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Informacje ogólne
Niniejsza p¬yta CD zawiera uaktualnienie oprogramowania sprzêtowego dla pierwszej generacji
nagrywarek DVD firmy Philips. Uaktualnienie instaluje wiele ciekawych funkcji, w tym mo¿liwoœæ
nagrywania p¬yt DVD+R. Przeznaczone jest dla nastêpujåcych modeli:

- DVDR1000/001 - DVDR1000/002 - DVDR1000/021 - DVDR1000/022
- DVDR1000/051 - DVDR1000/052 - DVDR1000/171 - DVDR1000/172
- DVDR1000/691 - DVDR1000/692 - DVDR1500/171 - DVDR150/171

Przed aktualizacjå
Przed rozpoczêciem aktualizacji warto zapisaæ wersjê systemu nagrywarki DVD na wypadek
koniecznoœci wezwania serwisu. W tym celu nale¿y dwukrotnie nacisnåæ przycisk (strza¬ka w dó¬) w
menu ustawieñ pilota zdalnego sterowania.
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BE q q . q . q q DV q q q q q q q q FP q q
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Aktualizacja - Przeczytac przed rozpoczêciem
Aktualizacja sk¬ada siê z DWÓCH ETAPÓW, których wykonanie zajmuje oko¬o 20
minut.

Etap 1:

1 Nacisnåæ przycisk OPEN/CLOSE, aby wysunåæ szufladê.
2 Umieœciæ p¬ytê aktualizacji w szufladzie stronå zadrukowanå do góry.
3 Nacisnåæ przycisk OPEN/CLOSE, aby zamknåæ szufladê.

‰ Na wyœwietlaczu pojawi siê komunikat 'READING ', a nastêpnie 'DOWNLOAD '. 
Proces ten zajmuje oko¬o 15 minut.
‰ Jeœli oprogramowanie sprzêtowe zosta¬o ju¿ uaktualnione, na wyœwietlaczu na kilka
sekund pojawi siê komunikat 'UP TO DATE '. 

4 Po zakoñczeniu aktualizacji szuflada zostanie wysuniêta automatycznie.
‰ Na wyœwietlaczu pojawi siê komunikat 'TRAY OPEN '.

WA¯NE: NIE WYJMOWAÆ P£YTY PO ZAKOÑCZENIU ETAPU 1!

Etap 2:

5 Jeœli szuflada jest w dalszym ciagu otwarta, nale¿y nacisnåæ przycisk 'OPEN/CLOSE' w celu
jej zamkniêcia.
Jeœli nagry warka przesz¬a ju¿ w tryb gotowoœci, wystarczy nacisnåæ STANDBY/ON.
‰ Na wyœwietlaczu pojawi siê komunikat 'READING ', a nastêpnie 'DOWNLOAD '. 
Proces ten zajmuje oko¬o 5 minut.

6 Po zakoñczeniu pobierania plików szuflada zostanie wysuniêta automatycznie.
‰ Jeœli na wyœwietlaczu widoczny jest komunikat 'DVD+R UNSUP', nagrywanie p¬yt
DVD+R nie jest jeszcze mo¿liwe - nagrywarka wymaga obs¬ugi serwisowej. W tym celu nale¿y
skontaktowaæ siê z Biurem Obs¬ugi Klienta firmy Philips. Inne nowe funkcje så ju¿ dostêpne.
‰ Komunikat 'REMOVE DISC ' na wyœwietlaczu oznacza, ¿e aktualizacja zosta¬a
zakoñczona. Dostêpna jest funkcja nagrywania p¬yt DVD+R oraz inne nowe funkcje.

7 Wyjåæ p¬ytê.
8 Nacisnåæ przycisk STANDBY/ON, aby wy¬åczyæ nagrywarkê.
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Nowe funkcje
Nagrywanie p¬yt DVD+R
Po przeprowadzeniu aktualizacji mo¿na nagrywaæ p¬yty jednokrotnego zapisu DVD+R. P¬yty DVD+R
nagrywa siê podobnie do p¬yt DVD+RW, z uwzglêdnieniem nastêpujåcych ró¿nic:
l Nowe nagrania så zapisywane automatycznie za istniejåcymi. Nadpisywanie i dogrywanie nie

jest mo¿liwe.
l Kasowanie tytu¬ów jest mo¿liwe, ale zajêtego przez nie miejsca na p¬ycie nie mo¿na

wykorzystaæ ponownie.
l Skasowanie zawartoœci ca¬ej p¬yty nie jest mo¿liwe.
l Edycja za pomocå funkcji wyboru ulubionych scen (wstawianie znaczników rozdzia¬ów,

ukrywanie rozdzia¬ów) jest mo¿liwa, ale jej koñcowy efekt nie jest kompatybilny ze zwyk¬ymi
odtwarzaczami DVD.

l Podzia¬ tytu¬ów nie jest mo¿liwy.
l Zwyk¬e odtwarzacze DVD mogå odtwarzaæ tylko sfinalizowane p¬yty DVD+R. Po

przeprowadzeniu finalizacji nie mo¿na zmieniaæ zawartoœci p¬yty. Dziêki procesowi
ultraszybkiej finalizacji opracowanemu przez firmê Philips p¬yta bêdzie gotowa w ciågu minuty.

Finalizacja p¬yty DVD+R
l Na ekranie informacji u p¬ycie nacisnåæ przycisk (strza¬ka w prawo).

‰ Zostanie wyœwietlone menu ustawieñ p¬yty.
l Wybraæ opcjê 'Finalize disc' i nacisnåæ przycisk OK, aby zatwierdziæ.

‰ Do czasu ukoñczenia operacji na wyœwietlaczu widoczny jest komunikat 'Finalizing disc'.
‰ Po ukoñczonej finalizacji pojawia siê menu skorowidza p¬yty OSD (Index Picture Screen).

Menu ustawieñ p¬yty mo¿e nie byæ dostêpne, jeœli p¬yta DVD+R zosta¬a nagrana przy u¿yciu
nagrywarki innej firmy. W takim przypadku nale¿y u¿yæ opcji 'Finalize disc' z menu funkcji menu
preferencji u¿ytkownika.

Bezpieczna p¬yta
Krótkie naciœniêcie przycisku RECORD lub REC/OTR przy rozpoczêciu nagrywania p¬yty DVD+RW
powoduje rozpoczêcie zapisu w bie¿åcej pozycji wskaênika p¬yty. Aby tego uniknåæ, nale¿y:
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l Przytrzymaæ przycisk RECORD (na nagrywarce) lub REC/OTR (na pilocie zdalnego sterowania)
przez oko¬o dwie sekundy do chwili pojawienia siê komunikatu 'SAFE RECORD' na
wyœwietlaczu.

l Nagrywarka automatycznie rozpocznie nagrywanie za ostatnim tytu¬em na p¬ycie.
‰ Jeœli na p¬ycie brakuje miejsca, na wyœwietlaczu pojawi siê komunikat 'DISC FULL'.
U¿ycie funkcji bezpiecznej p¬yty nie jest wówczas mo¿liwe. 

Na p¬ytach DVD+R nagrywanie zawsze rozpoczyna siê za ostatnim tytu¬em.

Szybka zmiana trybu p¬yty

Menu skorowidza p¬yty OSD (Index Picture Screen) oraz tryb tunera umo¿liwiajå alternatywny
sposób wybrania trybu p¬yty.
l Aby ustawiæ wybrany tryb p¬yty, nale¿y nacisnåæ kilkakrotnie przycisk SELECT.

‰ Nowy tryb p¬yty zostanie wyœwietlony na ekranie i wyœwietlaczu.
Podczas nagrywania zmiana trybu p¬yty jest niemo¿liwa.

Data i godzina nagrywania z kamery wideo

W przypadku nagrania z cyfrowej kamery wideo przy u¿yciu wejœcia i.LINK DV data i godzina
nagrania zostajå automatycznie zapisane w postaci napisów na ekranie oraz w menu skorowidza
p¬yty OSD (Index Picture Screen).
l Podczas odtwarzania tak nagranej p¬yty DVD datê i godzinê nagrania mo¿na wyœwietliæ,

naciskajåc przycisk Z SUBTITLE.
‰ Data i godzina nagrania zostajå wyœwietlone w dolnym prawym rogu ekranu.

Grafika ekranowa podczas nagrywania

l Naciœniêcie przycisku SYSTEM MENU podczas nagrywania powoduje na przemian
wyœwietlenie i ukrycie grafiki ekranowej.
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Optymalizacja sygna¬u wizyjnego (dostêpne tylko w Ameryce
Pó¬nocnej) 

Sygna¬ bez przeplotu jest wyprowadzany zawsze razem z innym wybranym przez u¿ytkownika
rodzajem sygna¬u. W menu ustawieñ obrazu dostêpnym w menu preferencji u¿ytkownika mo¿na
wybraæ opcjê dostosowania sygna¬u wizyjnego do telewizorów wyœwietlajåcych obraz bez przeplotu
lub tradycyjnych odbiorników wyœwietlajåcych obraz z przeplotem.
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Rozwiåzywanie problemów
Problem Sposób postêpowania

Na wyœwietlaczu pojawia siê Komunikat ten nie oznacza usterki urzådzenia. 
komunikat ‘DB 1E1E1E1E’. Aktualizacja zosta¬a zakoñczona. W¬åczyæ ponownie 

nagrywarkê DVD. 

Na wyœwietlaczu pojawia siê Wersja systemu nagrywarki DVD jest nowsza od wersji
komunikat ‘BAD VERSION’ lub ‘BAD na p¬ycie CD. Aktualizacja przy u¿yciu tej p¬yty jest 
DISC’. niemo¿liwa.

Na wyœwietlaczu pojawia siê Obecna konfiguracja wyklucza aktualizacjê. 
komunikat ‘SYS UNSUPP’. Skontaktowaæ siê z Biurem Obs¬ugi Klienta firmy 

Philips.

Na wyœwietlaczu pojawia siê Podczas aktualizacji wyståpi¬ b¬åd. Spróbowaæ 
komunikat ‘ERROR’ lub ponownie. Jeœli problem bêdzie siê powtarza¬, 
‘ENGINE ERROR’. skontaktowaæ siê z Biurem Obs¬ugi Klienta firmy 

Philips.

Nagrywanie p¬yt DVD+R jest Nagrywarka DVD mo¿e wymagaæ obs¬ugi serwisowej. 
niemo¿liwe mimo aktualizacji. Skontaktowaæ siê z Biurem Obs¬ugi Klienta firmy 

Philips.
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