačidlo OK.
 Zobrazí sa ponuka úpravy časovača.

Timer Editor 09 : 05 : 56

OKOK CANCEL

Date
Start
End

01 / 01 / 06
10 : 33 
11 : 03 

Source Ch003

Rec Mode SP
Mode Once

VPS/PDC Off

Dest DVDR

D Použite tlačidlá  alebo číselnú klávesnicu 
0-9, aby ste vybrali alebo zadali informácie o 
nahrávaní a výber potvrďte stlačením tlačidla 
OK. 

 { Source } (Zdroj)
Vyberte TV kanál alebo správny vstupný zdroj 
(DV, EXT1, EXT2 alebo CAM1), ktorý ste 
použili na pripojenie externého zariadenia.

{ Dest } (Cieľové miesto)
Vyberte cieľové miesto nahrávania, a to DVD 
disk alebo VCR.

TIPY: Pred nahrávaním zaistite, aby sa na nahrávateľnom DVD disku alebo VHS kazete nachádzalo 
dostatočné voľné miesto. DVD±R disk musíte uzatvoriť, aby sa dal prehrávať na iných 
prehrávačoch.
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{ Rec Mode } (Režim nahrávania)
Vyberte režim nahrávania. Ďalšie informácie 
nájdete v kapitole “Nahrávanie - Nastavenia 
NAHRÁVANIA - Predvolený režim 
nahrávania”.

{ Mode } (Režim)
Vyberte požadovaný režim opakovaného 
nahrávania (Once (Raz), Daily (Každodenne), 
Weekly (Týždenne), Mon-Fri (Po-Pia), Mon-Sat 
(Po-So) alebo Weekend (Víkend)).

{ Date } (Dátum)
Zadajte dátum nahrávania (Deň/mesiac/rok).

{ Start } (Spustenie)
Zadajte čas spustenia nahrávania (hodiny : 
minúty).

{ End } (Skončenie)
Zadajte čas skončenia nahrávania (hodiny : 
minúty).

{ VPS/PDC }
Zapnite alebo vypnite nastavenie VPS/PDC.
Poznámka: nastavenie VPS/PDC nie je 
dostupné pre externý prijímač.

E Pomocou tlačidiel  vyberte v ponuke 
možnosť OK a stlačte tlačidlo.
 Systém uloží záznam časovača a vráti sa do 

zoznamu plánu časovača.

 Aby ste zrušili vyššie uvedené nastavenie 
časovača, premiestnite označenie na možnosť 
CANCEL   v ponuke a stlačte tlačidlo OK.

F Stlačením tlačidla TIMER ponuku opustíte.

G Do rekordéra vložte nahrávateľný DVD disk 
alebo VHS kazetu.
 Pri VHS kazete nájdite polohu začiatočného 

bodu pre nahrávku.

H Stlačením tlačidla STANDBY-ON prepnite 
rekordér do pohotovostného režimu.
 Na paneli s displejom sa rozsvieti ikona 

“TIMER”, ak sa nastaví nahrávanie pomocou 
časovača.
 Ak rekordér nie je v pohotovostnom 

režime, tri minúty pred začatím nahrávania sa 
zobrazí správa s hlásením.
 Keď sa skončí nahrávanie pomocou 

časovača, rekordér sa automaticky vypne.

Užitočné rady:
– Nastavte nahrávanie pomocou časovača o 
jednu minútu skôr, ako sa má program začať. 
Týmto spôsobom sa pomôže zaistiť, že sa nahrá 
celý program, pretože disk potrebuje približne 30 
sekúnd na pripravenie nahrávania.
– Časový interval medzi dvomi plánmi nahrávok 
musí byť aspoň 5 (päť) minút. V opačnom prípade 
sa nemusí nahrať úplný začiatok neskoršieho z 
programov.
– Na VHS kazetu môžete na tomto rekordéri 
nahrávať iba videosignál PAL/SECAM.

Nahrávanie pomocou časovača (pokračovanie)

TIPY: Pred nahrávaním zaistite, aby sa na nahrávateľnom DVD disku alebo VHS kazete nachádzalo 
dostatočné voľné miesto. DVD±R disk musíte uzatvoriť, aby sa dal prehrávať na iných 
prehrávačoch.
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Nastavenie nahrávania pomocou 
časovača z externého prijímača 
káblovej televízie/satelitného prijímača

Ak máte k tomuto rekordéru pripojený 
satelitný prijímač/prijímač káblovej televízie 
prostredníctvom pripojenia EXT2 AUX-I/O 
SCART (pozrite si kapitolu „Krok 2: Voliteľné 
pripojenia“), postupujte podľa nižšie opísaných 
krokov, aby ste naprogramovali nahrávky.

A Na satelitnom prijímači/prijímači káblovej 
televízie vyberte kanál, ktorý chcete nahrávať. 

B Naprogramujte nahrávku pomocou 
požadovanej informácie. Postupujte podľa 
krokov A~H kapitoly “Nahrávanie 
pomocou časovača (manuálne)” na 
predchádzajúcej strane. 

Poznámka:  Pri zázname { Source } (Zdroj) 
vyberte možnosť { EXT2 } ako vstupný zdroj 
nahrávania.

C Počas nahrávania nechajte satelitný prijímač/
prijímač káblovej televízie zapnutý.

Zmena/odstránenie nahrávania 
pomocou časovača

A Zapnite TV na správny kanál zobrazenia pre 
rekordér (napr. ‘EXT’, ‘0’, ‘AV’).

B Na diaľkovom ovládaní stlačte tlačidlo TIMER.
 Zobrazí sa zoznam s plánom časovača.

Timer Schedule 09 : 05 : 56

1

2

3

4

5

6

Source Dest Rec Mode Date Start End VPS

P003 SPDVDR

DVDR

DVDR

VCR

05/01/06 14.00 15.30

P010

P005

P008

EP

SP

SP

25/01/06

30/01/06

31/01/06

02.00

17.00

12.30

06.30

18.15

14.00

On

Off

On

Off

C Pomocou tlačidiel  vyberte program 
časovača, ktorý chcete zmeniť/odstrániť.

D Aby ste odstránili záznam časovača, na 
diaľkovom ovládaní stlačte tlačidlo CLEAR.

E Aby ste zmenili plán časovača, stlačením 
tlačidla OK vstúpte do ponuky úpravy 
časovača zvoleného programu časovača.

Timer Editor 09 : 05 : 56

OKOK CANCEL

Date
Start
End

01 / 01 / 06
10 : 33 
11 : 03 

Source Ch003

Rec Mode SP
Mode Once

VPS/PDC Off

Dest DVDR

F Vyberte políčko záznamu a vykonajte potrebné 
zmeny.

G Po dokončení prejdite v ponuke na možnosť 
OK a stlačením tlačidla OK uložíte zmeny.

H Stlačením tlačidla TIMER opustíte ponuku.

Nahrávanie pomocou časovača (pokračovanie)

TIPY: Pred nahrávaním zaistite, aby sa na nahrávateľnom DVD disku alebo VHS kazete nachádzalo 
dostatočné voľné miesto. DVD±R disk musíte uzatvoriť, aby sa dal prehrávať na iných 
prehrávačoch.
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Kopírovanie z VCR na DVD

Táto možnosť vám umožní archivovať svoje 
VHS kazety na nahrávateľný DVD disk.

DIRECT
DUBBING

A Vložte nahrávateľný DVD disk.

B Vložte vopred nahranú VHS kazetu.

C Na diaľkovom ovládaní stlačte tlačidlo VCR.

D Stlačením tlačidla u spustíte prehrávanie 
kazety. Nájdite miesto, na ktorom chcete 
spustiť nahrávanie a opätovným stlačením 
tlačidla u prehrávanie pozastavíte.

E Na diaľkovom ovládaní stlačte tlačidlo 
DIRECT DUBBING.
 Zobrazí sa ponuka kopírovania.   

Dubbing to DVD

OK

SPRec. Mode

OK Cancel

01:54Remaining Time

F Aby ste zmenili režim nahrávania, stlačením 
tlačidla  označte v ponuke možnosť 
{ Rec. Mode } (Režim nahrávania) a stlačte 
tlačidlo  . Vyberte požadovaný režim 
nahrávania a stlačte tlačidlo OK. 

G Prejdite na možnosť OK  v ponuke a 
stlačením tlačidla OK spustíte kopírovanie. 

H Kopírovanie zastavíte stlačením tlačidla STOP 
x.   
 V opačnom prípade sa kopírovanie 

automaticky zastaví, keď sa skončí VHS kazeta.

Priame kopírovanie (kazeta î disk) 

Kopírovanie z disku DVD na VCR

Ak je disk, ktorý sa pokúšate kopírovať, 
chránený proti kopírovaniu, nebudete ho môcť 
skopírovať. Nie je povolené kopírovať DVD 
disky kódované spoločnosťou Macrovision.

A Do kazetového prehrávača vložte prázdnu 
VHS kazetu.  

B Do priečinku disku vložte disk, na ktorý chcete 
kopírovať.

C Na diaľkovom ovládaní stlačte tlačidlo DVD.

D Stlačením tlačidla u spustíte prehrávanie 
disku. Nájdite miesto, kde chcete spustiť 
nahrávanie a opätovným stlačením tlačidla u 
prehrávanie pozastavte.

E Na diaľkovom ovládaní stlačte tlačidlo 
DIRECT DUBBING.
 Zobrazí sa ponuka kopírovania.   

Dubbing to VCR

OKOK CANCEL

SPRec. Mode

F Aby ste zmenili režim nahrávania, stlačením 
tlačidla  označte v ponuke možnosť 
{ Rec. Mode } (Režim nahrávania) a stlačte 
tlačidlo  . Vyberte požadovaný režim 
nahrávania a stlačte tlačidlo OK. 

G V ponuke prejdite na možnosť OK  a 
stlačením tlačidla OK spustite kopírovanie. 

H Kopírovanie zastavíte stlačením tlačidla STOP 
x.  
 Keď sa film na DVD disku skončí, proces 

kopírovania musíte zastaviť manuálne. V 
opačnom prípade sa disk môže opätovne 
prehrať a neustále sa následne nahrávať.

TIPY: Pred nahrávaním zaistite, aby sa na nahrávateľnom DVD disku alebo VHS kazete nachádzalo 
dostatočné voľné miesto. 
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Prehrávanie disku a prehrávanie cez USB

Prehrávateľné disky

Pomocou tohto rekordéra môžete prehrávať a 
nahrávať na nasledujúce disky:

Nahrávanie a prehrávanie

DVD±RW 
(Prepisovateľný DVD 
disk); môže sa na ňom 
neustále prepisovať 
záznam.

DVD±R 
(Nahrávateľný DVD 
disk); môže sa naň 
nahrávať iba raz.

DVD+R DL 
(Dvojvrstvový DVD+R disk); 
rovnaký ako DVD±R disk.

Iba prehrávanie:

DVD Video (Digital Versatile 
Disc - Digitálny univerzálny disk)

CD-RW (Prepisovateľný CD 
disk) zvukový/MP3/JPEG obsah

CD-R (Nahrávateľný CD disk) 
zvukový/MP3/JPEG obsah

Audio CD (Digitálny zvuk na 
kompaktnom disku)

MP3/WMA-Disc

Video CD
(Formáty 1.0, 1.1, 2.0)

Super Video CD

DivX Disc
(DivX 3.11, 4.x, 5.x, 6.x)

DÔLEŽITÉ!
– Ak sa na TV obrazovke zobrazí ikona 
zabránenia (Chyba) po stlačení tlačidla, 
znamená to, že funkcia nie je na danom 
disku alebo v danom čase dostupná.
– DVD disky a prehrávače sú navrhnuté 
s regionálnymi obmedzeniami. Pred 
prehraním disku sa uistite, že je disk 
určený pre rovnaký región ako váš 
prehrávač.
– Netlačte na priečinok disku a ani do 
neho nevkladajte iné objekty ako disky. 
Môže to spôsobiť zlyhanie prehrávača 
diskov.

ReWritable

Recordable

TIPY: Niektoré disky sa nedajú na tomto rekordéri prehrávať kvôli ich konfigurácii a charakteristikám 
disku, prípadne kvôli stavu nahrávacieho a autorského softvéru.
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Spustenie prehrávania disku

A Stlačením tlačidla STANDBY-ON zapnite 
rekordér.

B Na diaľkovom ovládaní stlačte tlačidlo DVD.
 Rozsvieti sa indikátor DVD.

C Na prednom paneli stlačte tlačidlo OPEN/
CLOSEç.

 Otvorí sa priečinok disku.

 Na otvorenie a zatvorenie priečinku disku 
môžete tiež stlačiť a podržať stlačené tlačidlo 
STOP x na diaľkovom ovládaní. 

D Umiestnite disk na priečinok s etiketou 
smerom nahor a potom stlačte tlačidlo 
OPEN/CLOSEç.

 Obojstranné disky vkladajte stranou, ktorá 
je uvedená na etikete.

E Zapnite TV na správny kanál zobrazenia pre 
rekordér (napr. ‘EXT’, ‘0’, ‘AV’). 

F Prehrávanie sa môže spustiť automaticky. V 
opačnom prípade spustíte prehrávanie 
stlačením tlačidla u.   

 Ak sa na TV zobrazí dialógové okno so 
zadaním kódu PIN, znamená to, že sa pre 
vložený disk spustila rodičovská ochrana. 
Musíte zadať svoj štvorčíselný kód PIN 
[pozrite si kapitolu “Možnosti ponuky 
Nastavenie – Nastavenia PLAYBACK 
(PREHRÁVANIA)”].

 Ďalšie funkcie prehrávania nájdete v kapitole 
“Funkcie dodatočného prehrávania”.

Užitočné rady:
– Ak sa počas prehrávania chcete vrátiť do 
režimu tunera, stlačte tlačidlo SOURCE.
– Ak si želáte pozerať prehrávanie VCR, 
stlačením tlačidla VCR zmeníte režim VCR pred 
spustením prehrávania pásky. 

Prehrávanie DVD video disku

DVD disk je zvyčajne naformátovaný s 
ponukou disku. Možno budete musieť v 
ponuke disku uskutočniť výber (napr. jazyk 
titulkov alebo zvuku).

A Vložte DVD disk.

 Ak sa zobrazí ponuka disku, použite číselnú 
klávesnicu 0-9 na zadanie svojho výberu 
alebo pomocou tlačidiel  vyberte možnosť 
prehrávania a stlačením tlačidla OK spustite 
prehrávanie. 

Prístup do ponuky disku
 Na diaľkovom ovládaní stlačte tlačidlo DISC.  

Výber predchádzajúcej alebo 
nasledujúcej kapitoly

 Počas prehrávania stlačte tlačidlo í alebo ë.

B Prehrávanie zastavíte stlačením tlačidla STOP 
x.

 Prehrávanie zvukového disku CD

A Vložte zvukový disk CD.
 Prehrávanie sa spustí automaticky.
 Na paneli s displejom sa zobrazí číslo 

skladby a uplynutý čas prehrávania.

B Prehrávanie zastavíte stlačením tlačidla STOP 
x.

Prehrávanie disku a prehrávanie cez USB (pokračovanie)

TIPY: Niektoré disky sa nedajú na tomto rekordéri prehrávať kvôli ich konfigurácii a charakteristikám 
disku, prípadne kvôli stavu nahrávacieho a autorského softvéru.
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Prehrávanie disku (Super) Video CD

Disky (Super) Video CD môžu obsahovať 
„PBC“ (Ovládanie prehrávania). To vám 
umožní interaktívne prehrávať disky video CD 
tak, že budete postupovať podľa ponuky na 
displeji.

A Vložte disk (Super) Video CD. 

Ak je “PBC” zapnuté, na TV sa zobrazí 
ponuka indexu disku

B Použite číselnú klávesnicu 0-9 na zadanie 
svojho výberu alebo výber možnosti 
prehrávania.

 Aby ste sa vrátili do predchádzajúcej ponuky, 
na diaľkovom ovládaní stlačte tlačidlo 
BACK .

 Aby ste zapli/vypli režim vzdialeného 
prehrávania, stlačte počas prehrávania tlačidlo 
OPTIONS na diaľkovom ovládaní pre 
získanie prístupu k ponuke VCD. Potom 
použite tlačidlá  na výber možnosti { PBC 
On } alebo { PBC Off } (PBC vypnuté). 

C Prehrávanie zastavíte stlačením tlačidla STOP 
x.

Prehrávanie nahrávateľného DVD disku

A Vložte nahrávateľný DVD disk.
 Zobrazí sa obrazovka Index Picture Screen.

B Pomocou tlačidiel  vyberte titul na 
prehrávanie a potom stlačte tlačidlo u. 

C Prehrávanie zastavíte stlačením tlačidla STOP 
x.

Užitočná rada:
– Ak sa na paneli displeja zobrazí správa 
„BLANK“(PRÁZDNY), znamená to, že na disku sa 
nenachádzajú žiadne nahrávky.

Prehrávanie DivX disku

Tento rekordér podporuje prehrávanie filmov 
vo formáte DivX, ktoré môžete kopírovať z 
počítača na disk 
CD-R/RW, DVD±R/±RW.

A Vložte DivX disk.
 Zobrazí sa ponuka s obsahom disku.

 Ak film vo formáte DivX® obsahuje externé 
titulky, musíte najskôr zo zoznamu vybrať 
súbor s titulkami. Pomocou tlačidiel  
vyberte súbory na prehrávanie a stlačením 
tlačidla OK potvrdíte svoj výber. 

B Prehrávanie spustíte stlačením tlačidla u.

Výber inej znakovej súpravy pre súbor s 
titulkami,

 Počas prehrávania stlačte tlačidlo OPTIONS 
na zobrazenie ponuky s obsahom disku. 
Opätovným stlačením tlačidla OPTIONS 
získate prístup k rôznym nastaveniam 
prehrávania prezentácie vo formáte DivX.

File Play

Western European
Standard
Central European
Cyrillic
Greek

Type
Mode
Trick
Character
Audio
Time
LANG

Video
Normal
Play
Standard Set
Stereo
0:01:31/ 0:41:35 
Language 1

 Pomocou tlačidiel  vyberte { Character } 
(Znak) a stlačením tlačidla  získate prístup k 
možnostiam. Vyberte uprednostňovanú 
súpravu titulkov a potvrďte ju stlačením 
tlačidla OK. 

Užitočné rady:
– Podporované sú súbory s titulkami s 
nasledujúcimi príponami súborov (.srt, .smi, .sub, .
sami).
– Počas prehrávania formátu DivX je občasné 
vytváranie skreslenia obrazu kvôli slabej čistote 
digitálneho obsahu počas preberania z internetu 
bežné.

Prehrávanie disku a prehrávanie cez USB (pokračovanie)

TIPY: Niektoré disky sa nedajú na tomto rekordéri prehrávať kvôli ich konfigurácii a charakteristikám 
disku, prípadne kvôli stavu nahrávacieho a autorského softvéru.
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Prehrávanie disku a prehrávanie cez USB (pokračovanie)

Prehrávanie disku vo formáte MP3/
WMA

Súbory vo formáte MP3 (MPEG1 Audio Layer-
3) sú vysoko komprimované hudobné súbory. 
Formát MP3 vám umožní uložiť približne 
desaťkrát viac údajov (hudby, obrázkov) na 
jeden CD-ROM disk ako bežný disk CD.

A Vložte disk CD vo formáte MP3/WMA.
 Zobrazí sa ponuka s obsahom disku.

File Play - Stop   0:00:00 - 0:00:00

Directory Program
Bee Gees
Phil Collins
Bryan Adams
Collin Raye
Nat King Cole
UB40
Eric Clapton
Faith Hill

1
2
3
4
5
6
7
8

Poznámka: Rekordéru môže dlhší čas trvať 
zobrazenie ponuky s obsahom disku na TV 
kvôli veľkému počtu skladieb nahraných na 
jednom disku.

B Pomocou tlačidiel  prechádzajte v rámci 
ponuky a stlačením tlačidla OK získate prístup 
k priečinku/albumu. 

C Pomocou tlačidiel  vyberte prehrávanie 
skladby/súboru. 

 Aby ste prešli na predchádzajúcu úroveň, 
stlačte tlačidlo BACK .

D Aby ste vytvorili zoznam prehrávaných 
skladieb, označte skladbu/súbor a stlačte 
tlačidlo SELECT.
 Na pravej obrazovke sa zobrazia zvolené 

skladby/súbory.
 Aby ste skladbu/súbor odstránili zo 

zoznamu prehrávaných skladieb, stlačte tlačidlo 
CLEAR.

E Prehrávanie spustíte pohybom kurzora na 
pravú výberovú obrazovku a následným 
stlačením tlačidla u.

F Počas prehrávania stlačením tlačidla í/ë 
vyberiete nasledujúcu/predchádzajúcu skladbu. 

G Prehrávanie zastavíte stlačením tlačidla STOP 
x.

Užitočná rada:
– Tento rekordér nepodporuje formát zvuku 
MP3PRO.

Prehrávanie disku s obrázkami (alebo 
hudobnej prezentácie)

Vo zvolenom zväzku zobrazí obrázky vo 
formáte JPEG automaticky jeden za druhým.

A Vložte disk s obrázkami vo formáte JPEG (CD, 
CD-R/RW, nahrávateľný DVD disk).
 Zobrazí sa ponuka s obsahom disku.

B Pomocou tlačidiel  prechádzajte v rámci 
ponuky a stlačením tlačidla OK získate prístup 
k priečinku/albumu. 

C Pre vytvorenie zoznamu prehrávaných skladieb 
označte skladbu/súbor a stlačte tlačidlo 
SELECT.
 Na pravej obrazovke sa zobrazia zvolené 

skladby/súbory.
 Na odstránenie skladby/súboru zo zoznamu 

prehrávaných skladieb stlačte tlačidlo CLEAR.

D Na prehrávanie obsahu z originálneho disku 
alebo zo zoznamu prehrávaných skladieb 
použite tlačidlá   na prechod na správnu 
obrazovku predtým, ako vyberiete skladbu/
súbor na prehrávanie.

File Play - Stop   0:00:00 - 0:00:00

Directory Program 
Zoo Trip
Dad-Birthday
Garden Show
Hong Kong
Science Trip
Eco Garden

1
2
3
4
5
6

File Play - Stop   0:00:00 - 0:00:00

Directory

P1010001.JPG
P1010008.JPG
BUTTER-1.JPG
NATURE-1.JPG
BUTTER-1.JPG
P1022500.JPG
P1023000.JPG
MERLIO-1.JPG

1
2
3
4
5
6
7
8

..\
Program

TIPY: Niektoré disky sa nedajú na tomto rekordéri prehrávať kvôli ich konfigurácii a charakteristikám 
disku, prípadne kvôli stavu nahrávacieho a autorského softvéru.
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Ak disk obsahuje hudbu vo formáte MP3 
a súbory s obrázkami vo formáte JPEG, 
môžete spustiť prehrávanie hudobnej 
prezentácie, 

 Vyberte súbor vo formáte MP3 a stlačením 
tlačidla OK spustite prezentáciu, potom v 
ponuke vyberte obrázkový súbor a stlačením 
tlačidla OK spustíte prehrávanie hudobnej 
prezentácie.

E Počas prehrávania stlačte tlačidlo OPTIONS 
na diaľkovom ovládaní, aby ste získali prístup k 
rôznym nastaveniam pre prehrávanie 
prezentácie.

File Play

Top to bottom.
Down to top.
Right to left.
Left to right.

Type
Mode
Trick
Wipe
Zoom
Rotate

PIC
Normal
Play
Top to bottom.
Fitscreen
Clockwise 0

F Prehrávanie zastavíte stlačením tlačidla STOP 
x.

Prehrávateľný disk s obrázkami vo 
formáte JPEG Formát súborov:
– Prípona súboru musí byť “.JPG,” “.JPE” 
alebo “.JPEG.”
– Dajú sa zobrazovať len statické zábery v 
norme DCF alebo obrázky vo formáte JPEG, 
napr. TIFF. 
– Nedá sa prehrávať pohyblivý obraz, formát 
Motion JPEG, progresívny formát JPEG, 
obrázky v iných formátoch ako JPEG, a to 
vrátane obrázkov spojených so zvukom.

Prehrávanie z USB zariadenia 
typu Flash/USB čítačky 
pamäťových kariet

Port USB podporuje prehrávanie súborov vo 
formáte JPEG/MP3/WMA a DivX. 

A Do portu USB vložte USB zariadenie typu 
Flash alebo USB čítačku pamäťových kariet.

B Stlačením tlačidla USB na diaľkovom ovládaní 
získate prístup k údajom v zariadení.
 Na TV sa zobrazí ponuka s obsahom.

C Pomocou tlačidiel  prechádzajte cez 
položky v ponuke, vyberte súbor, ktorý chcete 
prehrať a potom stlačte tlačidlo OK. 
 Ďalšie informácie o prehrávaní nájdete v 

predchádzajúcich častiach prehrávania vo 
formáte MP3/WMA a DivX v tomto manuáli 
používateľa.

D Prehrávanie zastavíte stlačením tlačidla STOP 
x alebo vybratím USB zariadenia typu Flash/
USB čítačky pamäťových kariet z portu USB. 

Prehrávanie disku a prehrávanie cez USB (pokračovanie)

TIPY: Niektoré disky sa nedajú na tomto rekordéri prehrávať kvôli ich konfigurácii a charakteristikám disku, 
prípadne kvôli stavu nahrávacieho a autorského softvéru.
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Dodatočné funkcie prehrávania disku

Prepnutie na iný titul/kapitolu/
skladbu

Keď disk obsahuje viacero skladieb, titulov 
alebo kapitol, môžete nasledujúcim spôsobom 
prepnúť na inú skladbu, titul alebo kapitolu.

Počas prehrávania,
 Aby ste prešli na nasledujúcu kapitolu/skladbu, 

stlačte tlačidlo ë na diaľkovom ovládaní. 

 Aby ste sa vrátili na začiatok predchádzajúcej 
kapitoly/skladby, stlačte tlačidlo í na 
diaľkovom ovládaní. 
ALEBO

Aby ste vybrali špecifický titul alebo kapitolu,
 Stlačením tlačidla OPTIONS vstúpte do 

ponuky prehrávania súboru (DVD, VCD), 
použite tlačidlá  na výber možnosti 
{ Title } (Titul) alebo { Chapter } (Kapitola) a 
použite číselnú klávesnicu 0-9 na zadanie 
čísla titulu/kapitoly/skladby. 

Pozastavenie prehrávania

A Počas prehrávania pozastavíte prehrávanie 
stlačením tlačidla u. 

B Opätovným stlačením tlačidla u budete 
pokračovať normálnym prehrávaním. 

Vyhľadávanie smerom dopredu/
dozadu

Disk môžete rýchlo pretáčať dopredu alebo 
dozadu pri dvojnásobnej, štvornásobnej, 
šesťnásobnej alebo tridsaťdvanásobnej 
rýchlosti prehrávania.

A Stlačením tlačidla m (REW) alebo M 
(FFW) (alebo stlačte a podržte stlačené 
tlačidlo na hlavnej jednotke) počas prehrávania 
prepnete funkciu vyhľadávania. 

 Zobrazí sa stavový riadok vyhľadávania. 
Zobrazuje rýchlosť vyhľadávania. 

 Zvuk sa stlmí.

B Stlačením tlačidla m (REW) alebo M 
(FFW) budete prechádzať cez rýchlosti 
vyhľadávania. 

C Stlačením tlačidla u budete pokračovať 
normálnym prehrávaním.  

TIPY: Prevádzkové funkcie opísané v tejto časti nemusia byť možné pri niektorých diskoch.  
 Vždy si prečítajte pokyny dodané s diskmi.
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Používanie ponuky OPTIONS 
(MOŽNOSTI)

OPTIONS
DISC

SELECT

INFO

AUDIOSUBTITLE

CLEAR
SCART

Zobrazené možnosti ponuky sa môžu 
odlišovať v závislosti od typu disku.

A Počas prehrávania disku stlačte tlačidlo 
OPTIONS na diaľkovom ovládaní. 

 Zobrazí sa ponuka možností.

DVD
Mode
Trick mode
Title
Chapter
Audio
Subtitle
Angle
Title

Normal
Play
01/02
03/12
01/02 - OTH
Off
01/03
00:22:03 / 01:30:26

B Použite tlačidlá  na výber nastavenia, 
ktoré chcete upraviť.

 Pokyny a vysvetlenia možností sa 
nachádzajú na nasledujúcich stranách.

 Ak sú výbery v ponuke sivé, znamená to, že 
funkcia nie je dostupná alebo sa v aktuálnom 
stave nedá zmeniť.

  Stlačením tlačidla INFO na diaľkovom ovládaní 
skryjete alebo zobrazíte ponuku DVD.

C Ponuku opustíte stlačením tlačidla OPTIONS.

Výber rôznych funkcií opakovania/
náhodného prehrávania

Počas prehrávania vyberte režim rôzneho 
opakovaného prehrávania alebo náhodného 
prehrávania.

A Počas prehrávania disku stlačte tlačidlo 
OPTIONS na diaľkovom ovládaní. 

 Zobrazí sa ponuka možností.

B  Pomocou tlačidiel  vyberte možnosť 
{ Mode } (Režim) a stlačte tlačidlo OK. 

C Pomocou tlačidiel  vyberte jednu z 
možností opakovania. 

{ Repeat A-B } (Opakovanie A-B) (DVD/VCD)
Opakované prehrávanie určitej časti v rámci 
titulu/kapitoly/skladby. Stlačením tlačidla OK 
označíte začiatok a koniec segmentu, ktorý 
chcete opakovať.

{ Repeat Chapter } (Opakovať kapitolu)
Opakované prehrávanie aktuálnej kapitoly (len 
DVD disk, DVD±R/±RW).

{ Repeat Track/Title } (Opakovať skladbu/
titul)
Opakované prehrávanie aktuálnej skladby/
titulu.

{ Repeat Directory } (Opakovať priečinok)
Opakované prehrávanie aktuálneho priečinka/
adresára (Len MP3, JPEG, disk s obrázkami).

{ Repeat Disc } (Opakovať disk)
Opakované prehrávanie celého disku.

{ Shuffle } (Náhodné prehrávanie)
Náhodné prehrávanie všetkých skladieb v 
rámci disku (len disky MP3/DivX/WMA a 
zvukové disky CD).

{ Normal } (Normálne prehrávanie)
Zrušenie režimov opakovania alebo programu 
a návrat na normálne prehrávanie.

D  Opakované prehrávanie zrušíte stlačením 
tlačidla STOP x alebo výberom možnosti 
{ Normal } (Normálne prehrávanie) a 
stlačením tlačidla OK. 

Dodatočné funkcie prehrávania disku (pokračovanie)

TIPY: Prevádzkové funkcie opísané v tejto časti nemusia byť možné pri niektorých diskoch.  
 Vždy si prečítajte pokyny dodané s diskmi.

2_dvdr3512v_slo_28911.indd   1072_dvdr3512v_slo_28911.indd   107 2007-08-01   3:29:58 PM2007-08-01   3:29:58 PM



S
lo

ve
n

č
in

a

108

Vytvorenie zoznamu prehrávaných 
skladieb

Prehrá obsah disku vo vami požadovanom 
poradí tak, že vytvoríte zoznam prehrávaných 
skladieb. 

A Počas prehrávania disku stlačte na diaľkovom 
ovládaní tlačidlo OPTIONS. 

 Zobrazí sa ponuka možností.

B Vyberte možnosť { Mode } (Režim) > 
{ Program }.

 Zobrazí sa ponuka programu.

Edit Program Play List

Title Playlist
Title 01
Title 02
Title 03
Title 04
Title 05
Title 06
Title 07
Title 08

C Ak je disk nahraný s titulmi/priečinkami/
albumami, stlačením tlačidla OK získate 
prístup k skladbám/súborom/kapitolám.

D Pomocou tlačidiel  vyberte skladbu/súbor/
kapitolu a stlačte tlačidlo SELECT na 
diaľkovom ovládaní. 

 Na obrazovke { Playlist } (Zoznam 
prehrávaných skladieb) vpravo sa zobrazí 
zvolená skladba/súbor/titul.

Odstránenie zo zoznamu prehrávaných 
skladieb 

E Prejdite na pravú obrazovku, vyberte položku 
na odstránenie a na diaľkovom ovládaní stlačte 
tlačidlo CLEAR.

F Prehrávanie zo zoznamu prehrávaných skladieb 
spustíte prechodom na pravú obrazovku a 
stlačením tlačidla OK.

 Prehrávanie sa spustí od zvolenej skladby/
súboru/kapitoly podľa poradia zoznamu 
prehrávaných skladieb.

G Stlačením tlačidla STOP x opustíte 
prehrávanie zoznamu prehrávaných skladieb. 

Zmena jazyka zvuku

Táto činnosť funguje len pri DVD diskoch s 
viacerými jazykmi zvuku alebo VCD diskoch s 
viacerými kanálmi zvuku.

 Počas prehrávania budete opakovaným 
stláčaním tlačidla AUDIO prechádzať cez 
kanály zvuku na disku.
ALEBO,

A Počas prehrávania disku stlačte tlačidlo 
OPTIONS na diaľkovom ovládaní.

 Zobrazí sa ponuka možností.

B  Pomocou tlačidiel  vyberte možnosť 
{ Audio } (Zvuk) a stlačením tlačidla u získate 
prístup  jeho možnostiam. 

C Pomocou tlačidiel  vyberiete jazyk zvuku a 
stlačením tlačidla OK ho potvrdíte.

 Jazyky môžu byť očíslované alebo v 
skratkách, ako napríklad “En” pre angličtinu.

 Ak zvolený jazyk nie je na disku dostupný, 
namiesto neho sa použije predvolené 
nastavenie pre jazyk na disku.

Užitočná rada:
– Niektoré DVD disky umožňujú zmeny v jazyku 
zvukovej stopy len cez ponuku DVD disku. Prístup 
k ponuke disku získate stlačením tlačidla DISC.

Dodatočné funkcie prehrávania disku (pokračovanie)

TIPY: Prevádzkové funkcie opísané v tejto časti nemusia byť možné pri niektorých diskoch.  
 Vždy si prečítajte pokyny dodané s diskmi.
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Dodatočné funkcie prehrávania disku (pokračovanie)

Zmena jazykov titulkov

Táto činnosť funguje len na DVD diskoch s 
viacerými jazykmi titulkov. Počas prehrávania 
DVD diskov zmeňte požadovaný jazyk.

 Počas prehrávania disku opakovaným stláčaním 
tlačidla SUBTITLE budete prechádzať cez 
možnosti jazyka na disku. 
ALEBO

A  Počas prehrávania disku stlačte na diaľkovom 
ovládaní tlačidlo OPTIONS.

 Zobrazí sa ponuka možností.

B  Pomocou tlačidiel  vyberte možnosť 
{ Subtitle } (Titulky) a stlačením  získate 

prístup k týmto možnostiam. 

C Pomocou tlačidiel  vyberte jazyk a 
potvrďte ho stlačením tlačidla OK. 

 Jazyky môžu byť očíslované alebo v 
skratkách, ako napríklad “En” pre angličtinu.

 Ak zvolený jazyk nie je na disku dostupný, 
namiesto neho sa použije predvolený 
nastavený jazyk disku.

Užitočná rada:
– Niektoré DVD disky umožňujú zmeny v jazyku 
titulkov len cez ponuku DVD disku. Prístup k 
ponuke disku získate stlačením tlačidla DISC.

Prepínanie uhlov kamery

Táto možnosť je dostupná len na DVD diskoch, 
ktoré obsahujú sekvencie nahrané z rôznych 
uhlov kamery. Toto vám umožní zobraziť obraz 
z rôznych uhlov.

A Počas prehrávania disku stlačte na diaľkovom 
ovládaní tlačidlo OPTIONS. 

 Zobrazí sa ponuka možností.

B Pomocou tlačidiel  vyberte možnosť 
{ Angle } (Uhol) a stlačením tlačidla  
vstúpite do jeho možností.

 Zobrazia sa uhly kamery dostupné na 
výber.

C Pomocou tlačidiel  vyberte požadovaný 
uhol kamery, na ktorý chcete prepnúť a výber 
potvrďte stlačením tlačidla OK. 

Vyhľadávanie podľa času

Táto možnosť vám umožní preskočiť na 
konkrétny bod na aktuálnom disku.

A Počas prehrávania disku stlačte na diaľkovom 
ovládaní tlačidlo OPTIONS. 

 Zobrazí sa ponuka možností.

B Pomocou tlačidiel  vyberte možnosť 
{ Search } (Vyhľadať) a stlačte tlačidlo , aby 
ste prešli na políčko času (hodiny : minúty : 
sekundy). 

C Pomocou číselnej klávesnice 0-9 zadajte 
čas, v ktorom by sa malo spustiť prehrávanie a 
stlačte tlačidlo OK.

 Prehrávanie preskočí na zadaný čas.

TIPY: Prevádzkové funkcie opísané v tejto časti nemusia byť možné pri niektorých diskoch.  
 Vždy si prečítajte pokyny dodané s diskmi.
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Spustenie prehrávania VCR 

Tento VCR používa systém VHS.

A Stlačením tlačidla STANDBY-ON zapnite 
rekordér.

B Na diaľkovom ovládaní stlačte tlačidlo VCR.
 Rozsvieti sa kontrolka VCR.

C Do kazetového prehrávača vložte vopred 
nahranú VHS kazetu so stranou s okienkom 
nahor a stranou s etiketou smerujúcou 
dopredu.

D Automaticky sa spustí prehrávanie. V opačnom 
prípade stlačte u.

Pozastavenie prehrávania
 Stlačte tlačidlo u.  

 Stlačením tlačidla u budete pokračovať v 
normálnom prehrávaní.  

Pre rýchle vyhľadávanie smerom 
dopredu/dozadu

 Stlačte tlačidlo à (REW) alebo á (FFW). 

 Stlačením tlačidla u budete pokračovať v 
normálnom prehrávaní. 

Vyhľadávanie konkrétnej nahrávky 
(pomocou funkcie index)

 Stlačením tlačidla PREV í/ NEXT ë 
vyhľadáte predchádzajúce alebo nasledujúce 
indexové označenie na kazete. 

Používanie možností nástrojov VCR
 Počas prehrávania stlačte tlačidlo OPTIONS 

na diaľkovom ovládaní. 
 Zobrazí sa ponuka ovládania VCR. 

Prechádzajte cez ponuku a vyberte dostupné 
možnosti prehrávania.

VCR Control 
LP
VCR PLAY
Index
-03:12:05

Rec Mode
TRICK
Marks 
Time

Fast Forward
Fast Backward

B

x

X

E Prehrávanie zastavíte stlačením tlačidla STOP 
x.

F VHS kazetu vysuniete stlačením tlačidla 
EJECT ç.

Užitočné rady:
– Aby ste sa počas prehrávania VCR vrátili do 
režimu tuner, stlačte tlačidlo SOURCE (ZDROJ).
– Aby ste sledovali prehrávanie disku, stlačením 
tlačidla DVD prepnite pred spustením prehrávania 
disku na režim DVD. Ak stlačíte tlačidlo VCR na 
opätovné prehrávanie VCR, prehrávanie bude 
pokračovať od bodu, kde sa naposledy prerušilo.
– Keď prehrávate kazety nahrané s použitím 
systému S-VHS, prehrávaný obraz môže byť 
skreslený.

Vynulovanie počítadla kazety

 Stlačením tlačidla CLEAR na diaľkovom 
ovládaní nastavíte počítadlo na “0:00:00”.  
 Keď do rekordéra vložíte VHS kazetu, 

počítadlo sa automaticky vynuluje na “0:00:00”.

Manuálne vzorkovanie

Tento rekordér obsahuje automatickú funkciu 
vzorkovania, ktorá zlepšuje prehrávanie obrazu 
a zvuku z VHS kaziet s nízkou kvalitou. Možno 
sa však bude vyžadovať manuálne vzorkovanie, 
aby sa ešte viac zlepšila kvalita prehrávania na 
určitých kazetách.

A Stláčajte tlačidlá P +- na diaľkovom 
ovládaní, kým nedosiahnete lepšiu kvalitu 
obrazu/zvuku.

B Výber potvrďte stlačením tlačidla STOP x.
 Vzorkovanie sa automaticky vynuluje na 

normál, keď sa kazeta vysunie.

Prehrávanie VCR

TIPS: Prevádzkové funkcie opísané v tejto časti nemusia byť možné pri niektorých VHS kazetách. 
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Úprava nahrávok - nahrávateľné DVD disky

TIPY: Na úplne uzatvorenom DVD±R disku sa nedá vykonávať žiadne ďalšie nahrávanie ani úprava.
 Stlačením tlačidla  prejdete späť do predchádzajúcej ponuky. Ponuku opustite stlačením 

tlačidla DISC.

O úprave diskov

Tento rekordér ponúka rôzne možnosti 
úpravy diskov pre rôzne typy diskov. Z ponuky 
úpravy disku môžete zmeniť obsah disku a 
nastavenia nahraného DVD disku. Upravený 
obsah nemusí byť dostupný, keď prehráte disk 
na inom DVD prehrávači.

Zobrazené možnosti v ponuke úpravy disku sa 
odlišujú v závislosti od typu disku.

{ Play } (Prehrávanie)
Spustí prehrávanie od začiatku disku.

{ Rename Disc } (Premenovanie disku)
Zmení názov disku.

{ Erase Disc }  (Zmazanie disku) 
- len DVD±RW disk
Zmaže všetky nahrávky na disku.

{ Record New Title } (Nahranie nového 
titulu)
Spustí nahrávanie od posledného prázdneho 
titulu na disku.

{ Overwrite Disc } (Prepísanie disku) 
- len DVD±RW disk
Spustí nové nahrávanie od začiatku disku a 
všetok nahraný obsah sa prepíše.

{ Make Compatible } (Zaistenie 
kompatibility) - len DVD±RW disk
Aby sa zaistilo, že upravené zmeny zostanú 
aj v prípade, že sa disk prehrá na inom 
DVD prehrávači. (Napr. skryté kapitoly 
zostanú skryté).

{ Lock/Unlock Disc } (Zamknutie/
odomknutie disku) - len DVD±RW disk
Zamknite alebo odomknite disk, aby ste 
predišli náhodnému zmazaniu alebo vykonaniu 
zmien.

{ Finalize Disc } (Uzatvorenie disku) 
- len DVD±R disk
Uzatvorte disk, aby sa umožnilo prehrávanie 
na iných DVD prehrávačoch. Ďalšie nahrávanie 
na disk a úprava disku nie sú povolené. Na 
disku sa nedá zrušiť jeho uzatvorenie.

Prístup k ponuke úpravy disku

OK

SCART

A Do rekordéra vložte nahraný disk.
 Na TV sa zobrazí obrazovka Index Picture 

Screen.

B Vyberte prvý titul na disku a na diaľkovom 
ovládaní stlačte tlačidlo .

 Zobrazí sa ponuka úpravy disku. 

C Stlačením tlačidla  na diaľkovom ovládaní sa 
zobrazia možnosti úpravy disku. 
 Dostupné možnosti úpravy sú odlišné pri 

DVD±R a DVD±RW diskoch.

Rename Disc
Erase Disc

Record New Title
Overwrite disc

Make Compatible
Lock Disc

Finalize Disc

Play 

PAL

DVD

EDIT

D Pomocou tlačidiel  získavajte prístup k 
rôznym možnostiam a vyberte ich stlačením 
tlačidla OK.  

 Pokyny a vysvetlenia možností sa 
nachádzajú na nasledujúcich stranách.

E Aby ste opustili ponuku úpravy disku, 
jedenkrát stlačte tlačidlo .   Stlačením tlačidla 

 sa vrátite do ponuky Obraz indexu.
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Úprava nahrávok - nahrávateľné DVD disky (pokračovanie)

Rename disc (Premenovanie disku)

Originálny názov disku automaticky vytvára 
rekordér. Názov disku zmeňte podľa nižšie 
uvedených krokov.

A V ponuke úpravy disku použite tlačidlá  na 
výber možnosti { Rename Disc } 
(Premenovanie disku) a stlačte tlačidlo OK.
 Zobrazí sa obrazovka s klávesnicou.

B Pomocou tlačidiel   označte znak na 
klávesnici a vyberte ho stlačením tlačidla OK.

 Maximálny vstup je až 20 znakov.

 Použite nasledujúce tlačidlá na obrazovke 
klávesnice, aby ste upravili svoj vstup:

BkSp  : na odstránenie znaku naľavo od 
kurzora.

Delete  : na odstránenie znaku napravo od 
kurzora.

Space  : na vytvorenie medzery medzi 
znakmi.  

Caps  : na prepínanie medzi znakmi 
veľkých a malých písmen.

Clear  : na úplné vymazanie políčka 
zadávania. 

C Aby ste potvrdili svoje zadanie, vyberte na 
klávesnici tlačidlo OK  a stlačte tlačidlo 
OK.

 Informačný panel sa práve aktualizoval.

 Aby ste zrušili zmeny, na klávesnici vyberte 
tlačidlo EXIT  a stlačte tlačidlo OK.

Erase disc (Zmazanie disku) 
(len DVD±RW disk)

Týmto sa zmaže obsah DVD±RW disku. Po 
zmazaní existujúceho obsahu sa disk môže 
použiť na nahrávanie.  

A V ponuke úpravy disku použite tlačidlá  na 
výber možnosti { Erase Disc } (Zmazanie 
disku) a stlačte tlačidlo OK.

 Zobrazí sa varovná správa.

B V ponuke vyberte pre pokračovanie možnosť 
YES  (ÁNO) alebo pre zrušenie možnosť 
NO  (NIE) a potom výber potvrďte 

stlačením tlačidla OK.

Užitočná rada:
– Ak DVD±RW disk nie je kompatibilný s týmto 
rekordérom, nemôžete získať prístup k ponuke 
úpravy disku. Aby ste zmazali obsah disku, prepnite 
rekordér do režimu tuneru a stlačte tlačidlo REC 
(NAHRÁVANIE). Postupujte podľa pokynov na 
obrazovke, aby ste zmazali disk pred jeho 
opätovným použitím na nahrávanie.

Nahrávanie nového titulu

Táto funkcia vám umožní spustiť nové 
nahrávanie na zostávajúcom voľnom priestore 
na DVD±RW disku.

A V ponuke úpravy disku pomocou tlačidiel  
vyberte možnosť { Record New Title } 
(Nahrávanie nového titulu) a stlačte tlačidlo 
OK. 

B Vyberte zdroj, z ktorého chcete nahrávať a 
stlačením tlačidla REC z spustíte nahrávanie. 

 
Overwrite disc (Prepísanie disku) (len 
DVD±RW disk)

Táto funkcia vám umožní spustiť nové 
nahrávanie od začiatku DVD±RW disku bez 
ohľadu na obsah disku.

A V ponuke úpravy disku použite tlačidlá  na 
výber možnosti { Overwrite disc } (Prepísanie 
disku) a stlačte tlačidlo OK. 

B Vyberte zdroj, z ktorého chcete nahrávať a 
nahrávanie spustíte stlačením tlačidla REC z.

TIPY: Na úplne uzatvorenom DVD±R disku sa nedá vykonávať žiadne ďalšie nahrávanie ani úprava.
 Stlačením tlačidla  prejdete späť do predchádzajúcej ponuky. Ponuku opustite stlačením 

tlačidla DISC.
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Zaistenie kompatibility (len DVD±RW 
disk)

Upravený DVD±RW disk môže stále 
zobrazovať originálne tituly alebo skryté scény, 
keď sa prehráva na druhých DVD 
prehrávačoch. Táto funkcia zaručuje, že 
upravené zmeny DVD±RW disku zostanú aj 
pri prehrávaní na iných prehrávačoch.

 V ponuke úpravy disku použite tlačidlá  na 
výber možnosti { Make Compatible } 
(Zaistenie kompatibility) a výber potvrďte 
stlačením tlačidla OK.

Užitočná rada:
– Ak možnosť { Make Compatible } (Zaistenie 
kompatibility) nie je dostupná na výber, znamená 
to, že disk už je kompatibilný.

Zamknutie/odomknutie disku (len 
DVD±RW disk)

Chráňte zaznamenaný DVD±RW disk, aby ste 
mohli zabrániť náhodnej strate nahrávky.

A V ponuke úpravy disku použite tlačidlá  na 
výber možnosti { Lock Disc } (Uzamknutie 
disku) a stlačte tlačidlom OK. 

 Disk je uzamknutý len pre tento DVD 
rekordér.

 Keď je disk uzamknutý, možnosť v ponuke 
úpravy disku sa zmení na možnosť 
{ Unlock Disc } (Odomknutie disku).

B Ak chcete prepísať alebo upraviť chránený 
disk, vyberte možnosť { Unlock Disc } 
(Odomknutie disku).

Prehrávanie vašich nahrávok 
(DVD±R) na iných DVD 
prehrávačoch

Je potrebné, aby ste uzatvorili DVD±R disk 
skôr, ako ho prehráte na inom DVD 
prehrávači. V opačnom prípade sa DVD±R 
disk bude dať prehrať len na tomto rekordéri.

Po uzatvorení DVD±R disku sa na ňom 
nemôžu vykonávať žiadne ďalšie 
nahrávania alebo úpravy. Uistite sa, že 
ste pred uzatvorením disku dokončili 
všetky nahrávky a úpravy.

A V ponuke úpravy disku použite tlačidlá  na 
výber možnosti { Finalize Disc } (Uzatvorenie 
disku) a stlačte tlačidlo OK.

 Zobrazí sa varovná správa.

B V ponuke vyberte možnosť YES  (ÁNO) a 
proces spustíte stlačením tlačidla OK.

 Uzatvorenie bude niekoľko minút trvať, a 
to v závislosti od dĺžky nahrávania.

 Nepokúšajte sa otvoriť priečinok disku 
alebo vypnúť napájanie, pretože to môže 
spôsobiť nepoužiteľnosť disku.

 V opačnom prípade prejdite v ponuke na 
možnosť NO  (NIE) a stlačením tlačidla 
OK činnosť zrušíte.

Úprava nahrávok - nahrávateľné DVD disky (pokračovanie)

TIPY: Na úplne uzatvorenom DVD±R disku sa nedá vykonávať žiadne ďalšie nahrávanie ani úprava.
 Stlačením tlačidla  prejdete späť do predchádzajúcej ponuky. Ponuku opustite stlačením 

tlačidla DISC.
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O úprave titulov

Na nahranom DVD disku zmeňte informáciu o 
jednotlivom titule alebo odstráňte titul 
(nahrávku). Ak sa DVD±R disk uzatvoril, nedá 
sa už upravovať.

Zobrazené možnosti v ponuke úpravy disku sa 
odlišujú v závislosti od typu disku.

{ Play Title } (Prehranie titulu)
Spustenie prehrávania a nahrávania.

{ Edit Title } (Úprava titulu)
Prístup k ponuke úpravy videa.

{ Rename Title } (Premenovanie titulu)
Zmena názvu nahrávky.

{ Erase Title } (Zmazanie titulu) 
- len DVD±RW disk
Odstránenie titulu (nahrávky).

{ Overwrite Title } (Prepísanie titulu) 
- len DVD±RW
Spustenie novej nahrávky. Existujúci titul 
(nahrávka) sa prepíše.

{ Overwrite Disc } (Prepísanie disku) 
- len DVD±RW disk
Prepisujte od existujúceho zvoleného titulu až 
po koniec disku.

{ Append Title } (Pripojenie titulu)
Vložte novú nahrávku k poslednej existujúcej 
nahrávke.

Prístup k ponuke úpravy titulu

A Vložte nahraný DVD disk do rekordéra.
 Na TV sa zobrazí obrazovka Index Picture 

Screen.

 Počas prehrávania stlačením tlačidla DISC 
vstúpite na obrazovku Index Picture Screen.

B Pomocou tlačidiel  označte titul 
(nahrávku) a stlačte tlačidlo . 

 Zobrazí sa ponuka úpravy titulu.

1. My movie
01 / 01 / 2006
01 : 31 : 53
HQ  00 : 05 : 59

2. Nature
03 / 02 / 2006
00 : 30 : 00
SP  01: 05 : 59

Empty Title
SP 01:30:50

Edit Title
Rename Title

Erase Title
Overwrite Title

Play Title 

Overwrite Disc
Append Title

C Pomocou tlačidiel  získajte prístup k 
rôznym možnostiam a vyberte možnosť 
stlačením tlačidla OK. 

 Pokyny a vysvetlenie možností sa nachádza 
na nasledujúcich stranách.

D Ponuku opustíte stlačením tlačidla .

Úprava videa

Táto funkcia umožňuje prístup k ponuke 
úpravy videa. Ďalšie informácie nájdete v 
kapitole “Úprava/zatvorenie nahrávky – O 
úprave videa”.

 V ponuke úpravy titulu použite tlačidlá  na 
výber možnosti { Edit Title } (Úprava titulu) a 
stlačte tlačidlo OK. 

 Zobrazí sa ponuka úpravy videa.
 Rekordér prehrá zvolený titul.

Úprava nahrávok - nahrávateľné DVD disky (pokračovanie)

TIPY: Na úplne uzatvorenom DVD±R disku sa nedá vykonávať žiadne ďalšie nahrávanie ani úprava.
 Stlačením tlačidla  prejdete späť do predchádzajúcej ponuky. Ponuku opustite stlačením 

tlačidla DISC.
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Premenovanie titulu

Originálny názov titulu vytvára rekordér 
automaticky. Titulu môžete podľa nižšie 
uvedených krokov priradiť nový názov.

A V ponuke úpravy titulu použite tlačidlá  na 
výber možnosti { Rename Title } 
(Premenovanie titulu) a stlačte tlačidlo OK.
 Zobrazí sa obrazovka s klávesnicou.

B Pomocou tlačidiel    označte znak a 
vyberte ho stlačením tlačidla OK. 

 Maximálny vstup je až pre 9 znakov.

 Na úpravu svojho vstupu môžete použiť 
nasledujúce tlačidlá na klávesnici:

BkSp  : na odstránenie znaku naľavo od 
kurzora.

Delete  : na odstránenie znaku napravo od 
kurzora.

Space  : na vytvorenie medzery medzi 
znakmi.  

Caps  : na prepínanie medzi znakmi 
veľkých a malých písmen.

Clear  : na úplné vymazanie políčka 
zadávania. 

C Aby ste potvrdili svoje zadanie, na klávesnici 
vyberte tlačidlo OK  a stlačte tlačidlo 
OK. 

 Informačný panel sa práve aktualizoval. 

 Aby ste zrušili zmeny, vyberte na klávesnici 
tlačidlo EXIT  (OPUSTIŤ) a stlačte tlačidlo 
OK.

Zmazanie titulu

Odstráni špecifický titul (nahrávku) z disku. Pri 
DVD±R diskoch sa však zmazaný priestor nedá 
použiť na ďalšie nahrávanie.

A V ponuke úpravy titulu použite tlačidlá  na 
výber možnosti { Erase Title } (Zmazanie 
titulu) a stlačte tlačidlo OK. 

 Zobrazí sa varovná správa.

B V ponuke vyberte možnosť YES  (ÁNO), 
aby ste pokračovali alebo možnosť NO

(NIE), aby ste výber zrušili a potom stlačte 
tlačidlo OK.  

Prepísanie titulu (len DVD±RW disk)

Táto funkcia vám umožní nahrávať na 
DVD±RW disku nový titul od začiatku 
aktuálneho titulu. Ostatné tituly sa tým 
neovplyvnia.

Varovanie! Po spustení nahrávania sa 
prepíše akákoľvek predchádzajúca nahrávka 
od aktuálneho bodu prehrávania a 
nasledujúce nahrávky.

A V ponuke úpravy titulu použite tlačidlá  na 
výber možnosti { Overwrite Title } 
(Prepísanie titulu) a stlačte tlačidlo OK.  

B Vyberte zdroj, z ktorého chcete nahrávať a 
stlačením tlačidla REC z spustíte nahrávanie.

Prepísanie zo zvoleného titulu

Vyberte len prepísanie nahrávok od zvoleného 
titulu až po koniec disku.

 V ponuke úpravy videa použite tlačidlá  na 
výber možnosti { Overwrite Disc } 
(Prepísanie disku) a výber potvrďte stlačením 
tlačidla OK. 

Pripojenie nahrávky

Táto funkcia vám umožní pripojiť nahrávku k 
poslednému existujúcemu titulu.   

A V ponuke úpravy titulu použite tlačidlá  na 
výber možnosti { Append Title } (Pripojenie 
nahrávky) a stlačte tlačidlo OK. 

B Stlačením tlačidla SOURCE vyberte kanál 
vstupu na pripojenie.

C Stlačením tlačidla REC z spustíte pripájanie 
nahrávky. 

D Pripájanie nahrávky zastavíte stlačením tlačidla 
STOP x.

Úprava nahrávok - nahrávateľné DVD disky (pokračovanie)

TIPY: Na úplne uzatvorenom DVD±R disku sa nedá vykonávať žiadne ďalšie nahrávanie ani úprava.
 Stlačením tlačidla  prejdete späť do predchádzajúcej ponuky. Ponuku opustite stlačením 

tlačidla DISC.
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Úprava nahrávok - nahrávateľné DVD disky (pokračovanie)

O úprave videa

Po vykonaní nahrávania vám tento rekordér 
umožňuje upraviť obsah videa. Môžete 
pridávať/odstraňovať značky kapitoly, skryť 
neželané scény, zmeniť obraz na obrazovke 
Index Picture Screen a rozdeliť titul (nahrávku) 
na dva.

Keď prehrávate nahrávku v režime úpravy 
videa, prehrá sa celá nahrávka vrátane skrytých 
scén.

Funkcie úpravy, ktoré sú dostupné v ponuke 
úpravy disku, sú:

{ Title } (Titul)
Výber titulu (nahrávky) na prehrávanie.

{ Chapter } (Kapitola)
Výber kapitoly v rámci zvoleného titulu.

{ Chapter Marker } (Značka kapitoly)
Vloženie značky kapitoly do nahrávky alebo 
odstránenie značky kapitoly na skombinovanie 
dvoch kapitol.

{ Hide Chapter } (Skryť kapitolu)
Skrytie neželaných scén v nahrávke.

{ Index Picture } (Obrázok indexu)
Výber scény v nahrávke ako obrazovky Index 
Picture (Obrázok indexu).

{ Split Title } (Rozdelenie titulu) 
– len DVD±RW disk
Rozdelenie nahrávky do dvoch samostatných 
titulov.

Prístup k ponuke úpravy videa

EDIT

OK

SCART

A Vložte nahraný DVD disk do rekordéra.
 Na TV sa zobrazí obrazovka Index Picture 

Screen.

B Pomocou tlačidiel  vyberte titul (nahrávku).

C Stlačením tlačidla u spustíte prehrávanie.

D Na diaľkovom ovládaní stlačte tlačidlo EDIT.
 Zobrazí sa ponuka úpravy videa.

Edit Mode
Mode
Title 02/06
Chapter 01/10
Chapter Marker
Hide Chapter
Index Picture
Split Title

E Pomocou tlačidiel  získajte prístup k 
rôznym možnostiam a možnosť vyberte 
stlačením tlačidla OK.

 Pokyny a vysvetlenia možností sa 
nachádzajú na nasledujúcich stranách.

F Ponuku opustite stlačením tlačidla EDIT.

TIPY: Na úplne uzatvorenom DVD±R disku sa nedá vykonávať žiadne ďalšie nahrávanie ani úprava.
 Stlačením tlačidla  prejdete späť do predchádzajúcej ponuky. Ponuku opustite stlačením 

tlačidla DISC.
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Výber titulu

Táto možnosť zobrazuje aktuálny titul a 
celkový počet titulov na disku. Tiež vám 
umožňuje vybrať konkrétny titul.

A Počas prehrávania stlačením tlačidla EDIT 
zobrazíte ponuku úpravy videa.

B Pomocou tlačidiel  vyberte možnosť 
{ Title } (Titul) a stlačte tlačidlo OK. 

C Použite číselnú klávesnicu 0-9 na napísanie 
titulu a stlačte tlačidlo OK.

 Rekordér prehrá zvolený titul. 

Výber kapitoly

Táto možnosť zobrazuje aktuálnu kapitolu a 
celkový počet kapitol v titule. Umožňuje vám 
vybrať konkrétnu kapitolu v rámci titulu.

A Počas prehrávania stlačením tlačidla EDIT 
zobrazíte ponuku úpravy videa.

B Pomocou tlačidiel  vyberte možnosť 
{ Chapter } (Kapitola) a stlačte tlačidlo OK. 

C Použite číselnú klávesnicu 0-9 na zadanie 
kapitoly a stlačte tlačidlo OK.

 Rekordér prehrá zvolenú kapitolu.

Vytvorenie značky kapitoly

Vložením značky kapitoly na ktorýkoľvek bod v 
titule počas prehrávania môžete vytvoriť 
kapitolu. Umožní vám jednoduchý prístup k 
určitému bodu v nahrávke alebo nastavenie 
kapitoly na skrytie.

Titul

Kapitola Kapitola Kapitola Kapitola

Značky kapitoly

A Počas prehrávania stlačením tlačidla EDIT 
zobrazíte ponuku úpravy videa. 

B Pomocou tlačidiel  vyberte možnosť 
{ Chapter Marker } (Značka kapitoly) a 
stlačte tlačidlo OK. 

C Pomocou tlačidiel  vyberte jednu z 
možností a potvrďte stlačením tlačidla OK. 

{ Insert Marker } (Vloženie značky)
Vyberte túto možnosť na vloženie novej 
značky kapitoly v aktuálnom bode prehrávania.

{ Delete Marker } (Odstránenie značky)
Vyberte túto možnosť na odstránenie 
aktuálnej značky kapitoly (vzťahuje sa na 
najbližšiu značku pred aktuálnym bodom 
prehrávania). Aktuálna kapitola sa následne 
skombinuje s predchádzajúcou kapitolou.

{ Delete All Markers } (Odstránenie 
všetkých značiek)
Vyberte túto možnosť na odstránenie všetkých 
značiek kapitol v aktuálnom titule.  

Úprava nahrávok - nahrávateľné DVD disky (pokračovanie)

TIPY: Na úplne uzatvorenom DVD±R disku sa nedá vykonávať žiadne ďalšie nahrávanie ani úprava.
 Stlačením tlačidla  prejdete späť do predchádzajúcej ponuky. Ponuku opustite stlačením 

tlačidla DISC.
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Úprava nahrávok - nahrávateľné DVD disky (pokračovanie)

Skrytie/odkrytie neželanej kapitoly

Môžete si vybrať, aby sa určité scény pred 
prehrávaním (napr. preskočenie scény s 
reklamou) skryli alebo opätovne odkryli.

A Vytvorte značku kapitoly na začiatku a na konci 
scény, ktorú chcete skryť. (Pozrite si 
predchádzajúcu stranu v bode “Vytvorenie 
značky kapitoly”).

B Vyberte kapitolu, ktorú chcete skryť a spustite 
prehrávanie. (Pozrite si predchádzajúcu stranu 
v bode “Výber kapitoly”).

C Počas prehrávania stlačením tlačidla EDIT 
zobrazíte ponuku úpravy videa.

D Pomocou tlačidiel  vyberte možnosť 
{ Hide Chapter } (Skryť kapitolu) a stlačte 
tlačidlo OK. 

 Skryje sa aktuálna kapitola.

Odkrytie kapitoly
A Počas prehrávania stlačte na diaľkovom 

ovládaní tlačidlo EDIT.
 Zobrazí sa ponuka úpravy videa.
 Zatiaľ, čo ste v režime úpravy, bude sa 

prehrávať skrytá kapitola/kapitoly.

B Počkajte, kým sa nevyskytne kapitola, ktorú 
chcete skryť alebo použite tlačidlá à á na 
diaľkovom ovládaní, aby ste vykonali rýchle 
vyhľadávanie. 

C Pomocou tlačidiel  vyberte možnosť 
{ Unhide Chapter } (Odkrytie kapitoly) a 
stlačte tlačidlo OK. 

 Aktuálna kapitola bude počas prehrávania 
viditeľná.

Užitočné rady:
– Zatiaľ, čo ste v režime úpravy videa, budú sa 
prehrávať všetky skryté kapitoly.
– Aby ste našli konkrétny záber počas 
prehrávania, stlačením tlačidla u a u budete 
vyhľadávať smerom dopredu k požadovanému 
záberu.

Zmena obrázku indexu

Obrázok indexu je obrázok titulu, ktorý 
budete vidieť, keď rekordér nahrá ponuku 
Index. Za normálnych okolností sa prvý záber 
nahrávky zobrazí ako obrázok indexu titulu.

A Počas prehrávania stlačením tlačidla EDIT 
zobrazíte ponuku úpravy videa a potom 
použite tlačidlá  na vyznačenie možnosti 
{ Index Picture } (Obrázok indexu). 

B Prehrávanie pozastavíte stlačením tlačidla u. 

C Stlačením tlačidla  spustíte vyhľadávanie 
požadovaného záberu a stlačením tlačidla OK 
vyberiete aktuálny záber ako obrázok indexu 
pre titul.

Rozdelenie titulu (len DVD±RW disk)

Aktuálny titul môžete rozdeliť na dva nové 
tituly. Každý z týchto titulov charakterizuje 
jeho vlastný obrázok indexu.

Varovanie! Po rozdelení titulu sa proces nedá 
vrátiť späť.

A Počas prehrávania stlačením tlačidla EDIT 
zobrazíte ponuku úpravy videa. Potom 
pomocou tlačidiel  označte možnosť 
{ Split Title } (Rozdelenie titulu).

B Prehrávanie pozastavíte stlačením tlačidla u. 

C Stlačením tlačidla  vyhľadáte požadovaný 
záber a stlačením tlačidla OK rozdelíte titul v 
aktuálnom zábere.

 Na obrazovke Index Picture Screen sa 
zobrazí nový titul.

TIPY: Na úplne uzatvorenom DVD±R disku sa nedá vykonávať žiadne ďalšie nahrávanie ani úprava.
 Stlačením tlačidla  prejdete späť do predchádzajúcej ponuky. Ponuku opustite stlačením 

tlačidla DISC.
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Možnosti ponuky Nastavenie

Prístup k ponuke Nastavenie

Ponuka nastavenia systému poskytuje rôzne 
možnosti pre nastavenie rekordéra tak, aby 
zodpovedal vašim potrebám.

SCART

SETUP

OK

A Na diaľkovom ovládaní stlačte tlačidlo SETUP.
 Na TV sa zobrazí ponuka nastavenia 

systému.

B Pomocou tlačidiel  označte ponuku a 
stlačením tlačidla  získate prístup k jej 
možnostiam. 

C Pomocou tlačidiel  označte nastavenie, 
ktoré chcete zmeniť a stlačením tlačidla OK 
ho potvrďte a prejdite späť na predchádzajúcu 
položku v ponuke.

 Pokyny a vysvetlenia možností sa 
nachádzajú na nasledujúcich stranách.

D Ponuku opustíte stlačením tlačidla SETUP.

Setup - General

Screen Saver

Country

Video Output Selection

Restore Factory Settings

On

Germany

SCART RGB

OK

Pozrite si túto kapitolu – “Nastavenia 
GENERAL (VŠEOBECNÉ)”

Setup - Playback

TV Aspect Ratio

Parental Rating Level

Digital Audio Output

4:3 Letterbox

All

Off

 
Pozrite si túto kapitolu – “Nastavenia 
PLAYBACK (PREHRÁVANIA)”

Setup - Record

Auto Chapter Marker

Default Recording Source

DVD Default Recording Mode

VCR Default Recording Mode

On

Tuner

SP

SP

Pozrite si kapitolu o nahrávaní – 
“Nastavenia RECORD (NAHRÁVANIA)”

Setup - Language

English

English

Off

English

On Screen Display Language

Default Disc Menu Language

Default Subtitle Language

Default Audio Language

Pozrite si túto kapitolu – “Nastavenia 
LANGUAGE (JAZYKA)”

Channel Search

Modify Channel Information

Sort Channels

Setup - Channel Setup

Search

Edit

Sort

Pozrite si túto kapitolu “Možnosti Nastavenia 
CHANNEL SETUP (KANÁLU)”

Setup - Clock

01/01/06

00 :01 :08

Auto

Date (dd / mm / yy)

Time (hh : mm : ss)

Date - Time Setting

Date - Time Preset

Show DivX® Registration Code

P001/Ch003

OK

Pozrite si túto kapitolu “Nastavenia CLOCK 
(HODÍN) ”
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Možnosti ponuky Nastavenie (pokračovanie)

Nastavenia GENERAL (VŠEOBECNÉ) (podčiarknuté možnosti predstavuje predvolené 

výrobné nastavenia)

Screen Saver
(Šetrič obrazovky)

 Šetrič obrazovky zabraňuje v poškodeniu TV obrazovky tak, že predchádza 
jej dlhodobému vystaveniu statickému obrazu.

{ On } (Zapnutý) – Prepne do režimu šetriča TV obrazovky, keď je 
prehrávanie zastavené alebo pozastavené už dlhšie 
ako 15 minút.

{ Off } (Vypnutý) – Vypne funkciu šetriča obrazovky.

Country (Krajina)  Vyberte krajinu vašej oblasti pre automatické ladenie kanálu. (Pozrite si 
časť “Krok 3: Inštalácia a nastavenie - Výber krajiny, v ktorej bývate”).

Video Output
Selection 
(Výber výstupu videa)

 Vyberte typ videovýstupu, ktorý zodpovedá pripojeniu videa medzi týmto 
rekordérom a vaším TV.

   { SCART RGB }  – Pre pripojenie SCART.

   { YUV Interlaced } – Pre pripojenie komponentného videa.  

   { YUV Progressive } – Pre pripojenie komponentného videa k TV s 
        progresívnym riadkovaním.

Poznámka:  Nastavenie videovýstupu sa nevyžaduje pre pripojenie 
S-Videa alebo kompozitného (CVBS) videa. 

Restore Factory 
Settings (Obnovenie
výrobných nastavení)

 Obnovenie všetkých nastavení tohto rekordéra, okrem kódu PIN. 
Obnovenie predvolených nastavení sa dá zmeniť len v prípade, že 
sa v priečinku disku nenachádza žiadny disk.

1) Obnovenie predvolených nastavení potvrdíte stlačením tlačidla OK.
2) Zobrazí sa varovná správa. V ponuke vyberte možnosť OK , aby 

ste pokračovali alebo možnosť CANCEL , aby ste zrušili výber a 
potom potvrďte stlačením tlačidla OK.
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TV Aspect Ratio 
(Pomer strán TV)

 Nastavte pomer strán rekordéra podľa typu pripojeného TV.

{ 16:9 } – Vyberte túto možnosť pre širokouhlý 
TV (pomer obrazu 16:9).

 { 4:3 Letterbox } – Vyberte túto možnosť pre „širokouhlé 
zobrazenie“ s čiernymi pásmi v hornej a 
dolnej časti TV obrazovky.

{ 4:3 Panscan }  – Vyberte túto možnosť pre obraz na 
celú výšku s orezanými obidvomi 
stranami.

Parental Rating
Level (Rodičovská 
kontrola)

 Niektoré DVD disky môžu mať priradenú rodičovskú úroveň k celému 
disku alebo k určitým scénam na disku. Táto funkcia vám umožní nastaviť 
úroveň obmedzenia prehrávania.

1) Pomocou tlačidiel  vyberte možnosť { Parental Rating Level } 
(Úroveň rodičovského ohodnotenia) a stlačte tlačidlo OK. 

2) Pomocou číselnej klávesnice 0-9 zadajte svoj štvorčíselný kód PIN.

Poznámka:  Keď túto činnosť uskutočňujete po prvýkrát alebo ste 
zabudli svoj štvorčíselný kód PIN, zadajte predvolené heslo “3308”.  

3)  V ponuke prejdite na možnosť OK  a stlačte tlačidlo OK na 
diaľkovom ovládaní. Zobrazí sa ponuka nastavenia úrovne 
ohodnotenia.

4) Pomocou tlačidiel  vyberte požadovanú rodičovskú úroveň, 
potom prejdite v ponuke na možnosť OK  a výber potvrďte 
stlačením tlačidla OK na diaľkovom ovládaní.

Poznámky:  
– Úrovne kontroly sú v rozsahu od 1 až po 8 a závisia od jednotlivých 
krajín. DVD disky, ktoré sú ohodnotené vyšším číslom ako vami zvolená 
úroveň, sa neprehrajú, pokiaľ nezadáte štvorčíselný kód PIN. 
– Aby ste vypli rodičovskú kontrolu a umožnili prehrávanie všetkých 
diskov, vyberte možnosť { Off } (Vypnutá).
– VCD, SVCD, CD disky neobsahujú označenie úrovne, takže rodičovská 
kontrola nemá na tieto disky žiadny vplyv. Toto sa tiež vzťahuje aj na 
väčšinu nelegálnych DVD diskov.
– Niektoré DVD disky nie sú kódované ohodnotením aj napriek tomu, že 
ohodnotenie filmu môže byť vytlačené na obale disku. Funkcia úrovne 
kontroly nezabraňuje v prehrávaní daných diskov.

 

Nastavenia PLAYBACK (PREHRÁVANIA) (podčiarknuté možnosti predstavujú 

predvolené výrobné nastavenia)

Možnosti ponuky Nastavenie (pokračovanie)

* * * *

Enter Password

OKCANCELOK

Set Rating Level

New password

4.  PG 13
5.  PG R
4.  PG 13 OKNew

OK
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Možnosti ponuky Nastavenie (pokračovanie)

Nastavenia PLAYBACK (PREHRÁVANIA) (podčiarknuté možnosti predstavujú 

predvolené výrobné nastavenia)

Parental Rating
Level (Rodičovská 
kontrola)

 Zmena/obnovenie hesla
1) Pomocou tlačidiel  vyberte možnosť { Parental Rating Level } 

(Rodičovská kontrola) a stlačte tlačidlo OK. 
2) Použite číselnú klávesnicu 0-9 na zadanie svojho štvorčíselného 

kódu PIN.
3) V ponuke prejdite na možnosť OK  a na diaľkovom ovládaní 

stlačte tlačidlo OK. Zobrazí sa ponuka nastavenia rodičovskej 
kontroly.

4) V ponuke prejdite na možnosť New  (NOVÉ) a stlačením tlačidla 
OK vstúpite do ponuky nového hesla.

5) Pomocou číselnej klávesnice 0-9 zadajte svoj nový štvorčíselný 
kód PIN, potom stlačením tlačidla  vyberte nasledujúce políčko na 
zadávanie a druhýkrát napíšte rovnaký kód PIN.

6) Prejdite v ponuke na možnosť OK  a výber potvrďte stlačením 
tlačidla OK.

Poznámka:  Aby ste zrušili zmenu, vyberte možnosť CANCEL  
(ZRUŠIŤ) a stlačte tlačidlo OK. 

Digital Audio 
Output (Digitálny 
audio výstup)

 Upravte nastavenie digitálneho výstupu len vtedy, ak ste ku koaxiálnemu 
konektoru na rekordéri pripojili iné zariadenia.

{ ALL } (VŠETKY) – Vyberte túto možnosť, ak ste použili konektor 
COAXIAL na rekordéri na pripojenie 
stereofónneho prijímača, ktorý má vstavaný 
viackanálový dekodér.

{ LPCM } – Vyberte túto možnosť, ak pripojené zvukové 
vybavenie nie je schopné dekódovať viackanálový 
zvuk Dolby Digital a viackanálové signály MPEG-2 
sa konvertujú na PCM (Pulse Code Modulation).

  

New password

Confirm password

* * * *

New Password

OKCANCEL

OK
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Nastavenia LANGUAGE (JAZYKA)

On Screen Display
Language 
(Jazyk zobrazenia na
obrazovke)

 Vyberte jazyk ponuky pre zobrazenie na obrazovke tohto rekordéra.

Default Disc Menu
Language 
(Predvolený jazyk 
ponuky disku)

 Vyberte uprednostňovaný jazyk ponuky disku pre prehrávanie DVD diskov.

Default Subtitle
Language
(Predvolený jazyk 
titulkov)

 Vyberte uprednostňovaný jazyk titulkov pre prehrávanie DVD diskov.

Default Audio
Language
(Predvolený jazyk
zvuku)

 Vyberte uprednostňovaný jazyk zvuku pre prehrávanie DVD diskov.

Poznámky: 
–  Ak zvolený jazyk zvuku/titulkov nie je na disku dostupný, použije sa 
namiesto neho predvolený nastavený jazyk disku. 
– Pri niektorých DVD diskoch sa jazyk titulkov/zvuku dá zmeniť len cez 
ponuku DVD disku.

Možnosti ponuky Nastavenie (pokračovanie)
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Channel Search
(Vyhľadávanie kanálu)

 Táto možnosť automaticky nasníma všetky prijímateľné analógové miestne 
TV kanály a uloží ich v rekordéri. 

   Stlačením tlačidla OK na diaľkovom ovládači spustíte proces 
automatického vyhľadávania TV kanálov a nahradíte všetky predtým 
uložené analógové TV kanály. Tento proces môže trvať niekoľko minút.

Modify Channel
Information 
(Úprava informácií o 
kanáli)

 Nastavte uložený TV kanál podľa vašich potrieb a zlepšite prijímanie a 
kvalitu zvuku daného TV kanálu.

1) Pomocou tlačidiel  označte možnosť { Modify Channel 
Information } (Upraviť informácie o kanáli) a stlačením tlačidla OK 
zobrazíte ponuku kanálu.

2) Pomocou tlačidiel  vyberte jednu z týchto možností a stlačte 
tlačidlo OK. 

{ Name } (Názov) – Pomocou číselnej klávesnice 0-9 vyberte 
predvolené číslo kanálu, ktoré chcete zmeniť.

 – Kanál premenujete stlačením tlačidla .
 – Pomocou tlačidiel    označíte znak na 

obrazovke klávesnice a jeho výber potvrdíte 
stlačením tlačidla OK.

  Poznámka:  Maximálny vstup je až do 5 (piatich) 
znakov.

 – Výberom možnosti OK  na klávesnici 
potvrdíte svoje zadanie alebo výberom možnosti 

EXIT  (OPUSTIŤ) výber zrušíte a potom 
stlačením tlačidla OK opustíte ponuku. 

 { Scan Mode } (Režim snímania)   – Výber režimu vyhľadávania TV 
kanálu založeného na pridelení alebo frekvencii  
 kanálov (frekvencia, kanál alebo S-kanál) a  
 výber potvrďte stlačením tlačidla OK..

 { Frequency  } (Frekvencia) – Zobrazí frekvenciu aktuálneho TV kanálu. 
Ak je to potrebné, pomocou tlačidiel   spustite 
automatické vyhľadávanie frekvencie a výber 
potvrďte stlačením tlačidla OK.

 { TV System } (TV systém) – Pomocou tlačidiel  vyberte vhodný 
TV systém, ktorý vytvára menej rušenia obrazu a 
zvuku a výber následne potvrďte stlačením tlačidla 
OK. (Ďalšie informácie nájdete v kapitole 
“Sprievodca TV systému” na konci tohto manuálu).

Možnosti NASTAVENIA CHANNEL SETUP (KANÁLU)

Channel Search

Modify Channel Information

Sort Channels

Setup - Channel Setup

Search

Edit

Sort

Možnosti ponuky Nastavenie (pokračovanie)

Channel

Frequency
TV System
NICAM
Audio

OK

Frequency

PAL B/G

Name

On

OK

DUAL A
Off

Skip
Fine-tune

585.26MHz

CANCEL

Decoder
No

Scan mode
P001/Ch003
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Možnosti NASTAVENIA CHANNEL SETUP (KANÁLU)

{ NICAM } – NICAM predstavuje systém prenosu digitálneho 
zvuku. Môže prenášať jeden stereofónny kanál 
alebo dva samostatné monofónne kanály.

{ On } (Zapnutý) – Zlepší prenos zvuku TV   
 kanálu.

{ Off } (Vypnutý) – Vyberte túto možnosť, ak je    
 príjem slabý a zvuk je rušený.

{ Audio } (Zvuk)  – Pri dvojjazyčných TV programoch prepínajte medzi 
stereofónnym (originálnym) a dodatočným jazykom 
zvuku.

{ DUAL A } – Originálny vysielaný jazyk.
{ DUAL B }  – Dodatočný jazyk zvuku.

{ Decoder } (Dekodér) – Ak je aktuálny TV kanál vysielaný pomocou 
kódovaných TV signálov, ktoré sa dajú správne 
zobrazovať len pomocou dekodéra, ktorý sa 
pripojí k zásuvke EXT2 AUX-I/O, potrebujete 
aktivovať pripojený dekodér.

{ On } (Zapnutý) – Vyberte túto možnosť na 
priradenie pripojeného dekodéra k 
tomuto TV kanálu.

{ Off } (Vypnutý) – Vypnite funkciu dekodéra.

{ Skip } (Preskočiť)  – Vyberte túto možnosť, aby ste nastavili 
preskočenie kanálu.

{ No } (Nie) – K TV kanálu budete mať prístup 
pomocou tlačidla P + − na 
diaľkovom ovládaní.

{ Yes } (Áno) – K TV kanálu budete mať prístup 
iba stlačením príslušného tlačidla 
na diaľkovom ovládaní.

{ Fine-Tune } (Jemné doladenie) – Vyberte túto možnosť, aby ste jemne 
doladili TV kanál manuálne, ak je slabý príjem. 
Použite tlačidlá   na nastavenie frekvencie a 
výber potvrďte stlačením tlačidla OK. 

Sort Channels
(Zatriedenie kanálov)

 Zmeňte poradie uložených TV kanálov.

1) Pomocou tlačidiel  označte možnosť { Sort Channels } 
(Zatriedenie kanálov) a stlačením tlačidla OK zobrazíte zoznam 
programov TV kanálov.

2) Pomocou tlačidiel  označíte kanál, ktorý chcete zmeniť a potom 
stlačte tlačidlo OK.

3) Pomocou tlačidiel  posuňte TV kanál na požadované miesto a 
opätovne stlačte tlačidlo OK. Zvolený kanál sa vloží pred aktuálnu 
pozíciu.

Poznámka:  Stlačením tlačidla BACK  na diaľkovom ovládaní prejdete 
späť do predchádzajúcej ponuky.

Channel

Frequency
TV System
NICAM
Audio

OK

Frequency

PAL B/G

Name

On

OK

DUAL A
Off

Skip
Fine-tune

585.26MHz

CANCEL

Decoder
No

Scan mode
P001/Ch003

Sort Channels

P001
P002
P003
P004
P005
P006
P007
P008

BC020
SW006
CH008
CH004
CH006
CH010
CH012
CH005

Skip
Unskip
Unskip
Unskip
Skip
Unskip
Unskip
Unskip

P003   CH008    Unskip

Možnosti ponuky Nastavenie (pokračovanie)

Modify Channel
Information 
(Úprava informácií o 
kanáli)
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Nastavenia CLOCK (HODÍN) (podčiarknuté možnosti predstavuje predvolené výrobné 

nastavenia)

Date (dd/mm/yy)
[Dátum (dd/mm/rr)]

 Pomocou tlačidiel  zmeňte čísla a použite tlačidlá   na výber 
rôznych políčok záznamov a potom výber potvrďte stlačením tlačidla OK. 

Time (hh:mm:ss)
[Čas (hh:mm:ss)]

 Pomocou tlačidiel  zmeňte čísla a použite tlačidlá   na výber 
rôznych políčok záznamov a potom výber potvrďte stlačením tlačidla OK. 

Date-Time Setting
(Nastavenie dátumu a 
času)

 Zapnite/vypnite automatické nastavenie dátumu a času. Táto funkcia závisí 
od vášho miestneho vysielateľa.

{ Auto } (Automaticky)  – Vyberte túto možnosť, aby ste aktivovali 
automatické nastavenie dátumu a času. Nastavenie 
dátumu a času sa aktualizuje podľa informácií 
vysielaného kanálu zvoleného čísla programu v rámci 
položky { Date -Time Preset } (Predvoľba 
dátumu a času).

{ Manual } (Manuálne) – Vyberte túto možnosť, aby ste manuálne 
nastavili dátum a čas.

Date-Time Preset
(Predvoľba dátumu a času)

 Táto možnosť je dostupná len v prípade, ak ste vybrali možnosť  { Auto } 
(Automaticky) pri položke { Date-Time Setting } (Nastavenie dátumu a 
času).
PMožnosti zobrazíte stlačením tlačidiel . Pomocou tlačidiel  
vyberiete číslo predvoleného programu pre automatické nastavenia času/
dátumu. Potvrďte stlačením tlačidla OK.

Show DivX® 
Registration code
(Registračný kód Show 
DivX®)

 Zobrazí registračný kód služby DivX® VOD (video na požiadanie), ktorý 
vám umožní prenajať a zakúpiť videá pomocou služby DivX® VOD. Ďalšie 
informácie získate na lokalite www.divx.com/vod.

1) Stlačením tlačidla  zobrazíte registračný kód.
2) Pomocou registračného kódu zakúpite alebo prenajmete videá od 

služby DivX® VOD na lokalite www.divx.com/vod. Postupujte podľa 
pokynov a skopírujte video z počítača na CD-R/RW alebo 
nahrávateľný DVD disk, aby ste ho mohli prehrať na tomto 
rekordéri.

Možnosti ponuky Nastavenie (pokračovanie)
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Ostatné informácie

Inštalácia najnovšieho softvéru

Softvér nainštalovaný v rekordéri sa 
nepretržite vylepšuje, aby sa zaručila väčšia 
stabilita a kompatibilita zariadenia. Spoločnosť 
Philips bude pravidelne vydávať aktualizácie 
softvéru, ktoré skopírujete na CD disk a 
softvér nainštalujete do rekordéra. 

Pozor! Počas aktualizácie sa nemôže prerušiť 
sieťové napájanie!

A Získajte informáciu o verzii tohto rekordéra 
tak, že na číselnej klávesnici stlačíte “0009” a 
na diaľkovom ovládaní stlačíte tlačidlo OK. 
 Zapíšte si informáciu o verzii vášho 

aktuálneho softvéru.

B Navštívte webovú stránku spoločnosti Philips 
na lokalite “www.philips.com/support”, aby ste 
si overili dostupnosť najnovšej softvérovej 
aktualizácie. Prevezmite softvér na CD-R disk.

 Poznámka: Pri kontrolovaní najnovšej 
softvérovej aktualizácie si tiež skontrolujte 
akékoľvek sprievodné pokyny o inštalovaní 
softvéru.
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Riešenie problémov

 Problém (Všeobecne) Riešenie

VAROVANIE
Under no circumstances should you try to repair the system yourself, as this will 
invalidate the warranty. Do not open the system as there is a risk of electric shock.

If a fault occurs, first check the points listed below before taking the system for repair. If 
you are unable to remedy a problem by following these hints, consult your dealer or 
Philips for help.

Žiadne napájanie.

Nefunguje diaľkové ovládanie.

Žiadny obraz.

– Stlačte tlačidlo STANDBY-ON na prednej strane rekordéra, 
aby ste zapli systém.

–  Uistite sa, že je v sieťovej zásuvke elektrická energia.

– Namierte diaľkové ovládanie priamo na snímač na prednej 
strane DVD rekordéra (nie smerom k TV). 

– Odstráňte akékoľvek prekážky medzi rekordérom a diaľkovým 
ovládaním. Namierte diaľkové ovládanie smerom k prijímaču v 
rôznych uhloch a/alebo vzdialenostiach.

– Batérie sú slabé. Vymeňte ich.
– Stlačte tlačidlo SOURCE na diaľkovom ovládaní, aby ste vybrali 

vstupný zdroj.

– Zapnite TV a nastavte ho na správny kanál vstupu videa. 
Prepnite TV kanál, kým nebudete vidieť obrazovku DVD. 
Podrobnosti nájdete v kapitole “Krok 3 - Inštalácia a nastavenie 
– Nájdenie správneho zobrazovacieho kanálu”.

– Skontrolujte pripojenie videa medzi rekordérom a TV.
– Váš rekordér sa mohol nastaviť do režimu Progressive Scan 

(Progresívne riadkovanie) zatiaľ, čo váš TV nepodporuje 
progresívne riadkovanie. Na paneli displeji môžete vidieť “Pro 
Scan”. Postupujte podľa nižšie zobrazených krokov:

 1) Pripojte kábel SCART zo zásuvky EXT2 AUX I/O na zadnom 
paneli rekordéra k zásuvke SCART In na TV.

 2) Zapnite TV a použite diaľkové ovládanie TV, aby ste vybrali 
príslušný kanál vstupu videa na TV. 

    (napr. AV, EXT1).
 3) Zapnite DVD rekordér a počkajte, kým sa na TV nezobrazí 

obrazovka rekordéra. 
 4) Z priečinku disku vysuňte a vyberte akýkoľvek disk. Na 

paneli displeja sa zobrazí “NO DISC (ŽIADNY DISK) Zadajte 
kód “116811” a počkajte, kým sa po niekoľkých sekundách 
neobnoví obrazovka. Ikona “Pro Scan” na paneli displeja zmizne. 
Pomocou ponuky Setup (Nastavenie) vypnite funkciu 
Progressive Scan (Progresívne riadkovanie). Prečítajte si 
“Možnosti ponuky Nastavenie – Nastavenia GENERAL 
(VŠEOBECNÉ) – Video Output Selection (Výber výstupu 
videa)”.  
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 Problém (Všeobecne) Riešenie

Riešenie problémov (pokračovanie)

Žiadny zvuk.

Z rekordéra sa neprijíma 
žiadny TV signál.

TV kanál je neostrý alebo 
skreslený.

Nedá sa vysunúť priečinok 
disku.

Nastavenia času rekordéra sú 
odlišné od aktuálneho času.

– Skontrolujte pripojenia zvuku, čiže červený a biely konektor. 
Podrobnosti nájdete v kapitolách “Začíname - Pripojenie 
audiokáblov”.

– Správne nastavte digitálny výstup, a to na základe príslušenstva, 
ktoré ste pripojili k DVD rekordéru. Podrobnosti nájdete v 
kapitole “Možnosti ponuky Nastavenie - Nastavenia 
PLAYBACK (PREHRÁVANIA) - Digitálny audio výstup”.

–  Nechajte skontrolovať signál antény alebo káblovej TV. 
– Nainštalujte TV kanál. Podrobnosti nájdete v kapitole “Krok 3: 

Inštalácia a nastavenie - Nastavenie programov TV kanálov”.

– Skontrolujte pripojenie videa medzi DVD rekordérom a TV.
– Ďalej jemne dolaďte signál pre TV kanál. Prečítajte si kapitolu 

“Možnosti ponuky Nastavenie - Možnosti NASTAVENIA 
CHANNEL SETUP (KANÁLU) - Úprava informácií o kanáli”.

– Stlačením tlačidiel P +/- vyhľadáte rovnaký TV kanál, ktorý 
môže mať jasnejší obraz. 

– Odíďte z akejkoľvek ponuky systému alebo nahrávania, kým 
nebudete vidieť na obrazovke tapetu Philips.

– Stlačením tlačidla STOP zastavíte akékoľvek prehrávanie alebo 
nahrávanie. Potom stlačením tlačidla OPEN/CLOSE vysuňte 
priečinok disku.

– Mohol byť odpojený zdroj napájania rekordéra. Znovu pripojte 
zdroj napájania

–  Nastavte správne hodiny systému. Pozrite si kapitolu „Možnosti 
ponuky Nastavenie – Nastavenia hodín”.

– Skontrolujte, či je požadované nahrávanie pomocou časovača 
nastavené správne. Pozrite si kapitolu „Nahrávanie - Nahrávanie 
pomocou časovača”.
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 Problém (Prehrávanie) Riešenie

Riešenie problémov (pokračovanie)

Disk sa neprehráva.

Z pripojeného systému hi-fi 
alebo zosilňovača vychádza 
skreslený zvuk.

Nedajú sa prehrávať filmy vo 
formáte DivX.

Obraz je počas prehrávania 
skreslený alebo čiernobiely.

Vyskytlo sa rušenie obrazu 
alebo zvuku TV príjmu.

Zobrazí sa správa 
“UNKNOWN DISC 
(NEZNÁMY DISK)”.

– Disk vložte etiketou nahor.
– Nesprávny regionálny kód. DVD disk musí byť kódovaný pre 

VŠETKY regióny alebo Región 2, aby sa dal prehrávať na tomto 
DVD rekordéri.

– Na disku sa nenachádza žiadny záznam alebo je vložený 
nesprávny typ disku. Podrobnosti nájdete v kapitole 
„Prehrávanie DVD disku - Prehrávateľné disky“.

– Uistite sa, že disk nie je poškrabaný alebo krivý. Disk vyčistite 
alebo ho vymeňte za iný.

– Skontrolujte pomocou iného disku, či disk nie je poškodený.

–  Nepripájajte žiadne káble z rekordéra do vstupu „Phono“ 
(slúchadlá) vášho zosilňovača. 

–  Ak prehrávate DTS CD, musíte pripojiť zásuvku COAXIAL 
tohto rekordéra k Hi-Fi systému alebo zosilňovaču.

– Zaistite, aby bol súbor vo formáte DivX kódovaný podľa 
„Profilu domáceho kina“ kódovacím zariadením DivX.

– Skontrolujte, či je prevzatý film vo formáte DivX kompletný 
súbor.

–  Disk je špinavý. Vyčistite disk.
–  Niekedy sa môže objaviť malé skreslenie obrazu. Nie je to 

závada.
–  Pri VCR vyčistite hlavy videa. Ak stav pretrváva, možno bude 

potrebné vymeniť hlavy videa. 
–  Skontrolujte, či VHS kazeta nie je poškodená tak, že prehráte 

iné VHS kazety.  

–  Nechajte skontrolovať TV signál antény alebo káblovej televízie. 
–  Vzájomne nezväzujte káble pripojených zariadení. 
–  Jemne dolaďte svoj TV kanál. Podrobnosti nájdete v kapitole 

“Krok 3: Inštalácia a nastavenie - Nastavenie programov TV 
kanálov”.

– Táto správa sa môže zobraziť v prípade, že vložíte disk, u 
ktorého sa vyskytol jeden z nasledujúcich problémov:

–  Chyba počas nahrávania: Môže chýbať titul.
–  Chyba počas zmeny titulu/obrázka indexu: môže byť vidieť 

originálny titul/obrázok indexu.
– Chyba počas uzatvárania disku alebo disk nebol uzatvorený.
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 Problém (Nahrávanie) Riešenie

Riešenie problémov (pokračovanie)

Dekódoval sa (nahral sa) 
nesprávny TV kanál potom, 
čo ste naprogramovali 
nahrávanie s použitím 
systému SHOWVIEW®.

Keď sa kopírujú DVD Video 
disky alebo kazety s vopred 
nahraným videom, je obraz 
neostrý a mení sa jas.

Nahrávky sa neuskutočňujú 
podľa plánu. Nedajú sa 
uskutočniť nové nahrávky.

DVD±R/±RW disk nahraný na 
tomto DVD rekordéri sa 
neprehráva na DVD 
prehrávači.

Obraz na rekordéri vyzerá 
byť počas nahrávania 
skreslený.

VHS kazeta sa vysunie, keď 
stlačíte tlačidlo REC 
(NAHRÁVANIE).

1) Na diaľkovom ovládaní stlačte tlačidlo SHOWVIEW, zadajte 
program SHOWVIEW® alebo požadovaného TV kanálu.

2) Potvrďte stlačením tlačidla OK.
3) Vo vstupnom políčku {Program #} skontrolujte číslo kanálu. Ak 

toto číslo nezodpovedá požadovanému TV kanálu, vyberte toto 
políčko pre zadávanie a zmeňte číslo kanálu.

4) Potvrďte stlačením tlačidla OK.

– Toto sa stane, ak sa pokúsite kopírovať DVD disky alebo 
videokazety, ktoré sú chránené proti kopírovaniu. Aj napriek 
tomu, že obraz na TV je dobrý, ale nahrávanie na nahrávateľný 
DVD disk je chybné. Tomuto rušeniu sa nedá vyhnúť pri DVD 
diskoch alebo videokazetách chránených proti kopírovaniu.

– Nahrávateľný DVD disk má obmedzenú životnosť, preto ho za 
účelom nahrávania vymeňte za nový disk.

– TV kanál, ktorý chcete nahrávať, nie je uložený alebo ste vybrali 
nesprávne číslo programu. Skontrolujte uložené TV kanály.

– Ak nastavíte hodiny potom, čo ste nastavili nahrávanie 
pomocou časovača, musíte vynulovať nahrávanie pomocou 
časovača.

– Ak rekordér nedokáže disk čítať, nebudete môcť nahrávať.
– Rekordér nemôžete používať na duplikovanie materiálu s 

autorskými právami (DVD diskov alebo videokaziet) na 
DVD±R/±RW disk.

– Bol vložený uzatvorený DVD±R disk. Vymeňte disk.

–  Ak je záznam príliš krátky, je možné, že DVD prehrávač ho 
nedokáže rozpoznať. 

– DVD±R disk musíte uzatvoriť. Podrobnosti nájdete v kapitole 
“Prehrávanie nahrávok (DVD±R) na iných DVD prehrávačoch”.

–   Ak nahrávate program z prijímača dekodéra, zobrazte rovnaký 
program stlačením tlačidla SCART na diaľkovom ovládaní 
rekordéra.  

– Ak bol odstránený bezpečnostný výstupok, zakryte otvor 
výstupku priehľadnou páskou. 

– Uistite sa, že VHS kazeta nie je na konci. 
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Aký druh disku by som mal používať na 
nahrávanie?
Môžete nahrávať na disky DVD±R, DVD±RW 
alebo DVD+R DL. Sú kompatibilné s DVD-
Video prehrávačmi a DVD-ROM mechanikami 
v počítačoch.

Aká je kapacita DVD±R/+RW disku?
4,7 GB, prípadne ekvivalentná šiestim CD 
diskom. Na jeden disk môžete pri najvyššej 
kvalite uložiť len jednu hodinu nahrávky (DVD 
norma) a približne 6 hodinovú nahrávku pri 
najnižšej kvalite (VHS norma). Režim 
nahrávania naznačuje počet hodín, ktoré sa 
zmestia na jeden disk.

Aký je rozdiel medzi DVD±R a 
DVD±RW diskom?
DVD±R je „nahrávateľný“ a DVD±RW je 
„zmazateľný“ a „prepisovateľný“. S DVD±R 
diskom nahrajte viacero záznamov na rovnaký 
disk, ale keď bude disk plný, už naň nebudete 
môcť nahrávať. DVD±RW disk vám umožňuje 
opakovane nahrávať cez seba na rovnaký disk.

Ako skontrolujem zostávajúci dostupný 
priestor na nahrávateľnom DVD disku?
V režime ponuky disku opakovane stlačte 
tlačidlo REC MODE na diaľkovom ovládaní, 
aby sa zobrazil zostávajúci čas nahrávania v 
odlišnom režime nahrávania.  

Čo je DV?
Pomocou DV, tiež známeho ako i.LINK, 
pripojte kamkordér s podporou DV k tomuto 
rekordéru s použitím jedného DV kábla, aby 
ste zaistili vstup a výstup zvuku, videa, údajov a 
kontrolných signálov.
– Tento rekordér je kompatibilný len s 
kamkordérmi vo formáte DV (DVC-SD). 
Digitálne satelitné tunery a digitálne VHS 
videorekordéry nie sú kompatibilné.
– K tomuto rekordéru nikdy nepripájajte 
súčasne viacero DV kamkordérov.
– Neovládajte tento rekordér z externého 
vybavenia pripojeného cez zásuvku DV IN.

Môžem kopírovať VHS kazetu alebo 
DVD z externého prehrávača?
Áno, ale iba v prípade, ak VHS kazeta alebo 
DVD disk nie sú chránené proti kopírovaniu.

Čo sú to tituly a kapitoly?
DVD disk obsahuje tituly a kapitoly, ktoré sú 
podobné titulom a kapitolám v knihe. Titul 
často predstavuje kompletný film a je 
rozdelený na kapitoly alebo jednotlivé scény z 
filmov.

Titul

Kapitola

Titul

Kapitola Kapitola Kapitola Kapitola

Značky kapitoly

Programy sa nahrávajú ako jeden titul, ktorý sa 
môže skladať z jednej kapitoly alebo 
niekoľkých kapitol v rámci titulu, a to v 
závislosti od nastavení nahrávky.

Najčastejšie otázky
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Najčastejšie otázky (pokračovanie)

Ako nastavím tituly a kapitoly?
Rekordér automaticky vytvorí nový titul 
zakaždým, ako začnete nové nahrávanie. 
Potom môžete k týmto nahrávkam manuálne 
pridávať kapitoly alebo ich automaticky vložiť 
v 5-minútových intervaloch.

Čo znamená „uzatvorenie“ disku?
Uzatvorenie disku uzamkne disk tak, aby sa 
naň už nedalo nahrávať a je potrebné len pri 
DVD±R diskoch. Následne budú kompatibilné 
s akýmkoľvek DVD prehrávačom. Aby ste 
ukončili disk bez uzatvorenia, jednoducho 
prestaňte nahrávať a vysuňte disk. Na disk 
budete môcť stále nahrávať, ak je na ňom 
dostatočné miesto pre viacero nahrávok.

Ako dobrá je kvalita nahrávania?
Existuje niekoľko úrovní kvality, z ktorých si 
môžete vybrať, od „1 hodinového režimu“ 
(Vysoká kvalita) až po „6 hodinový režim“ 
(Super Long Play). Stlačením tlačidla REC 
MODE na diaľkovom ovládaní vyberiete 
úroveň kvality, ktorá najlepšie vyhovuje vašim 
zámerom a dĺžke materiálu.

Maximálny čas nahrávania 
na jeden disk (hodín)

Kvalita obrazuRežim 
nahrávania

1

2

2.5

3

4

6

High Quality 

Standard Play

Standard Play Plus

Long Play

Extended Play

Super Long Play

HQ

SP

SPP

LP

EP

SLP

Čo je to „index“ pri VHS kazete?
Ak uskutočníte nahrávanie na VHS kazetu, na 
kazetu sa po začatí nahrávania automaticky 
zaznačí index. Tieto značky indexu môžu 
pomôcť rýchlo a jednoducho nájsť konkrétnu 
nahrávku. 
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Obraz/displej
• Pomer strán: 4:3, 16:9
• D/A konvertor: 10-bitový, 54 MHz
• A/D konvertor: 10-bitový, 27 MHz
• Zdokonalenie obrazu: Progresívne riadkovanie

Zvuk
• D/A konvertor: 24-bitový, 192 kHz
• A/D konvertor: 24-bitový, 48 kHz

 Nahrávanie videa
• Systém nahrávania : PAL, SECAM
• Formáty kompresie : MPEG2
• Režimy nahrávania: 
 Vysoká kvalita    : HQ 
 Bežné prehrávanie  : SP
 Lepšie bežné prehrávanie : SPP
 Dlhé prehrávanie    : LP
 Predĺžené prehrávanie  : EP
 Veľmi dlhé prehrávanie : SLP
• Kompresia zvuku: Dolby Digital

 Prehrávanie videa
• Diskové prehrávacie médiá: CD, CD-R/-RW, 

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

• Formáty kompresie: MPEG2, MPEG1, 
 DivX 3/4/5/6
• Systém prehrávania videodiskov: NTSC, PAL 
• Systém prehrávania videokaziet: PAL, SECAM, 
 ME-SECAM, NTSC

Prehrávanie zvuku
• Diskové prehrávacie médiá: CD, CD-R/-RW, 
 MP3-CD, MP3-DVD, WMA
• Formáty kompresie: Dolby Digital, MP3, 

viackanálový MPEG2, PCM
• Prenosové rýchlosti formátu MP3: 32 až 

256 KB/s a VBR

Prehrávanie statického obrazu
• Formáty diskov: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, 

CD-R/RW
• Formáty kompresie obrázkov: JPEG
• Zdokonalenie obrázkov: otáčanie, priblíženie, 

prezentácia s prehrávaním hudby

 Pamäťové médiá
• Zapisovacie médium: DVD+R, DVD+RW, 
 DVD-R, DVD-RW, DVD+R DL, VHS kazeta

 

Tuner/prijatie/vysielanie
• TV systém: PAL, SECAM
• Anténový vstup: 75 ohmový koaxiálny (IEC75)

 Schopnosť pripojenia
 Zadné pripojenia:
• EXT 1 Scart
• EXT 2 Scart
• S-Video Out
• Composite video (CVBS) Out
• Audio left/right Out
• Component video (YPbPr)Out
• Digital audio out (koaxiálny)
• RF antenna in
• RF TV out
• Sieťové napájanie

 Predné pripojenia:
• i.LINK DV in (IEEE 1394 4-kolíkový)
• Composite video (CVBS) In (CAM1)
• USB In
• Audio left/right In

Užitočná funkcia
• Zdokonalenia programovania/časovača: Denne/

týždenne, Opakovanie programu, Manuálny 
časovač, Nahrávanie jedným stlačením, 
SHOWVIEW®.

• Programovateľné udalosti: 8

Napájanie
• Sieťové napájanie: 220–240 V; ~50 Hz
• Príkon: 32 W (bežný)
• Príkon v pohotovostnom režime: < 5 W

Skrinka
• Rozmery (š x v x h) : 435 x 100 x 344 mm
• Čistá hmotnosť: 5,2 kg

Technické údaje
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Symboly/správy na paneli displeja

Na displeji vášho rekordéra sa môžu zobraziť 
nasledujúce symboly/správy:  

 00:00:00
Multifunkčný displej/textový riadok
– číslo titulu/skladby
– celkový čas/uplynutý čas/zostávajúci čas  
  titulu/čas skladby
– názov disku/titulu
– dodatočné informácie týkajúce sa disku
– číslo TV kanálu alebo zdroj videa
– hodiny (zobrazujú sa v pohotovostnom  
  režime)
– titul televízneho programu

 BLANK
Na disku v priečinku sa nenachádzajú žiadne 
nahrávky.

 FULL
Disk je plný. Nenachádza sa na ňom viac 
kapacity pre nahrávky.

 LOADING
Rekordér rozpoznáva disk.

 MENU
Je zapnuté zobrazenie ponuky nastavenia 
systému, ponuky disku, ponuky titulu alebo 
ponuky časovača.

 NO DISC
Nebol vložený žiadny disk. Ak bol disk vložený, 
je možné, že sa nedá načítať.

 OPEN
Priečinok disku sa otvára alebo je otvorený.

 PHOTO
Bol vložený disk s obrázkami.

 STARTUP
Rekordér sa zapol.

 REGION
Keď má vložený DVD disk nesprávny 
regionálny kód.

 STOP
Keď je zastavené prehrávanie/nahrávanie.

 X TIMER
Naprogramovalo sa nahrávanie pomocou 
časovača alebo je aktívne.

 UPDATE
Rekordér zapisuje na disk.

 UNKNOWN
Rekordér narazil na chybu pri narábaní s 
vloženým diskom.
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Analógový: Zvuk, ktorý sa nezmenil na čísla. 
Analógový zvuk sa mení, zatiaľ čo digitálny zvuk má 
špecifické číselné hodnoty. Tieto zásuvky 
odosielajú zvuk cez dva kanály, a to ľavý a pravý.

Pomer strán: Pomer vertikálnej a 
horizontálnej veľkosti zobrazeného obrazu. 
Horizontálny a vertikálny pomer bežných TV 
prijímačov je 4:3 a širokouhlých obrazoviek je 16:9.

Konektory AUDIO OUT: červený a biely 
konektor na zadnej strane systému, ktorý odosiela 
zvuk do iného systému (TV, stereofónne 
zariadenie atď.).

Kapitola: časti obrazu alebo hudobného diela na 
DVD disku, ktoré sú menšie ako tituly. Titul sa 
skladá z viacerých kapitol. Každej kapitole je 
priradené číslo kapitoly, ktoré vám umožní nájsť 
požadovanú kapitolu.

Digitálny: Zvuk, ktorý sa zmenil na číselné 
hodnoty. Digitálny zvuk je dostupný, keď použijete 
DIGITAL AUDIO OUT/ COAXIAL. Tieto zásuvky 
odosielajú zvuk cez viacero kanálov namiesto toho, 
aby používali iba dva kanály ako je to pri 
analógovom zvuku.

Ponuka disku: Zobrazenie obrazovky, ktorá je 
pripravená na 
umožnenie výberu obrázkov, zvukov, titulkov, 
viacerých uhlov atď. nahraných na DVD disku.

DivX: Kód DivX je technológia kompresie videa 
vo fáze schvaľovania patentov založená na formáte 
MPEG-4, ktorú vyvinula spoločnosť DivX Inc., 
ktorá môže zmenšiť veľkosti digitálneho videa na 
dostatočne malú veľkosť, aby sa dala prenášať cez 
internet zatiaľ, čo zachová vysokú vizuálnu kvalitu.

Dolby Digital: Systém priestorového zvuku, 
ktorý vyvinula spoločnosť Dolby Laboratories a 
ktorý obsahuje až šesť kanálov digitálneho zvuku 
(predný pravý a ľavý, ľavý a pravý priestorový 
zvuk, stredový reproduktor a subwoofer).

Index Picture Screen: Obrazovka, ktorá 
poskytuje prehľad o DVD±RW alebo DVD±R 
disku. Obrázok indexu reprezentuje každú 
nahrávku.

JPEG: Veľmi bežný formát digitálneho statického 
obrazu. Systém kompresie údajov statických 
záberov, ktorý navrhla organizácia Joint 
Photographic Expert Group, ktorý obsahuje malé 
zníženie kvality obrazu napriek jeho vysokej 
kompresii údajov.

MP3: Formát súborov so systémom kompresie 
zvukových údajov. „MP3“ predstavuje skratku 
Motion Picture Experts Group 1 (alebo MPEG-1) 
Audio Layer 3. S použitím formátu MP3 môže 
jeden CD-R alebo CD-RW disk obsahovať 
približne 10-násobne viac údajov ako bežný CD 
disk.

MPEG: Motion Picture Experts Group. Kolekcia 
systémov kompresie pre digitálny zvuk a video.

Viackanálové: DVD disky sú naformátované tak, 
aby sa každá zvuková stopa skladala z jedného 
zvukového políčka. Viackanálovosť sa vzťahuje na 
štruktúru zvukových stôp, ktoré majú tri alebo 
viac kanálov.

PBC: Playback Control. Vzťahuje sa na signál 
nahraný na video CD diskoch alebo SVCD diskoch 
pre ovládanie prehrávania. Pomocou ponuky 
obrazoviek nahraných na Video CD alebo SVCD 
disku s podporou PBC si vychutnáte interaktívne 
prehrávanie a vyhľadávanie.

PCM: Pulse Code Modulation. Systém kódovania 
digitálneho zvuku.
 

Slovník pojmov
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Rodičovská kontrola: Obmedzuje prehrávanie 
disku podľa veku používateľov alebo úrovne 
obmedzenia v každej krajine. Obmedzenie sa 
odlišuje v závislosti od disku; keď sa aktivuje, 
prehrávanie je zakázané, ak je úroveň softvéru 
vyššia ako úroveň nastavená pre používateľa.

Regionálny kód: Systém, ktorý umožňuje disku, 
aby sa prehrával iba v určenom regióne. Toto 
zariadenie bude prehrávať len disky, ktoré majú 
kompatibilné regionálne kódy. Nájdite regionálny 
kód vášho zariadenia tak, že sa pozriete na štítok 
produktu. Niektoré disky sú kompatibilné s 
viacerými regiónmi (prípadne VŠETKÝMI 
regiónmi).

S-Video: Vytvára jasný obraz tak, že odosiela 
samostatné signály pre luminanciu a farbu. 
Používajte S-Video len v prípade, že váš TV má 
zásuvku S-Video In.

Surround: Systém pre vytváranie realistických 
trojrozmerných zvukových polí plných realizmu 
tak, že sa rozmiestni viacero reproduktorov okolo 
počúvajúceho.

Titul: Najdlhšia časť filmu alebo hudobnej funkcie 
na DVD disku. Každému titulu je priradené číslo 
titulu, ktoré umožňuje nájdenie požadovaného 
titulu.

Zásuvka VIDEO OUT: Žltá zásuvka na zadnej 
strane DVD systému, ktorá odosiela obrazové 
video DVD disku do TV.

WMA: WMA predstavuje skratku pre Windows 
Media Audio a vzťahuje sa na technológiu 
kompresie zvuku, ktorú vyvinula spoločnosť 
Microsoft Corporation. Údaje WMA sa môžu 
kódovať s použitím programu Windows Media 
Player verzie 9 alebo programu Windows Media 
Player pre operačný systém Windows XP. Súbory 
sa rozpoznávajú podľa ich prípony, “.wma” alebo “.
WMA”.

Slovník pojmov (pokračovanie)
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