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Informácia o starostlivosti a bezpečnosti

POZOR!
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 neumiestňujte na 
koberec.
– Zariadenie neumiestňujte na hornú časť 
iného vybavenia, ktoré by ho mohlo zahrievať 
(napr. prijímač alebo zosilňovač).
– Pod zariadenie nič neukladajte (napr. disky 
CD, časopisy).
– Toto zariadenie namontujte v blízkosti 
sieťovej zásuvky a tam, kde je dobrý prístup k 
sieťovej zástrčke.

Priestor pre vetranie
– Zariadenie umiestnite na miesto s 
dostatočnou ventiláciou, aby ste zabránili 
vnútornému zahrievaniu. Zabezpečte 
minimálne 10 cm (4”) voľný priestor od 
spodnej a vrchnej časti zariadenia a 5 cm (2”) z 
ľavej a pravej strany, aby ste zabránili 
prehrievaniu.

10cm 10cm 

5cm

5cm 

Predchádzajte vysokej teplote, vlhkosti, 
vode a prachu
– Zariadenie nesmie byť vystavené kvapkaniu 
alebo špliechaniu.
– Neumiestňujte na zariadenie žiadne objekty 
alebo predmety, ktoré by ho mohli poškodiť 
(napr. objekty naplnené kvapalinou, zapálené 
sviečky).

Čistenie diskov

POZOR!
Riziko poškodenia diskov! Nikdy nepoužívajte 
rozpúšťadlá, ako je benzén, riedidlá, čistiace 
prostriedky dostupné v obchodoch alebo 
antistatické spreje určené pre disky.

 Disk utrite mikro-vlákninovou čistiacou 
tkaninou, priamym pohybom smerom od 
stredu k okraju disku.

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, 
prosím, recyklačnému centru. Dodržujte 
miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie 
obalových materiálov, vybitých batérií a 
starého vybavenia.
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Dodané príslušenstvo

– Diaľkové ovládanie a batérie
– Kábel antény RF
– Stručná príručka spustenia

Regionálne kódy

DVD filmy sa zvyčajne nevydávajú 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

Úvod

Váš rekordér značky Philips vám umožňuje 
nahrávanie TV programov alebo kopírovanie 
nahrávok z kamkordéra na disky DVD±RW 
alebo DVD±R a prehrávanie vopred nahraných 
diskov DVD. Nahrávky urobené na rekordéri 
je možné prehrať na DVD prehrávačoch a 
DVD-ROM mechanikách. Disky DVD±R sa 
musia uzatvoriť, aby sa mohli následne 
prehrávať na iných DVD prehrávačoch. 

Predtým, ako začnete kamkordér používať, 
dokončite základné pripojenia a nastavenie 
pomocou troch jednoduchých krokov.

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, prosím, 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.
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Diaľkové ovládanie

a 2
– Zapne kamkordér alebo prepne na 

pohotovostný režim.

b ANGLE
– Zvolí uhol kamery disku DVD (ak je dostupný).

c OPEN/CLOSE ç
– Otvorí/zatvorí priečinok disku.

d REPEAT 
– Zvolí rôzne režimy opakovaného prehrávania.

e REPEAT A-B
– Opakuje určitú časť na disku.

f SETUP (NASTAVENIE)
– Vstúpi/vystúpi z ponuky nastavenia systému.

g   : Tlačidlá kurzora pre pohyb doľava/
doprava.

  : Tlačidlá kurzora pre pohyb nahor/nadol 
alebo zmenu kanálu TV tunera rekordéra.

h OK
– Potvrdí zadanie alebo výber.

i INFO
– Zobrazí/odstráni zobrazenie na obrazovke.

j PLAY/PAUSE u
– Spustí/pozastaví prehrávanie alebo nahrávanie.

k STOP Ç
– Zastaví prehrávanie/nahrávanie.

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

predchádzajúci TV kanál.

m Číselná klávesnica
– Vyberie číslo kapitoly/stopy na prehrávanie.
–  Vyberie predvolený kanál TV tunera 

rekordéra.

n AUDIO
– Zvolí jazyk zvuku/zvukový kanál. 

o TIME SEARCH
– Sprístupní záznamovú obrazovku vyhľadávania 

času počas prehrávania zvuku alebo videa.

p CLEAR
– Vymaže záznam názvu titulu, kým ste v režime 

úpravy.

1

2

3
4
5
6

7

8

9

q;

qa

qs

qd

qf
qg
qh
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Diaľkové ovládanie (pokračovanie)

q USB
– Sprístupní obsah pripojeného
  USB zariadenia typu Flash/USB čítačky 

pamäťových kariet.

r SOURCE
– Zvolí zdroj vstupu rekordéra (Tuner, CAM, 

EXT2 alebo DV).

s REC MODE
– Prepína medzi režimami nahrávania: HQ, SP, 

SPP, LP, EP, alebo SLP.
 Tieto položky určujú kvalitu nahrávania a 

rozsah/dĺžku času nahrávania na DVD±R/
±RW.

t TIMER
– Vstúpi do/opustí ponuku nahrávky času.

u DISC
– Sprístupní ponuku DVD disku.
–  Sprístupní ponuku VCD disku, keď je zapnutá 

funkcia PBC.

v BACK 
– Vráti sa k predchádzajúcej ponuke obrazovky 

displeja, videa CD (disk VCD) alebo 
niektorých DVD diskov.

w REW m / FFW M 
– Rýchle pretáčanie smerom dozadu alebo 

rýchle vyhľadávanie smerom dopredu.

x PREV í / NEXT ë 
– Preskočí na predchádzajúcu kapitolu/stopu/

titul.

y REC z 
– Spustí nahrávanie aktuálneho TV kanálu alebo 

aktuálneho zdroja vstupu videa.
–  Opakovane stlačte toto tlačidlo, aby ste 

nastavili predĺženie času nahrávania o 30 
minút.

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

wj TV MUTE H
– Vypne zvuk TV prijímača (Iba TV značky 

Philips).

qj

qk
ql
w;
wa

ws
wd

wf

wg

wh

wj

wk
wl
e;

wk SUBTITLE
– Zvolí jazyk titulkov počas prehrávania DVD 

diskov alebo diskov DivX Ultra Video. 

wl SHUFFLE
– Zapne náhodné prehrávanie položiek v 

zozname prehrávaných skladieb.

e; ZOOM
– Zväčší obraz na TV obrazovke počas 

prehrávania
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Diaľkové ovládanie (pokračovanie)

Používanie diaľkového ovládania

A

B

C

A Otvorte priestor pre batérie.

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

C Zatvorte kryt.

D Diaľkový ovládač namierte priamo na senzor 
diaľkového ovládania (infračervený) na 
prednom paneli a zvoľte požadovanú funkciu.

POZOR!
–  Batérie vyberte, ak sú vybité, alebo ak 
diaľkové ovládanie nebudete dlhšiu dobu 
používať.
– Nemiešajte batérie (staré a nové 
alebo uhlíkové a alkalické atď.).
– Batérie obsahujú chemické látky, 
preto by sa mali správne likvidovať.
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Hlavná jednotka

1 2 3 45 67 8 9

q; qa

a STANDBY-ON
– Zapne kamkordér alebo prepne na 

pohotovostný režim.

b Priečinok disku

c OPEN/CLOSE ç
– Otvorí/zatvorí priečinok disku.

d Systémový panel s displejom
– Zobrazuje informácie o aktuálnom stave 

rekordéra.

e PLAY/PAUSE u 
– Spustí/pozastaví prehrávanie alebo nahrávanie.

f â (RECORD)
– Spustí nahrávanie aktuálneho TV kanálu alebo 

aktuálneho zdroja vstupu videa.
–  Opakovane stlačte toto tlačidlo, aby ste 

nastavili predĺženie času nahrávania o 30 
minút.

g PREV . / NEXT >
– Prejde na predchádzajúcu/nasledujúcu kapitolu 

alebo stopu.
 Tlačidlo stlačte a podržte zatlačené pre 

vyhľadávanie smerom dopredu/dozadu.

Zásuvky pod otváracím krytom

  Otvorte dvierka podľa pokynov na etikete 
OPEN  v pravom rohu.

h CAM
– Vstup videa pre kamkordéry alebo 

videorekordéry. 
 Stlačte tlačidlo SOURCE na diaľkovom 

ovládaní, aby ste zvolili „CAM“ ako vstupný 
kanál.

i L/R AUDIO
– Zvukový vstup pre kamkordéry alebo 

videorekordéry.

j USB
– Konektor pre USB zariadenie typu Flash alebo 

digitálny fotoaparát.
 *  Podporované sú iba značky a modely 

digitálnych fotoaparátov, ktoré podporujú 
veľkokapacitné USB zariadenia štandardnej 
triedy.

k DV IN
– Vstup pre digitálny kamkordér alebo iné 

vhodné zariadenia, ktoré používajú toto 
pripojenie.

 Opakovane stlačte tlačidlo SOURCE na 
diaľkovom ovládaní, aby ste zvolili „DV“ ako 
vstupný kanál.
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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 VCR, 
prijímač káblovej televízie alebo satelitný 
prijímač, zaistite, aby boli tieto zariadenia 
zapnuté za účelom prehrávania alebo 
nahrávania programov káblovej televízie.

 Ak chcete pripojiť VCR a/alebo prijímač 
káblovej televízie/satelitný prijímač, 
pozrite si kapitolu „Krok 2: Voliteľné pripojenia“ 
pre kompletné pripojenia k vášmu TV.

A Pripojte existujúci signál antény/prijímača 
káblovej TV (alebo prijímača káblovej televízie/
satelitného prijímača {RF OUT alebo TO TV}) 
k zásuvke ANTENNA-IN  na rekordéri.

B Pomocou kábla antény RF pripojte zásuvku 
TV-OUT  na rekordéri k vstupnej zásuvke 
antény na vašom TV (VHF/UHF RF IN).

Užitočná rada:
– V závislosti od toho, ako ste práve pripojili váš 
TV (priamo z pozemnej antény alebo prijímača 
káblovej televízie, prípadne VCR), budete musieť 
odpojiť niektoré káble skôr, ako uskutočníte 
horeuvedené pripojenie.

ANTENNA-INTV-OUT

TO TV - I/OEXT1AUX - I/OEXT2

DIGITAL AUDIO

COAXIAL COMPONENT
VIDEO

AUDIO-R Pr

AUDIO-L Y Pb

S-VIDEO

CVBS

OUTPUT

S-VIDEO IN

TV

KÁBELSATELITANTÉNA

A

B
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Krok 1: Základné pripojenia rekordéra (pokračovanie)

Pripojenie videokábla

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

Možnosť 1: Pomocou kábla SCART

 Pomocou kábla scart (nie je súčasťou dodávky) 
pripojte konektor scart EXT1 TO TV-I/O na 
rekordéri k príslušnému vstupnému konektoru 
na TV.

Užitočné rady:
– Ak má váš TV viacero konektorov SCART, 
vyberte konektor SCART, ktorý je vhodný pre 
výstup aj vstup videa.
– Konektor EXT2 AUX-I/O sa používa na 
pripojenie prídavných zariadení.

Možnosť 2: Pomocou kábla S-Video

 Pomocou kábla S-video (nie je súčasťou 
dodávky) pripojte zásuvku S-VIDEO 
OUTPUT na rekordéri k zásuvke vstupu S-
Videa (alebo označenej ako Y/C, alebo S-VHS) 
na TV.
 Aby ste počuli zvuk, vyžaduje sa prepojenie 

zvuku. Pozrite si nasledujúcu časť „Pripojenie 
audiokáblov“.

Možnosť 3: Používanie kábla Video 
(CVBS) 

 Pomocou kompozitného videokábla (žltý - nie 
je súčasťou dodávky) pripojte zásuvku CVBS 
OUTPUT 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“.

TO TV - I/OEXT1

DIGITAL AUDIO

COAXIAL COMPONENT
VIDEO

AUDIO-R Pr

AUDIO-L Y Pb

S-VIDEO

CVBS

MAINS

OUTPUT

S-VIDEO IN

TV

Možnosť 1

Možnosť 2

Možnosť 3
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Krok 1: Základné pripojenia rekordéra (pokračovanie)

TO TV - I/OEXT1

DIGITAL AUDIO

COAXIAL COMPONENT
VIDEO

AUDIO-R Pr

AUDIO-L Y Pb

S-VIDEO

CVBS

OUTPUT

S-VIDEO IN

TV

Možnosť 4

Možnosť 4: Používanie zásuvky 
komponentného videa 

Ak váš TV akceptuje signály progresívneho 
riadkovania, pripojte váš rekordér k TV 
pomocou zásuviek komponentného videa, aby 
ste si vychutnali funkciu progresívneho 
riadkovania.

A Pripojte komponentné videokáble (červený/
modrý/zelený - nie sú súčasťou dodávky) zo 
zásuviek Y PB PR na rekordéri k príslušným 
vstupným zásuvkám komponentného videa 
(zvyčajne označené ako Y Pb/Cb Pr/Cr alebo 
YUV) na TV.

B Ak váš TV akceptuje signál progresívneho 
riadkovania, pozrite si kapitolu „Možnosti 
ponuky Nastavenie - Nastavenia možnosti 
{ Video } - { Výstup videa }” pre nastavenie 
progresívneho riadkovania.
 

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

Toto pripojenie vám umožní počúvať zvuk. 
Toto pripojenie sa nevyžaduje, ak je rekordér 
pripojený k TV pomocou kábla SCART.

Možnosť 1: Používanie audiokábla
Rekordér môžete pripojiť k dvojkanálovému 
stereofónnemu systému alebo prijímaču, aby 
ste si mohli vychutnať stereofónny zvukový 
systém.

 Pomocou audiokábla (červené/biele koncovky - 
nie je súčasťou dodávky) pripojte zásuvky 
AUDIO-L/R k jednému z nasledovných 
zariadení s rovnakými vstupnými zásuvkami.
– stereofónny systém (napríklad TV alebo 
minisystém).
– prijímač s dvojkanálovým analógovým 
stereom.

Krok 1: Základné pripojenia rekordéra (pokračovanie)

Možnosť 2: Používanie koaxiálneho 
kábla

Rekordér môžete pripojiť k AV zosilňovaču/
prijímaču pomocou digitálneho viackanálového 
dekodéra zvuku, aby ste si vychutnali 
viackanálový priestorový zvuk.

 Použite koaxiálny kábel (nie je súčasťou 
dodávky). Pripojte zásuvku COAXIAL 
(DIGITAL AUDIO OUT) na rekordéri k 
digitálnemu vstupu prijímača/zosilňovača. 

Predtým, ako začnete s obsluhou zariadenia, 
príslušne upravte nastavenia výstupu 
digitálneho zvuku [pozrite si kapitolu Možnosti 
ponuky Nastavenie - Nastavenia možnosti 
{ Zvuk } - { Digitálny výstup }“]. 

Ak nastavenie zvuku nezodpovedá možnostiam 
vášho sterea, stereo môže vytvárať silný, 
rušený zvuk alebo bude úplne bez zvuku.

ANTENNA-INTV-OUT

TO TV - I/OEXT1AUX - I/OEXT2

DIGITAL AUDIO

COAXIAL COMPONENT
VIDEO

AUDIO-R Pr

AUDIO-L Y Pb

S-VIDEO

CVBS

OUTPUT

DIGITAL IN

STEREO / TV

Možnosť 2

Možnosť 1

AV amplifier/
receiver
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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 (pozrite si horeuvedený obrázok)
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 Pomocou kábla scart (nie je súčasťou dodávky) 
pripojte konektor scart EXT1 TO TV-I/O na 
rekordéri k príslušnej vstupnej zásuvke na TV.

C Pomocou druhého kábla scart (nie je súčasťou 
dodávky) pripojte konektor scart EXT2 AUX-
I/O na rekordéri k výstupnej zásuvke scart 
(alebo označenej ako TV OUT alebo TO TV) 
na prijímači káblovej televízie/satelitnom 
prijímači.

Užitočná rada:
– Pri použití tohto pripojenia nie je potrebné 
automatické vyhľadávanie kanálov. Prečítajte si 
kapitolu „Krok 3: Inštalácia a nastavenie“.

ANTENNA-INTV-OUT

TO TV - I/OEXT1AUX - I/OEXT2

DIGITAL AUDIO

COAXIAL COMPONENT
VIDEO

AUDIO-R Pr

AUDIO-L Y Pb

S-VIDEO

CVBS

MAINS

OUTPUT

TV

RF S-VIDEO
OUTIN

AUDIO
R             L

VIDEO
TO TV

KÁBEL

SATELIT

ANTÉNA

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

B

A C
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ANTENNA-INTV-OUT

TO TV - I/OEXT1AUX - I/OEXT2

DIGITAL AUDIO

COAXIAL COMPONENT
VIDEO

AUDIO-R Pr

AUDIO-L Y Pb

S-VIDEO

CVBS

MAINS

OUTPUT

TV

VIDEO 
IN 

OUT IN

AUDIO
L

AUDIO
R

VIDEO 
OUT

AUDIO
L

AUDIO
R

VHF/UHF
RF IN

VHF/UHF
RF OUT

TV OUT TV IN

KÁBEL SATELIT ANTÉNA

Krok 2: Voliteľné pripojenia (pokračovanie)

A

B

C

Zadná strana VCR 
(len príklad)

Pripojenie k VCR alebo inému 
podobnému zariadeniu

Toto pripojenie vám umožňuje nahrávanie z 
videokazety na DVD±R/±RW a v prípade, že 
je rekordér vypnutý, umožňuje prehrávanie 
pomocou VCR.

DÔLEŽITÉ!
Váš nový rekordér môže nahradiť VCR pri 
vašich potrebách nahrávania. Jednoducho 
odpojte všetky pripojenia z VCR.

A Pripojte existujúci signál z antény/satelitu/
prijímača káblovej TV (alebo z prijímača 
káblovej televízie/satelitného prijímača 
označeného ako RF OUT alebo TO TV) k 
zásuvke ANTENNA-IN  na rekordéri.

B Pomocou kábla antény RF pripojte zásuvku 
TV-OUT  na rekordéri k zásuvke 
anténového vstupu (alebo označeného ako 
VHF/UHF RF IN) na vašom TV.

C Pomocou kábla scart (nie je súčasťou dodávky) 
pripojte zásuvku EXT1 TO TV-I/O na 
rekordéri k príslušnej vstupnej zásuvke na TV.

D Pomocou druhého kábla scart (nie je súčasťou 
dodávky) pripojte zásuvku EXT2 AUX-I/O na 
rekordéri k výstupnej zásuvke scart (alebo 
označenej ako TV OUT, alebo TO TV) na VCR.

Užitočné rady:
– Väčšina reklamných videokaziet a DVD diskov 
je chránená proti kopírovaniu, a preto nemôžu byť 
nahrávané.
 – Rekordér pripojte priamo k TV. Ak sa medzi 
rekordérom a TV nachádza VCR alebo prídavné 
zariadenie, môže byť kvalita obrazu slabá, 
pretože v rekordéri je zabudovaný systém ochrany 
proti kopírovaniu.

D
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a ANTENNA-INTV-OUT

TO TV - I/OEXT1AUX - I/OEXT2

DIGITAL AUDIO

COAXIAL COMPONENT
VIDEO

AUDIO-R Pr

AUDIO-L Y Pb

S-VIDEO

CVBS

MAINS

OUTPUT

TV

VIDEO 
IN 

OUT IN

AUDIO
L

AUDIO
R

VIDEO 
OUT

AUDIO
L

AUDIO
R

VHF/UHF
RF IN

VHF/UHF
RF OUT

TV OUT TV IN

RF S-VIDEO
OUTIN

AUDIO
R             L

VIDEO
TO TV

KÁBEL

SATELIT

ANTÉNA

Krok 2: Voliteľné pripojenia (pokračovanie)

Pripojenie k VCR a prijímaču 
káblovej televízie/satelitnému 
prijímaču

A Pripojte signál antény/prijímača káblovej TV k 
vstupnej zásuvke antény (RF IN) na prijímači 
káblovej televízie/satelitnom prijímači.

B Pomocou kábla antény RF pripojte výstupnú 
zásuvku antény (RF OUT) na prijímači káblovej 
televízie/satelitnom prijímači k zásuvke 
ANTENNA-IN   na rekordéri.

C Pomocou druhého kábla antény RF (nie je 
súčasťou dodávky) pripojte zásuvku   
TV-OUT   na rekordéri k vstupnej zásuvke 
antény na TV.

D Pomocou kábla scart (nie je súčasťou dodávky) 
pripojte zásuvku EXT1 TO TV-I/O na 
rekordéri k príslušnej vstupnej zásuvke scart 
na TV.

E Pomocou druhého kábla scart (nie je súčasťou 
dodávky) pripojte zásuvku EXT2 AUX-I/O 
na rekordéri k výstupnej zásuvke scart (alebo 
označenej ako TV OUT, alebo TO TV) na 
VCR.

F Pomocou druhého kábla scart (nie je súčasťou 
dodávky) pripojte vstupnú zásuvku scart (TV 
IN) na VCR k výstupnej zásuvke scart (alebo 
označenej ako TV OUT, alebo TO TV) na 
prijímači káblovej televízie/satelitnom prijímači.

C

A

B

D

F

Zadná strana 
VCR (len príklad)

E

Zadná strana prijímača káblovej 
televízie alebo satelitného 
prijímača (len príklad)
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Krok 2: Voliteľné pripojenia (pokračovanie)

Pripojenie kamkordéra k 
predným zásuvkám

Predné zásuvky môžete použiť pre kopírovanie 
nahrávok z kamkordéra. Tieto zásuvky sú 
umiestnené vpravo pod otváracím krytom a 
poskytujú vhodné pripojenia pre kamkordér.

Možnosť 1: Používanie zásuviek DV IN

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

 Pomocou 4-kolíkového kábla i.LINK (nie je 
súčasťou dodávky) pripojte zásuvku DV IN na 
rekordéri 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.

Možnosť 2: Používanie zásuvky 
VIDEO IN

Ak má váš kamkordér iba jeden výstup videa 
(kompozitné video, CVBS), použite pripojenie 
VIDEO.

A Pripojte zásuvku VIDEO (CAM) na prednej 
strane rekordéra do príslušnej zásuvky výstupu 
S-VHS alebo Videa na kamkordéri.

B Pomocou audiokábla (červené/biele koncovky 
- nie je súčasťou dodávky) pripojte zásuvky 
AUDIO L/R na prednej strane rekordéra k 
zásuvkám zvukového výstupu na kamkordéri.

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

DV OUT

A
B

3_dvdr3480-58_slo_27183.indd   1333_dvdr3480-58_slo_27183.indd   133 2008-03-14   4:17:18 PM2008-03-14   4:17:18 PM



134

S
lo

ve
n

č
in

a

Krok 3: Inštalácia a nastavenie

Inštalačná ponuka sa objaví po prvom zapnutí 
tohto rekordéra. Tieto nastavenia vám 
pomôžu ľahko nastaviť základné funkcie 
rekordéra vrátane inštalácie TV programu a 
nastavení jazyka.

DÔLEŽITÉ!
Predtým, ako vložíte disk na prehrávanie 
alebo nahrávanie, dokončite inštalačné 
nastavenia. Priečinok disku sa otvorí až 
po dokončení počiatočnej inštalácie.

A Zapnite TV.

B Stlačte tlačidlo STANDBY-ON 2, aby ste 
rekordér zapli.
 Váš TV by mal teraz zobraziť obrazovku 

počiatočnej inštalácie - obrazovka { Ponuka 
Jazyk }. 
 Ak okamžite neuvidíte správne video, 

zvoľte na vašom TV správny vstup videa. Aby 
ste na vašom TV zvolili správny vstup videa, 
prečítajte si užívateľskú príručku vášho TV.

Vyberte jazyk ponuky.

ĎalšíOK

Ponuka Jazyk 

Français

Italiano

English

Español

Deutsch

Nederlands

C Pomocou tlačidiel  na diaľkovom ovládaní 
zvoľte požadovaný jazyk zobrazenia na 
obrazovke a stlačte tlačidlo OK, aby ste voľbu 
potvrdili.

D Na TV sa objaví obrazovka výberu krajiny. 
Toto nastavenie je dôležité pre automatickú 
inštaláciu TV kanálov vo vašej oblasti.
 Pomocou tlačidiel  na diaľkovom 

ovládaní zvoľte krajinu, v ktorej žijete a stlačte 
tlačidlo OK, aby ste voľbu potvrdili. 

Vyberte svoju krajinu.

Predchádz.BACK ĎalšíOK

Finland

Austria

Denmark

Czech

Krajina

Belgium

Germany
France

Greece

Poznámka: Stlačte tlačidlo BACK na 
diaľkovom ovládaní, aby ste sa vrátili na 
predchádzajúcu obrazovku alebo stlačte tlačidlo 
OK, aby ste prešli na ďalší krok inštalácie.

E Objaví sa obrazovka zadania dátumu. 
 Pomocou alfanumerickej klávesnice 0-9 

alebo tlačidiel   zadajte správny dátum. 
Stlačte tlačidlo OK, aby ste zadanie potvrdili a 
pokračovali.

Dátum

Nastaviť aktuálny 
dátum.

BACK OK

01 01 2007

Predchádz. Ďalší
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Krok 3: Inštalácia a nastavenie (pokračovanie)

F Objaví sa obrazovka zadania času. 
 Pomocou alfanumerickej klávesnice 0-9 

alebo tlačidiel   zadajte správny čas. 
Stlačte tlačidlo OK, aby ste zadanie potvrdili a 
pokračovali.

Čas

Nastavte aktuálny čas.

BACK OK

00  : 03

Predchádz. Ďalší

G Na TV sa objaví obrazovka vyhľadávania 
kanálov. 
 Rekordér spustí vyhľadávanie kanálov. 

Proces potrvá niekoľko minút.

Zast. vyhľ.

Auto. vyhľ.

BACK OK

Vyhľadávajú sa kanály. Čakajte.

Nájdené kanály         5

38%

Predchádz. Ďalší

Poznámka: 
– 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. 
Program pre vyhľadávanie kanálov rozpozná 
signály a uloží všetky dostupné kanály programu.
– Ak je satelitný prijímač pripojený k zásuvke 
EXT2 AUX-I/O na rekordéri, stlačením 
tlačidla OK preskočte vyhľadávanie kanálov a 
prejdite na nasledujúci krok.

H Na obrazovke sa objaví prvý predvolený 
program. Inštalácia je teraz dokončená. 

Inš. sa dokončila.

Vychutnajte si použ. 
rekordéra.

BACK OKPredchádz. Ukon.

I Stlačte tlačidlo OK pre ukončenie.

Rekordér DVD je teraz pripravený na 
používanie.

Užitočná rada:
–  Pre preinštalovanie, zmenu alebo modifikáciu 
TV kanálov si pozrite kapitolu „Možnosti ponuky 
Nastavenie - Nastavenia tunera”.
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Nahrávanie

Disky na nahrávanie

Môže sa používať niekoľko rozdielnych 
formátov nahrávateľných DVD diskov:

  
DVD±RW (prepisovateľné DVD disky)
– Prepisovateľné disky môžu byť po zmazaní 
existujúcich údajov použité pre viacnásobné 
nahrávky.

  
DVD±R (nahrávateľné DVD disky)
– Disky sa dajú použiť len na jedno 
nahrávanie. Každý nový záznam je pridaný na 
koniec všetkých predchádzajúcich záznamov, 
pretože existujúci záznam sa nedá prepísať.
– Úpravu je možné vykonať na ktorýchkoľvek 
DVD±R diskoch, pokiaľ neboli uzatvorené 
(okrem { Skryť A-B }). 
– Aby ste prehrali DVD±R disk na inom DVD 
prehrávači, musia byť uzatvorené [pozrite si 
kapitolu „Úprava nahrávok - Prehrávanie 
vašich nahrávok (DVD±R) na iných DVD 
prehrávačoch“]. Po vykonaní tejto činnosti sa 
na disk už nedajú pridať žiadne iné údaje.

DVD±R DL disk (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.

Užitočná rada:
– Ak nahrávateľný DVD disk obsahuje nahrávky 
urobené na inom DVD rekordéri, nemusí byť 
možné pridanie novej nahrávky.
– Je normálne, že sa stretnete so šumom, keď 
nahrávate na disky pri vyšších rýchlostiach médií,
– Nepoužívajte disky s etiketami.

Podporované typy diskov a rýchlosti 
médií

Disk Rýchlosti médií 
DVD+R  1x - 16x
DVD+RW  2.4x - 8x
DVD-R   1x - 16x
DVD-RW  1x - 6x
DVD+R DL  2.4x - 8x
DVD-R DL  2x - 8x

DÔLEŽITÉ!
Nenahrávateľné obrázky
TV programy, filmy, videokazety, disky a iné 
materiály môžu byť chránené proti 
kopírovaniu, a preto nemôžu byť na tomto 
rekordéri nahrané.

Predvolené nastavenia nahrávania 

Predvolené nastavenia nahrávania vám 
umožňujú nastaviť automatické značky 
kapitoly, predvolený vstupný zdroj nahrávania 
a zapnúť funkciu prepisovania. 

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

B Pomocou tlačidiel  zvoľte možnosť  
{ Nahrávanie } a stlačte tlačidlo , aby ste 
voľbu potvrdili.

Preferences

Tuner

Disk

Prehrávanie

Nahrávanie
Zvuk

Video

Systém

Kvalita nahr.
Jazyk nahrávania
Autom. kapitola
Prepísať

SP
Jazyk 1
Zapnúť
Vypnúť

Nastavenie Nahrávanie

C Pomocou tlačidiel  zvoľte nastavenie, 
ktoré si želáte zmeniť a stlačte tlačidlo OK, 
aby ste voľbu potvrdili.
 Pokyny a vysvetlenia možností sa nachádzajú 

na nasledovných stranách.

D Ponuku opustíte stlačením tlačidla SETUP.
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Nahrávanie (pokračovanie)

Nastavenia možnosti { Nahrávanie }       
(podčiarknuté možnosti predstavujú predvolené výrobné nastavenia)

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

Dvojvrstvový 
DVD±R disk

HQ (vysoká kvalita)

SP (bežné prehrávanie)

SPP (lepšie bežné prehrávanie)

LP (dlhé prehrávanie)

EP (predĺžené prehrávanie)

SLP (veľmi dlhé prehrávanie)

1 
2
2.5
3
4
6

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

Počet hodín nahrávania, ktoré je možné 
uložiť na prázdny nahrávateľný DVD disk.

Kvalita nahrávky

Zvoľte jazyk nahrávania, ktorý má byť použitý pre TV programy vysielané 
dodatočným jazykom zvuku. Napríklad, ak je program dostupný v 
angličtine a španielčine, bude španielčina možnosťou dodatočného jazyka.

{ Jazyk 1 } –  Originálny vysielaný jazyk.

{ Jazyk 2 } –  Dodatočný jazyk zvuku.

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.

{ Zapnúť }   – Označovania kapitoly 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.

{ Vypnúť }  – Do nahrávky sa nevložia žiadne označovania 
kapitoly.

Táto funkcia vám umožňuje automaticky prepísať obsah DVD±RW disku 
vždy, keď spustíte nové nahrávanie.

{ Zapnúť }  – Zapne funkciu prepisovania. Keď na disku 
DVD±RW spustíte nové nahrávanie, bude 
prepísaný od zvoleného titulu smerom dopredu. 
Prečítajte si časť „Používanie disku DVD±RW s 
predchádzajúcimi nahrávkami”

{ Vypnúť } – Vypne funkciu prepisovania. Nové nahrávanie sa 
spustí vždy po poslednom titule nachádzajúcom 
sa na DVD±RW disku.

Kvalita nahr.

Jazyk nahrávania

Autom. kapitola

Prepísať
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Nahrávanie (pokračovanie)

Manuálne nahrávanie

Môžete zvoliť TV program alebo urobiť 
nahrávku z externého zariadenia. 

SOURCE
REC MODE

REC STOP

u

A Zapnite TV na správny kanál zobrazenia pre 
rekordér.

B Do rekordéra vložte nahrávateľný DVD disk.

C Pomocou tlačidiel P +/- zvoľte TV kanál, 
ktorý chcete nahrávať.

 Pre nahrávanie z externého zariadenia 
opakovane stlačte tlačidlo SOURCE, aby ste 
zvolili správny vstupný kanál, ktorý sa zhoduje 
so zásuvkou, ktorú používate na pripojenie 
externého zariadenia.

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

{ DV }
Vstupný zdroj zo zariadenia, ktoré je pripojené 
k zásuvke DV IN na prednom paneli.

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

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

E Stlačte tlačidlo REC â, aby ste spustili 
nahrávanie.
 Ak disk obsahuje nejaké nahrávky, nové 

nahrávky budú pridané za posledný titul na disku. 
[ Toto je možné v prípade, že ste vypli funkciu 
prepisovania. Pozrite si kapitolu „Nastavenia 
nahrávania - { Vypnúť }”].

 Pre pozastavenie nahrávania stlačte tlačidlo 
u. Pre pokračovanie v nahrávaní opätovne 
stlačte tlačidlo u.
 Túto funkciu môžete použiť, aby ste sa 

vyhli nahrávaniu reklám.

F Pre zastavenie nahrávania stlačte tlačidlo 
STOP Ç. 
 V opačnom prípade bude nahrávanie 

pokračovať, kým nebude disk plný.

Používanie disku DVD±RW s 
predchádzajúcimi nahrávkami

Tento rekordér má integrovanú funkciu 
prepisovania, ktorá vám umožní prepisovať 
predchádzajúce nahrávky.

Poznámka: Uistite sa, že je aktivovaná 
funkcia prepisovania. Pozrite si kapitolu 
„Nastavenia nahrávania - { Prepísať }”.

A Stlačte tlačidlo DISC, aby ste sprístupnili 
ponuku disku.

B Pomocou tlačidiel   vyberte titul, 
ktorý chcete prepísať.

C Stlačením tlačidla REC â spustíte nahrávanie.
  Nová nahrávka sa začne nahrávať a prepíše 

pritom existujúci titul.
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Nahrávanie (pokračovanie)

Okamžité nahrávanie po 
uplynutí času

A Postupujte podľa krokov A~E kapitoly 
„Manuálne nahrávanie“ v predchádzajúcej časti.

B Stlačte tlačidlo REC â, aby ste nastavili dĺžku 
času nahrávania. Každé nasledujúce stlačenie 
zvýši čas nahrávania o 30 minút, až po 
maximálny čas nahrávania 6 (šiestich) hodín. 

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

 Pre ukončenie nahrávania pred uplynutím 
stanoveného času stlačte tlačidlo STOP Ç.

Pozeranie iného zdroja počas 
nahrávania

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

TIMER
����

OK

Pozeranie prehrávania z iného 
zariadenia

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

 Stlačte tlačidlo STANDBY-ON 2, aby ste 
zobrazili obraz zo zariadenia, ktoré je 
pripojené k zásuvke EXT2 AUX-I/O tohto 
DVD rekordéra.

 Aby ste prepli späť do režimu rekordéra, 
stlačte tlačidlo STANDBY-ON 2 na 
diaľkovom ovládaní.

Pozeranie iného TV kanálu

Ak k zásuvke EXT2 AUX-I/O nie je pripojené 
žiadne zariadenie, stlačením tlačidla 
STANDBY-ON 2 prepnete do režimu TV.

 Na prepínanie kanálov použite diaľkové 
ovládanie TV.

 Aby ste prepli späť do režimu rekordéra, stlačte 
tlačidlo STANDBY-ON 2 na diaľkovom 
ovládaní.

Užitočná rada:
– Pre pozeranie TV kanálu cez rekordér alebo 
prehrávanie nahraného disku, prepnite TV späť na 
svoj kanál vstupu videa.
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Nahrávanie (pokračovanie)

O nahrávaní pomocou časovača

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

Pomocou tohto rekordéra môžete naplánovať 
až 7 nahrávok po dobu jedného mesiaca. 
Počas nahrávania pomocou časovača nie je 
možné zmeniť kanál rekordéra.

Pred začatím ...
Uistite sa, že sú hodiny systému správne 
nastavené.

TIMER
����

OK

O „VPS/PDC“
(VPS/PDC nie je v niektorých krajinách dostupné).
Funkcie „VPS“ (Video Programming System) 
(Programovací systém videa) alebo „PDC“ 
(Programme Delivery Control) (Ovládanie 
dodávania programu) sa používajú na ovládanie 
spustenia a ukončenia nahrávania TV kanálov. 
Ak sa TV program začne skôr alebo sa skončí 
neskôr, ako bolo stanovené, 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 
funkciu VPS/PDC vypnúť.

Nastavenie nahrávania pomocou 
časovača

A Zapnite TV na správny kanál zobrazenia pre 
rekordér.

B Na diaľkovom ovládaní stlačte tlačidlo TIMER.
 Zobrazí sa zoznam nahrávania pomocou 

časovača.

PreferencesZoznam časovača nahrávania 01.01.2007  09:15:10

Dátum   Spus.     Uk.     Zdroj     Kvalita    VPS/PDC   Opak.    Stav
--/-- ---     --:--      --:--       ---        ---             --              ---

SpäťBACK Ukon.TIMER Upraviť OK

C V ponuke zvoľte prázdny zoznam a stlačte 
tlačidlo OK, aby ste sprístupnili vstupnú 
obrazovku časovača.

D Pomocou tlačidiel  zmeňte hodnotu 
každého nastavenia a pomocou tlačidiel   
sa presúvajte v políčku zadávania. 

 Čísla môžete napísať aj pomocou číselnej 
klávesnice na diaľkovom ovládaní.

{ Dátum }
– Dátum nahrávania (deň/mesiac).

{ Spus. }
– Čas spustenia nahrávania (hodiny:minúty).

{ Uk. }
– Čas ukončenia nahrávania (hodiny:minúty).

{ Zdroj }
– Zvoľte TV kanál alebo správny vstupný 
zdroj (EXT2 alebo CAM), ktorý ste použili na 
pripojenie externého zariadenia.
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{ Kvalita }
– Zvoľte režim nahrávania: 
 { Auto } : Zvolí optimálny režim  

  nahrávania. (Závisí od  
  zostávajúceho voľného  
  priestoru na disku a dĺžky  
  nahrávania).

 { HQ }  : Vysoká kvalita   
{ SP } :  Štandardná kvalita prehrávania

 { SPP } :  Lepšia kvalita bežného  
  prehrávania

 { LP }   :  Kvalita dlhého prehrávania
 { EP }   :  Kvalita predĺženého   

  prehrávania  
 { SLP } :  Kvalita veľmi dlhého   

  prehrávania
Pre bližšie informácie si pozrite kapitolu 
„Nastavenia nahrávania - Kvalita nahrávania“.

{ VPS/PDC }
– Zapnite/vypnite režim VPS/PDC. 

{ Opak. }
– Zvoľte požadované nastavenie opakovaného 
nahrávania { Žiadne }, { Denne }, { Týžd. },  
{ Po-Pia } (pondelok až piatok ) alebo 
{ Víkend } (Sobota a Nedeľa).

{ Stav }
– Zobrazí stav naplánovaného nahrávania. 
Keď nastavíte časovač, zobrazí sa položka 
{ Plat. }. Ak sa zobrazí iné hlásenie, pozrite si 
„Riešenie problémov - Nahrávanie“.

E Po dokončení stlačte tlačidlo OK.

F Stlačením tlačidla TIMER opustíte ponuku.

G Do rekordéra DVD vložte nahrávateľný DVD 
disk.

H Stlačením tlačidla STANDBY-ON prepnete 
rekordér do pohotovostného režimu.

Zmena/odstránenie nahrávania 
pomocou časovača

A Zapnite TV na správny kanál zobrazenia pre 
rekordér.

B Na diaľkovom ovládaní stlačte tlačidlo TIMER.
 Zobrazí sa zoznam nahrávania pomocou 

časovania.

PreferencesZoznam časovača nahrávania 01.01.2007  09:15:10

 Dátum    Spus.      Uk.     Zdroj  Kvalita    VPS/PDC  Opak.       Stav

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

01.01 Ne  10:00     10:30      P01      SP       Vypnúť      Žiadne     Platné
04.01 Str  12:15     04:00      P05      SP       Vypnúť     Denne     Platné

SpäťBACK Ukon.TIMER UpraviťOK

C Pomocou tlačidiel  zvoľte program časovača, 
ktorý chcete zmeniť/vymazať a potom stlačte 
tlačidlo OK.
 Zobrazí sa ponuka úpravy.

Upraviť
Odstr.
Vypnúť
Zrušiť

 Aby ste zmenili plán časovača, označte 
možnosť { Upraviť } a stlačte tlačidlo OK. 
Zvoľte políčko záznamu a vykonajte potrebné 
zmeny a potom stlačte tlačidlo OK, aby ste 
zmeny uložili.

 Pre vymazanie programu časovača, označte 
možnosť { Odstr. } a stlačte tlačidlo OK.
ALEBO, v zozname nahrávania pomocou 
časovania zvýraznite časovač, ktorý chcete 
vymazať, a stlačte CLEAR.

 Aby ste zastavili opakované nahrávanie 
pomocou časovača, označte možnosť  
{ Vypnúť } a stlačte tlačidlo OK.

Poznámka: Aby ste obnovili opakované 
nahrávanie pomocou časovača, označte možnosť 
{ Zapnúť } plánované nahrávanie v ponuke 
úpravy a stlačte tlačidlo OK. 

 Aby ste ponuku úpravy opustili, označte 
možnosť { Zrušiť } a stlačte tlačidlo OK.

D Stlačením tlačidla TIMER opustíte ponuku.

Nahrávanie (pokračovanie)

3_dvdr3480-58_slo_27183.indd   1413_dvdr3480-58_slo_27183.indd   141 2008-03-14   4:17:20 PM2008-03-14   4:17:20 PM



142

S
lo

ve
n

č
in

a

Prehrávanie

Prehrávateľné disky

Pomocou tohto rekordéra môžete prehrávať a 
nahrávať na nasledujúce disky:

Nahrávanie a prehrávanie

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

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

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-Disk

Video CD
(Formáty 1.1, 2.0)

Super Video CD

DivX®, DivX® Ultra

DÔLEŽITÉ!
– Ak sa na TV obrazovke po stlačení 
tlačidla zobrazí ikona zablokovania (X), 
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.

Spustenie prehrávania disku

A Stlačením tlačidla STANDBY-ON prepnete 
na rekordér.

B Stlačte tlačidlo OPEN/CLOSE ç.
  Otvorí sa priečinok disku.

C Opatrne umiestnite disk do priečinku s 
etiketou smerom nahor a potom stlačte 
tlačidlo OPEN/CLOSE ç.
 Uistite sa, že je menovka disku smerom 

nahor. Obojstranné disky vkladajte stranou, 
ktorá je uvedená na etikete.

D Zapnite TV na správny kanál zobrazenia pre 
rekordér.

E Prehrávanie sa môže spustiť automaticky.

 Ak sa nespustí, stlačte tlačidlo DISC, aby ste 
zobrazili obsah disku. Zvoľte stopu/titul na 
prehrávanie a stlačte tlačidlo u. 

 Ďalšie funkcie prehrávania si pozrite v kapitole 
„Funkcie dodatočného prehrávania“.

ReWritable

Recordable
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Prehrávanie DVD video disku

DVD disk zvyčajne obsahuje ponuku disku. 
Možno budete musieť v ponuke disku uskutočniť 
výber (napr. jazyk titulkov alebo zvuku).

A Vložte DVD disk.

 Ak sa na TV zobrazí ponuka disku, pomocou 
tlačidiel   zvoľte možnosť prehrávania 
alebo pomocou číselnej klávesnice 0-9 
zadajte vašu voľbu a stlačte tlačidlo OK pre 
spustenie prehrávania.

Aby ste zvolili predchádzajúcu alebo 
nasledujúcu kapitolu/označenie titulu

 Počas prehrávania stlačte tlačidlo í / ë .

B Pre zastavenie prehrávania stlačte tlačidlo 
STOP Ç.

Prehrávanie DVD video disku

Prehrávanie disku (Super) Video CD
Disky (Super) Video CD môžu obsahovať 
funkciu „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 sa zobrazí ponuka indexu disku, pomocou 
číselnej klávesnice 0-9 zadajte vašu voľbu 
alebo pomocou tlačidiel  zvoľte možnosť 
prehrávania a stlačte tlačidlo OK pre 
potvrdenie voľby.

 Pre návrat do predchádzajúcej ponuky stlačte 
na diaľkovom ovládaní tlačidlo BACK. 

 Aby ste zapli/vypli režim vzdialeného ovládania 
(PBC), stlačte počas prehrávania na diaľkovom 
ovládaní tlačidlo INFO a potom pomocou 
tlačidiel  zvoľte možnosť { PBC zapnuté } 
alebo { PBC vypnuté }. 

B Prehrávanie zastavíte stlačením tlačidla  
STOP Ç.

Prehrávanie nahrávateľného DVD 
disku

A Vložte nahrávateľný DVD disk.

B Stlačte tlačidlo DISC.
  Zobrazí sa ponuka disku.

C Pomocou tlačidiel   zvoľte titul a 
stlačte tlačidlo u pre spustenie prehrávania.

D Aby ste prehrávanie zastavili, stlačte tlačidlo 
STOP Ç.

Prehrávanie DivX disku

Tento rekordér podporuje prehrávanie DivX  
filmov, ktoré ste skopírovali z vášho počítača 
na CD-R/RW disk a DVD±R/±RW disk.

A Vložte DivX  disk.

B Stlačte tlačidlo u pre spustenie prehrávania.

Počas prehrávania môžete:
 Ak sú na DivX disku vložené mnohojazyčné 

titulky, stlačte tlačidlo SUBTITLE, aby ste 
počas prehrávania zmenili jazyk titulkov.

C Pre zastavenie prehrávania stlačte tlačidlo 
STOP Ç.

Poznámka: Pre zvolenie inej znakovej 
súpravy pre súbor s titulkami si pozrite 
kapitolu „Nastavenia prehrávania - Písmo 
titulkov DivX“. 

Užitočné rady:
– Podporované sú súbory s titulkami s nasledujúcimi 
príponami súborov (.srt, .smi, .sub, .sami).
– Je bežné vytváranie skreslenia obrazu počas 
prehrávania formátu DivX  spôsobené slabou čistotou 
digitálneho obsahu počas preberania z internetu.
– Pre prehrávanie súborov formátu DivX  5 uložte 
súbor s titulkami a film vo formáte DivX  do 
rovnakého priečinku. Zaistite, aby boli titulky uložené 
s rovnakým názvom súboru ako film DivX , a aby si 
zároveň zachovali rovnakú príponu.

Prehrávanie (pokračovanie)
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Prehrávanie disku vo formáte MP3/
WMA

Tento rekordér dokáže prehrávať väčšinu 
zvukových MP3 súborov a súbory s obrázkami 
vo formáte JPEG nahranými na nahrávateľnom 
disku alebo reklamnom disku CD.

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

B Pomocou tlačidiel  prechádzajte cez 
ponuku a stlačte tlačidlo OK pre sprístupnenie 
priečinku/albumu.

PreferencesDát. disk 0001/0005 Vypnúť

Zvuk /   00:00 / 00:00

...

Stopa 1.mp3

Stopa 2.mp3

Stopa 3.mp3

Stopa 4.mp3

Stopa 5.mp3

Stopa 6.mp3

Stopa 7.mp3

Zvuk  -   Stopa 3.mp3

Veľkosť
Dátum 
Čas 

4.20 MB
01.02.2006

10:10:50

Reg.OK PrehraťREC MODE Režim Zoznam ANGLE

 Ak disk obsahuje veľa stôp/titulov/súborov, 
pomocou tlačidla PREVí alebo NEXT ë 
zobrazíte predchádzajúcu/nasledujúcu stranu 
výberu.

 Aby ste sa vrátili na predchádzajúcu úroveň, 
stlačte tlačidlo BACK.

C Pomocou tlačidiel  zvoľte skladbu/súbor a 
stlačením tlačidla OK spustite prehrávanie. 

D Aby ste prehrávanie zastavili, stlačte tlačidlo 
STOP Ç.

Užitočné rady:
– Budú sa prehrávať iba prvé záznamy 
viaczáznamového disku CD.
– Tento rekordér nepodporuje formát zvuku 
MP3PRO.
– Rekordéru môže dlhší čas trvať zobrazenie 
obsahu disku na TV, čo je spôsobené veľkým počtom 
skladieb/obrázkov nahraných na jednom disku.

Prehrávanie disku s obrázkami 
(prezentácia)

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

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

B Pomocou tlačidiel  prechádzajte cez 
ponuku a stlačte tlačidlo OK pre sprístupnenie 
priečinku.

PreferencesDát. disk 0001/0005 Vypnúť

..

Pic 01.jpg

Pic 02.jpg

Pic 03.jpg

Pic 04.jpg

Pic 05.jpg

Pic 06.jpg

Pic 07.jpg

Rozlíšenie

Dátum

Čas

2560 x 1920

01.02.2005

03:10:50

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

Reg.OK PrehraťREC MODE Režim Zoznam ANGLE

 Ak disk obsahuje veľa stôp/titulov/súborov, 
pomocou tlačidla PREVí alebo NEXT ë 
zobrazíte predchádzajúcu/nasledujúcu stranu 
výberu.

 Aby ste sa vrátili na predchádzajúcu úroveň, 
stlačte tlačidlo BACK.

C Pomocou tlačidiel  zvoľte stopu/súbor a 
stlačte tlačidlo OK pre spustenie prehrávania 
prezentácie.

D Počas prehrávania môžete získať prístup k 
rôznym nastaveniam.

 Stlačte tlačidlo INFO pre spustenie alebo 
ukončenie ponuky. Zobrazí funkcie tlačidiel na 
diaľkovom ovládaní.

Reg. Prechody OtočiťANGLE ���
�

Pre zobrazenie indexu 12 miniatúrnych 
obrázkov na obrazovke

 Stlačte tlačidlo ANGLE. Pomocou tlačidiel í 
/ ë sa presuňte na predchádzajúcu/
nasledujúcu stranu.

Prehrávanie (pokračovanie)
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Prehrávanie (pokračovanie)

Pre otvorenie/zatvorenie režimu 
približovania

 Stlačte tlačidlo ZOOM, aby ste zadali a zmenili 
faktor približovania. Pomocou tlačidiel   
sa posúvajte priblíženým obrazom.

 Pre ukončenie režimu približovania a 
obnovenie prezentácie stlačte tlačidlo ZOOM, 
aby ste zvolili možnosť { 100% }.

Pre zmenu prechodov prezentácie
 Použite tlačidlá , aby ste prepínali medzi 

režimami prechodov.

Otočenie obrázku
 Pomocou tlačidiel   otáčajte aktuálny 

obrázok.

Pre zobrazenie predchádzajúceho/
nasledujúceho súboru

 Pomocou tlačidiel í / ë zvoľte preferovaný 
súbor.

E Stlačte tlačidlo BACK, aby ste sa vrátili do 
hlavnej ponuky.

F Pre zastavenie prehrávania a zobrazenie 
obsahu ponuky stlačte tlačidlo STOP Ç.

Ak disk obsahuje hudbu vo formáte MP3 
a súbory s obrázkami vo formáte JPEG, 
môžete spustiť prehrávanie hudobnej 
prezentácie

 Zvoľte súbor MP3 a stlačte tlačidlo OK pre 
spustenie prehrávania. Potom v ponuke zvoľte 
obrazový súbor a stlačte tlačidlo OK pre 
spustenie prehrávania prezentácie.

Podporované formáty súborov sú 
obrázkové formáty JPEG:
– Prípona súboru musí byť „.JPG,“ „.JPE“ 
alebo „.JPEG.“
– Tento rekordér môže zobraziť iba obrázky 
nasnímané digitálnym fotoaparátom vo formáte 
JPEG-EXIF, ktorý využívajú takmer všetky 
digitálne fotoaparáty. Nedokáže zobraziť 
formát Motion (Pohyblivého) JPEG, obrázky 
iných formátov, ako je JPEG alebo zvukové 
klipy spojené s obrázkami.

Užitočné rady:
– Tento rekordér nemusí prehrať disky vytvorené 
osobným počítačom kvôli rozdielu v technikách 
nahrávania. Nie je zaručená kompatibilita s 
nahrávateľným formátom.
– Rekordéru môže dlhší čas trvať zobrazenie 
obsahu disku na TV, čo je spôsobené veľkým počtom 
skladieb/obrázkov nahraných na jednom disku.
– Ak obrázok vo formáte JPEG nie je nahraný 
pomocou súboru typu „exif“, na displeji sa nezobrazí 
miniatúra aktuálneho obrázku. 

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 Stlačte tlačidlo USB na diaľkovom ovládaní, 
aby ste sprístupnili údaje zariadenia.
 Na TV sa zobrazí ponuka s obsahom.

C Pomocou tlačidiel  prechádzajte cez 
položky v ponuke, zvoľte súbor, ktorý chcete 
prehrať a potom stlačte tlačidlo OK.
 Pre bližšie informácie o prehrávaní si 

pozrite predchádzajúce časti o prehrávaní vo 
formáte MP3/WMA a DivX v tejto užívateľskej 
príručke.

D Pre zastavenie prehrávania stlačte tlačidlo 
STOP Ç alebo vyberte USB zariadenie typu 
Flash/USB čítačku pamäťových kariet z portu 
USB.

Poznámka:
USB port nepodporuje prehrávanie zo 
zariadenia s rozbočovačom USB. Podporované 
sú iba značky a modely digitálnych 
fotoaparátov, ktoré podporujú veľkokapacitné 
USB zariadenia štandardnej triedy.
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Funkcie dodatočného prehrávania

ë

DISC

í

SUBTITLE
ZOOM

AUDIO

REPEAT A-B

INFO

REPEAT

Prepnutie na iný titul/kapitolu/
skladbu

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

Počas prehrávania,
 Stlačením tlačidla ë prejdete na nasledujúcu 

kapitolu/skladbu. 

 Stlačte tlačidlo í , aby ste sa vrátili na 
začiatok predchádzajúcej kapitoly/skladby.
ALEBO

 Pomocou číselnej klávesnice 0-9 vložte číslo 
kapitoly/skladby.
ALEBO

 Stlačením tlačidla INFO sa zobrazí ponuka 
možností prehrávania videa.

V ponuke označte ikonu titulu a stlačte tlačidlo 
OK. Pomocou tlačidiel  zmeníte číslo 
titulu.

 1/3  

 V ponuke označte ikonu kapitoly a stlačte 
tlačidlo OK. Pomocou tlačidiel  zmeníte 
číslo kapitoly.

 5/12

 Stlačením tlačidla INFO opustíte ponuku 
možností.

Pozastavenie prehrávania/
pomalé prehrávanie

(Nevzťahuje sa to na disky VCD/SVCD)

A Počas prehrávania stlačte tlačidlo u, aby ste 
prehrávanie pozastavili a zobrazili statický 
obrázok. 

B Aby ste statický obrázok posunuli o jeden 
snímok dozadu alebo dopredu, opakovane 
stlačte tlačidlo  alebo .

C Pre spustenie pomalého prehrávania 
opakovane stlačte tlačidlo m, aby ste 
prechádzali cez rôzne rýchlosti pomalého 
pohybu (1/16X, 1/8X, 1/4X, 1/2X).

D Pre obnovenie normálneho prehrávania stlačte 
tlačidlo u. 

Vyhľadávanie smerom dopredu/
dozadu

Počas prehrávania môžete disk rýchlo pretáčať 
dopredu alebo dozadu a zvoliť požadovanú 
rýchlosť vyhľadávania.

A Počas prehrávania stlačte a podržte tlačidlo í  
alebo ë stlačené dovtedy, kým sa na TV 
nezobrazí stavový riadok vyhľadávania rýchlosti 
(2x).
  Zvuk sa stlmí.

B Opakovane stlačte tlačidlo m alebo M, aby 
ste prechádzali cez rôzne rýchlosti 
vyhľadávania (2X, 4X, 8X, 16X, 32X).

C Pre obnovenie normálneho prehrávania stlačte 
tlačidlo u. 
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Zväčšenie statických obrázkov 

Môžete zväčšiť obrázok na obrazovke a 
posúvať sa zväčšeným obrázkom.

A Opakovane stlačte tlačidlo ZOOM, aby ste 
aktivovali funkciu priblíženia.

B Pomocou tlačidiel   sa posúvajte 
priblíženým obrázkom.

C Pre ukončenie opakovane stláčajte tlačidlo 
ZOOM dovtedy, kým sa obrázok nevráti do 
pôvodnej veľkosti.

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.

 Počas prehrávania disku opakovane stlačte 
tlačidlo ANGLE, aby ste zvolili požadovaný 
uhol kamery na disku.
 Ak je podporovaná funkcia viacerých uhlov, 

zobrazí sa ikona .

Náhodné prehrávanie skladieb

Súbory/skladby môžete náhodne prehrávať na 
zvukovom disku CD, video CD (disk VCD), 
obrázkovom CD, DVD disku alebo USB 
zariadení (napr. súbory vo formáte CDDA, 
MP3, JPEG).

A Počas prehrávania stlačte tlačidlo SHUFFLE, 
aby ste aktivovali náhodné prehrávanie.

B Pre ukončenie náhodného prehrávania stlačte 
tlačidlo SHUFFLE ešte raz.

Používanie rôznych režimov 
opakovaného prehrávania

Počas prehrávania môžete zvoliť funkcie 
režimov opakovaného prehrávania.

Opakované prehrávanie

Možnosti opakovaného prehrávania sa líšia v 
závislosti od typu disku.

A Počas prehrávania stlačte tlačidlo REPEAT, 
aby ste zvolili jednu z možností opakovania.
 Opakovať TITLE (Titul)/ CHAPTER   

 (Kapitolu)/ všetky (DVD/DVD±R/±RW).
 Opakovať skladbu/ titul (VCD/SVCD).
 Opakovať ONCE (Jedenkrát)/ REPEAT  

 (Opakovať)/ REPEAT (Opakovať) všetko  
 (DivX, DivX Ultra, Audio).

B Pre zrušenie opakovaného prehrávania 
opakovane stlačte tlačidlo REPEAT, aby ste 
zvolili možnosť „Repeat off“ (Opakovanie 
vypnuté) alebo stlačte tlačidlo STOP Ç.

Opakovanie určitej časti (A-B)

Môžete nastaviť opakované prehrávanie určitej 
časti v rámci titulu/kapitoly/skladby. Aby ste 
tak učinili, musíte označiť začiatok a koniec 
časti, ktorú chcete opakovať.

A Počas prehrávania stlačte tlačidlo REPEAT A-B 
na bode požadovaného začiatku opakovaného 
prehrávania.

B Tlačidlo REPEAT A-B stlačte znovu na bode 
požadovaného konca opakovaného 
prehrávania.
 Prehrávanie preskočí na začiatok označenej 

časti. Časť sa bude opakovať dovtedy, kým 
režim opakovania nezrušíte.

C Aby ste zrušili opakované prehrávanie, stlačte 
tlačidlo REPEAT A-B ešte raz.

Funkcie dodatočného prehrávania (pokračovanie)
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Zmena jazyka titulkov

Táto činnosť funguje iba na DVD diskoch a 
DivX® Ultra diskoch s viacerými jazykmi 
titulkov. Požadovaný jazyk môžete zmeniť 
počas prehrávania disku.

 Počas prehrávania disku opakovaným stlačením 
tlačidla SUBTITLE budete prechádzať cez 
možnosti jazyka na disku. 
 Ak zvolený jazyk nie je na disku dostupný, 

namiesto neho bude použitý predvolene 
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 (DISK).

Zmena jazyka zvukovej stopy

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

 Počas prehrávania môžete opakovaným 
stláčaním tlačidla AUDIO prechádzať cez 
kanály zvuku a jazyk zvuku na disku.
 Ak zvolený jazyk nie je na disku dostupný, 

namiesto neho bude použité 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.

Vyhľadávanie podľa času

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

A Počas prehrávania stlačte tlačidlo TIME 
SEARCH, aby ste sprístupnili záznamovú 
obrazovku vyhľadávania času.

B Stlačte tlačidlo OK na diaľkovom ovládaní.
 Uplynutý čas prehrávania sa zmení na čas 

vstupného políčka.

 _ _:_ _:_ _TTTT

 Použite číselnú klávesnicu (0-9), aby ste 
vložili 6 číslic času. 
 Prehrávanie preskočí na zadaný čas.

Obnovenie prehrávania od bodu 
posledného prerušenia.

Táto možnosť je dostupná iba na DVD/VCD 
diskoch. Rekordér môže obnoviť prehrávanie 
od posledného bodu zastavenia.

Pred začatím...
Uistite sa, že je zapnuté nastavenie režimu 
obnovenia. Pozrite si kapitolu „Nastavenia 
prehrávania - Pokračovanie“.

 Vložte disk a stlačte tlačidlo u, aby ste 
spustili prehrávanie od posledného bodu 
zastavenia.

Aby ste zrušili režim a spustili prehrávanie 
od začiatku

 Po zastavení prehrávania opäť stlačte tlačidlo 
STOP Ç.
ALEBO

 Stlačte tlačidlo í, aby ste spustili prehrávanie 
od prvého titulu/skladby.

Funkcie dodatočného prehrávania (pokračovanie)
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Úprava nahrávok

O ponuke disku

Obrazovka indexu ponuky disku zobrazí vaše 
nahrávky na nahrávateľnom DVD disku. Na TV 
by sa to malo zobraziť potom, ako vložíte 
nahrávateľný DVD disk alebo po stlačení 
tlačidla DISC na diaľkovom ovládaní.

PreferencesTitul:           1/3

UpraviťOKPrehraťPLAY Ukon.DISC

P06

18 / 01 00:08

00:57:18 SP

1.9GB

Pripom.:

00:11:09 SP

0.4GB

A B

C
D

Obrazovka indexu ponuky disku obsahuje 
nasledovné informácie o nahrávaní:

A Miniatúra titulu
B Názov titulu, čas nahrávania, kvalita nahrávania 

a využitý priestor na disku.
C Zostávajúci čas nahrávania v rozdielnych 

režimoch nahrávania. Stlačte tlačidlo REC 
MODE, aby ste zmenili režim nahrávania.

D Zostávajúci priestor na disku.

Úprava vašich nahrávok

Po vykonaní nahrávania vám tento rekordér 
umožňuje upraviť obsah videa alebo titulu. 
Nahrávky môžete vymazať, zabezpečiť alebo 
premenovať. Ak sa DVD±R disk uzatvoril, 
nedá sa už upravovať.

Pred začatím..
Stlačte tlačidlo DISC pre zobrazenie indexu 
ponuky disku. Zvoľte titul, ktorý chcete 
upraviť a stlačte tlačidlo OK pre sprístupnenie 
ponuky úpravy.

Preferences

Pon. DiskBACK Potvr.OK Ukon.DISC

P06

10 / 01          10:08         

00:30:21     SP

1.0GB

Upraviť Prehrať

Prehrať
Titul

Disk

{ Prehrať }
Prehrá zvolený titul (nahrávku).

{ Titul }
Sprístupní ponuku úpravy titulu.

{ Disk }
Sprístupní ponuku úpravy disku.
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Sprístupní ponuku úpravy titulu.

Ponuka úpravy titulu vám umožňuje vymazať 
titul, skryť/odkryť zvolenú časť, premenovať, 
rozdeliť alebo zabezpečiť nahrávku.

A Stlačte tlačidlo DISC, aby ste sprístupnili 
ponuku disku.

B Pomocou tlačidiel   zvoľte titul, ktorý 
chcete upraviť a stlačte tlačidlo OK.
 Zobrazí sa ponuka úpravy.

C Pomocou tlačidiel  zvoľte možnosť  
{ Titul }a stlačte tlačidlo OK.

Preferences

P06

10 / 01          10:08         

00:30:21     SP

1.0GB

Vym.

Skryť A-B

Zr. skrytie

Premenovať
Rozd.

Chrániť

Upraviť Titul

Prehrať

Titul

Disk

Pon. DiskBACK Potvr.OK Ukon.DISC

Vymazávanie a nahrávanie

Na nahrávateľnom DVD disku môžete 
odstrániť špecifický titul (nahrávku). 

A V ponuke úpravy titulu pomocou tlačidiel  
zvoľte možnosť { Vym. } a stlačte tlačidlo OK.
 Zobrazí sa správa o potvrdení.

B Pre vykonanie voľby zvoľte v ponuke možnosť 
{ OK } a stlačte tlačidlo OK, aby ste voľbu 
potvrdili. 

 Aby ste voľbu zrušili, zvoľte možnosť { Zrušiť }  
a stlačte tlačidlo OK.

Skrytie časti titulu (iba DVD±RW 
disk)

Táto možnosť vám umožňuje skryť neželané 
scény z nahrávky (napr. scény s reklamou). 
Aby ste tak učinili, musíte nastaviť začiatok 
(bod A) a koniec (bod B) scény, ktorú chcete 
vymazať.

A V ponuke úpravy titulu zvoľte pomocou 
tlačidiel  možnosť { Skryť A-B } a stlačte 
tlačidlo OK.
 Obrazovka titulu bude dôsledkom 

predvoleného nastavenia v pozastavenom 
režime. 

Potvr.OK PrehraťPlay Uprav.menuBACK

Skryť A-B         Titul : 1

00:00:00

Nast. bod A

Nast. bod B

OK

Zrušiť

B Stlačte tlačidlo u pre spustenie prehrávania.

 Aby ste vykonali rýchle vyhľadávanie, stlačte 
tlačidlá m M.

 Aby ste našli konkrétny záber počas 
prehrávania, stlačte tlačidlo u pre 
pozastavenie prehrávania a potom opakovane 
stlačte tlačidlo  alebo .

C S vyznačenou možnosťou { Nast. bod A } 
stlačte tlačidlo OK, aby ste nastavili počiatočný 
bod.

D Označte konečný bod časti, ktorú chcete skryť 
a stlačte tlačidlo u, aby ste pozastavili 
prehrávanie.

E S vyznačenou možnosťou { Nast. bod B } 
(Nast. bod B) stlačte tlačidlo OK, aby ste 
nastavili konečný bod. 

F Aby ste voľbu potvrdili, zvoľte pomocou 
tlačidiel  možnosť { Skryť A-B } a stlačte 
tlačidlo OK

Užitočná rada:
– Pre obnovenie skrytých scén zvoľte v ponuke 
úpravy možnosť { Zr. skrytie }. 

Úprava nahrávok (pokračovanie)
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Úprava nahrávok (pokračovanie)

Premenovanie titulu

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

A V ponuke úpravy titulu zvoľte pomocou 
tlačidiel  možnosť { Premenovať } a 
stlačte tlačidlo OK.
 Zobrazí sa obrazovka s klávesnicou.

B Pomocou tlačidiel   označte znak/
číslo/symbol a stlačte tlačidlo OK, aby ste 
možnosť zvolili.
 Maximálny vstup je až 16 znakov.

 Váš vstup môžete upraviť pomocou 
nasledovných tlačidiel na obrazovke s 
klávesnicou. Pomocou tlačidiel   
označte príslušný stavový riadok.

ABC  : zobraziť veľké písmená.

abc  : zobraziť malé písmená.

?!#  : zobraziť symboly.

Space  : vytvoriť medzeru medzi znakmi.

X  : odstrániť znak naľavo od 
kurzora.

 Za účelom prepínania medzi veľkými a malými 
písmenami alebo vstupnými poľami symbolov 
stlačte opakovane tlačidlá í aleboë, aby ste 
zvolili požadované pole.

C Aby ste voľbu potvrdili, pomocou tlačidiel 
  zvoľte možnosť { Potvrdiť } a stlačte 

tlačidlo OK.
 Informačný panel je teraz aktualizovaný. 

 Aby ste zmeny zrušili, stlačte na diaľkovom 
ovládaní tlačidlo BACK.

Rozdelenie titulu (iba DVD±RW 
disky)

Titul môžete rozdeliť na dva alebo viac titulov. 
Uvedomte si, že dĺžka titulu musí presahovať 6 
(šesť) sekúnd.

Varovanie! Po rozdelení titulu nie je možné 
proces vrátiť späť.

A V ponuke úpravy titulu zvoľte pomocou 
tlačidiel  možnosť { Rozd. } a stlačte 
tlačidlo OK.
 Obrazovka titulu bude dôsledkom 

predvoleného nastavenia v pozastavenom 
režime. 

Potvr.OK PrehraťPLAY Uprav.menuBACK

Rozd.

OK

Zrušiť

Rozd.      Titul: 1

00:00:00

00:00:00

B Stlačte tlačidlo u pre spustenie prehrávania.

 Aby ste vykonali rýchle vyhľadávanie, stlačte 
tlačidlá m M.

 Aby ste našli konkrétny záber počas 
prehrávania, stlačte tlačidlo u pre 
pozastavenie prehrávania a potom opakovane 
stlačte tlačidlo  alebo .

C Označte možnosť { Rozd. } a stlačte tlačidlo 
OK, aby ste nastavili bod rozdeľovania.

D Pomocou tlačidiel   zvoľte možnosť  
{ OK } a stlačte tlačidlo OK pre spustenie 
rozdeľovania.
 Po dokončení sa na obrazovke indexu 

úpravy disku zobrazí nový titul.
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Ochrana titulu

Aby ste zabránili náhodnej strate nahrávky, 
môžete nahraný titul chrániť.

A V ponuke úpravy titulu zvoľte pomocou 
tlačidiel  možnosť { Chrániť } a stlačte 
tlačidlo OK.
 Zobrazí sa správa o potvrdení.

B V ponuke zvoľte možnosť { OK } pre 
vykonanie voľby alebo možnosť { Zrušiť }, 
aby ste voľbu zrušili a potom stlačte tlačidlo 
OK, aby ste voľbu potvrdili. 

Aby ste zrušili chránenie titulu 
 V ponuke úpravy titulu zvoľte pomocou 

tlačidiel  možnosť { Zrušiť chr. } a 
zvoľte možnosť OK.
 Zobrazí sa správa o potvrdení. Ak chcete 

titul vymazať alebo upraviť, musíte zrušiť 
chránenie titulu.

Úprava nahrávok (pokračovanie)

Sprístupnenie ponuky úpravy 
disku

Ponuka úpravy disku vám umožňuje vymazať 
všetky nahrávky a pripraviť disk na prehrávanie 
na iných DVD prehrávačoch.

A Stlačte tlačidlo DISC, aby ste sprístupnili 
ponuku disku.

B Pomocou tlačidiel   zvoľte 
ktorýkoľvek titul (okrem prázdneho titulu) a 
stlačte tlačidlo OK.
 Zobrazí sa ponuka úpravy.

C Pomocou tlačidiel  zvoľte možnosť { Disk } 
a stlačte tlačidlo OK.

Preferences

Pon. DiskBACK Potvr.OK Ukon.DISC

P06

10 / 01          10:08         

00:30:21       SP

1.0GB

Vym.

Uzatv.

Štít.

Upraviť Disk

Prehrať

Titul

Disk

Vymazanie všetkých nahrávok

Táto možnosť vám umožňuje vymazať všetky 
nechránené tituly na nahrávateľnom DVD 
disku. 

A V ponuke úpravy zvoľte pomocou tlačidiel 
 možnosť { Vym. } a stlačte tlačidlo OK.
  Zobrazí sa správa o potvrdení.

B Pre vykonanie voľby zvoľte v ponuke možnosť 
{ OK } a stlačte tlačidlo OK, aby ste voľbu 
potvrdili. 

 Aby ste voľbu zrušili, zvoľte možnosť { Zrušiť }  
a stlačte tlačidlo OK.
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Premenovanie disku

Originálny názov disku automaticky vytvára 
rekordér. Disk môžete premenovať 
postupovaním podľa doleuvedených krokov.

A V ponuke úpravy zvoľte pomocou tlačidiel 
 možnosť { Štít. } a stlačte tlačidlo OK.
 Zobrazí sa obrazovka s klávesnicou.

B Pomocou tlačidiel   označte znak/
číslo/symbol a stlačte tlačidlo OK, aby ste 
možnosť zvolili.
 Maximálny vstup je až 16 znakov.

 Váš vstup môžete upraviť pomocou 
nasledovných tlačidiel na obrazovke s 
klávesnicou. Pomocou tlačidiel   
označte príslušný stavový riadok.

ABC  : zobraziť veľké písmená.

abc  : zobraziť malé písmená.

?!#  : zobraziť symboly.

Space  : vytvoriť medzeru medzi znakmi.

X  : odstrániť znak naľavo od 
kurzora.

 Za účelom prepínania medzi veľkými a malými 
písmenami alebo vstupnými poľami symbolov 
stlačte opakovane tlačidlá í alebo ë , aby 
ste zvolili požadované pole.

C Aby ste voľbu potvrdili, pomocou tlačidiel 
  zvoľte možnosť { Potvrdiť } a 

stlačte tlačidlo OK.
 Informačný panel je teraz aktualizovaný. 

 Aby ste zmeny zrušili, na diaľkovom ovládaní 
stlačte tlačidlo BACK.

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

Aby bolo možné prehrať DVD±R disk na inom 
DVD prehrávači, je potrebné ho uzatvoriť.

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 Stlačte tlačidlo DISC, aby ste sprístupnili 
ponuku disku.

B Pomocou tlačidiel   zvoľte titul a 
stlačte tlačidlo OK.
 Zobrazí sa ponuka úpravy.

C Pomocou tlačidiel  zvoľte možnosť  
{ Uzatv. } a stlačte tlačidlo OK.
 Zobrazí sa varovná správa.

D V ponuke zvoľte možnosť { OK } a stlačte 
tlačidlo OK.
 Spustí sa uzatváranie. V závislosti od dĺžky 

nahrávky zaberie proces niekoľko minút.
 Neotvárajte priečinok disku a nevypínajte 

napájanie, pretože to môže spôsobiť 
nepoužiteľnosť disku.

Úprava nahrávok (pokračovanie)

3_dvdr3480-58_slo_27183.indd   1533_dvdr3480-58_slo_27183.indd   153 2008-03-14   4:17:22 PM2008-03-14   4:17:22 PM



154

S
lo

ve
n

č
in

a

Možnosti ponuky Nastavenie

Prístup k ponuke Nastavenie

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

SETUP

����

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

systému.

B Pomocou tlačidiel  označte položku 
ponuky a stlačte tlačidlo  pre sprístupnenie 
jej možností.

C Pomocou tlačidiel  označte nastavenie, 
ktoré si želáte zmeniť a stlačte tlačidlo OK, 
aby ste voľbu potvrdili.
 Pokyny a vysvetlenia možností sa 

nachádzajú na nasledovných stranách.

D Ponuku opustíte stlačením tlačidla SETUP.

Preferences

Tuner
Disk

Prehrávanie

Nahrávanie

Zvuk

Video

Systém

Sprav.predvoľby
Krajina
Aut. vyhľ.  

Nemecko

Nastavenie Tuner

Pozrite si túto kapitolu „Nastavenia možnosti  
{ Tuner } ”.

Preferences

Tuner

Disk
Prehrávanie

Nahrávanie

Zvuk

Video

Systém

Formát.
Uzm.
Zaistiť komp.
Disk info

Nastavenie Disk

 
Pozrite si túto kapitolu „Nastavenia možnosti  
{ Disk } ”.

Tuner

Disk

Prehrávanie
Nahrávanie

Zvuk

Video

Systém

Jazyk zvuku

Jazyk titulkov

Tvar TV

Pokračovať
DivX(R) VOD DRM

Pís. titulkov DivX

Nastavenie Prehrávanie

Anglicky

Vypnúť
4:3 LB

Zapnúť

Centr. Európa

Pozrite si túto kapitolu „Nastavenia možnosti  
{ Prehrávanie } ”.

Preferences

Tuner

Disk

Prehrávanie

Nahrávanie
Zvuk

Video

Systém

Kvalita nahr.
Jazyk nahrávania
Autom. kapitola
Prepísať

SP
Jazyk 1
Zapnúť
Vypnúť

Nastavenie Nahrávanie

Poznámka: Pre nastavenia možnosti   
{ Nahrávanie } si pozrite kapitolu „Nahrávanie“.

Tuner

Disk

Prehrávanie

Nahrávanie

Zvuk
Video

Systém

Zm. nadol
Digit. výstup
Režim Noc

Nastavenie Zvuk

Stereo
Auto
Vypnúť

Pozrite si túto kapitolu „Nastavenia možnosti  
{ Zvuk } ”.

Tuner

Disk

Prehrávanie

Nahrávanie

Zvuk

Video
Systém

Výstup videa

Nastavenie Video

SCART RGB

Pozrite si túto kapitolu „Nastavenia možnosti  
{ Video }”.

Tuner

Disk

Prehrávanie

Nahrávanie

Zvuk

Video

Systém

Ponuka Jazyk
Nastavenie hodín
Šetrič obraz.
Obnoviť predv.

Nastavenie Systém

Anglicky
00 : 27 : 30
Zapnúť

Pozrite si túto kapitolu „Nastavenia možnosti  
{ Systém } ”.
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Možnosti ponuky Nastavenie (pokračovanie)

Nastavenia možnosti { Tuner } 

Nastavte uložené kanály podľa vašich potrieb.
Zvoľte túto možnosť a stlačte tlačidlo OK, aby ste vstúpili do ponuky 
zoznamu programov.
1) Pomocou tlačidiel  označte kanál, ktorý chcete upraviť.
2) Stlačte tlačidlo , aby ste sa presunuli na lištu činnosti na ľavej strane.
3) Pomocou tlačidiel  zvoľte jednu z možností zmeny:

{ P. hore } –  Stlačte tlačidlo OK, aby ste označený kanál posunuli 
smerom nahor k predchádzajúcemu predvolenému 
číslu v programovom zozname.

{ Pos. dole }  –  Stlačte tlačidlo OK, aby ste označený kanál posunuli 
smerom nadol k nasledujúcemu predvolenému číslu 
v programovom zozname.

Poznámka:  Aby ste preskočili kanál, označte požadovaný kanál a stlačte 
tlačidlo CLEAR. Prístup k TV kanálu získate iba stlačením príslušného 
tlačidla na diaľkovom ovládaní.

{ NICAM } –  NICAM predstavuje systém prenosu digitálneho 
zvuku. Môže prenášať jeden stereofónny kanál alebo 
dva samostatné monofónne kanály. Zvoľte možnosť 
{ Zapnúť }, aby ste zlepšili prenos zvuku alebo 
možnosť { Vypnúť } v prípade slabého príjmu.

{ Dekodér }  – Ak je aktuálny TV kanál vysielaný pomocou 
kódovaných TV signálov, ktoré sa dajú správne 
zobraziť pomocou dekodéra, ktorý je pripojený k 
zásuvke EXT2 AUX-I/O, musíte pripojený dekodér 
zapnúť, aby ste ho priradili k tomuto kanálu. 

   Stlačte tlačidlo OK, aby ste dekodér nastavili na 
možnosť { Zapnúť } alebo { Vypnúť }. 

{ Premenovať }  –  Stlačte tlačidlo OK, aby ste prešli na políčko 
premenovania záznamu. Pomocou tlačidiel   
označte znak/číslo/symbol v ponuke klávesnice a 
stlačte tlačidlo OK, aby ste možnosť zvolili. Po 
dokončení prejdite v ponuke na možnosť { Dokon. } 
a stlačte tlačidlo OK.

   Poznámka: Maximálny vstup je päť znakov.

   Váš vstup môžete upraviť pomocou nasledovných 
tlačidiel na obrazovke s klávesnicou. Pomocou 
tlačidiel   označte príslušný stavový riadok.

ABC  : zobraziť veľké písmená.
abc  : zobraziť malé písmená.
?!#  : zobraziť symboly.

Space  : vytvoriť medzeru medzi znakmi.
X  : odstrániť znak naľavo od kurzora.

   Za účelom prepínania medzi veľkými a malými 
písmenami alebo vstupnými poľami symbolov stlačte 
opakovane tlačidlá í or ë, aby ste zvolili 
požadované pole 

   Aby ste voľbu potvrdili, pomocou tlačidiel   
zvoľte možnosť { Potvrdiť } a stlačte tlačidlo OK.

Sprav.predvoľby
PR  Stanica  Jem.   NICAM    Dekodér    CH

Pred./nas.íë Potvr.OK Ukon.BACK

Pr.CLEAR

P. hore

Pos. dole

NICAM

Dekodér

Premenovať
Manuálne nast.

1      P01        0      Zapnúť     Vypnúť      C03

2      P02        0      Zapnúť     Vypnúť      S08

3      P03        0      Zapnúť     Vypnúť      C05

4      P04        0      Zapnúť     Vypnúť      C09

6      P06        0      Zapnúť     Vypnúť      C25

7      P07        0      Zapnúť     Vypnúť      C29

5      P05        0      Zapnúť     Vypnúť      C21

Sprav.predvoľby
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Možnosti ponuky Nastavenie (pokračovanie)

Nastavenia možnosti { Tuner } (pokračovanie)

Manuálne nast.

OKOKSpäťBACK

5           95.25              C21         0            PAL B/G

PR Vyh.(MHZ) CH Jem. Štand.

{ Manuálne nast. }  –  Stlačte tlačidlo OK, aby ste prešli na ponuku
manuálneho nastavenia. Pomocou tlačidiel  
zmeňte nastavenie a pomocou tlačidiel  sa 
presuňte na predchádzajúce/nasledujúce políčka 
zadania.

   { PR }
   – Predvolené programové číslo aktuálne  

 zvoleného kanálu.

   { Vyh.(MHZ) }
   – Pomocou tlačidiel  vyhľadajte správnu  

 frekvenciu vysielania.

   { CH }
   – Pomocou tlačidiel  zvoľte TV kanál.

   { Jem. }
   – Manuálne jemné doladenie kanála.   

 Pomocou tlačidiel  zvýšte/znížte  
 frekvenciu o 0,06~0,07 MHz.

   { Štand. }
   – Pomocou tlačidiel  zvoľte štandardný  

 TV systém, ktorý poskytuje najmenšie  
 skreslenie obrazu a zvuku.

Vyberte krajinu vašej oblasti pre automatické ladenie kanálu.

Poznámka:  Ak je zvolená iná krajina, spustí sa automatické vyhľadávanie 
dostupných TV kanálov.

Preinštalujte všetky kanály TV programov na tomto rekordéri.
Zvoľte túto možnosť a stlačte tlačidlo OK na diaľkovom ovládaní, aby ste 
spustili automatické vyhľadávanie kanálov. Tento proces môže trvať 
niekoľko minút.

Krajina

Auto. vyhľ.
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Formát.

Uzm.

Zaistiť komp.

Disk= info

Možnosti ponuky Nastavenie (pokračovanie)

Nastavenia možnosti { Disk }

Disk info

PR    Station    Fine    NICAM    Decoder    CH

Ukon.SETUPSpäťBACK

Štít.
Č. titulu
Médiá
Stav
Pries
Pripomienkovač

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

Určité DVD+VR, DVD±R SL/DL a DVD±RW disky si vyžadujú 
formátovanie predtým, ako môžu byť použité pre nahrávanie na tomto 
rekordéri.
1) Stlačte tlačidlo OK pre vykonanie voľby.
2) Zobrazí sa správa o potvrdení. V ponuke zvoľte možnosť { OK }, aby 

ste pokračovali alebo možnosť { Zrušiť }, aby ste zrušili výber a 
potom stlačte tlačidlo OK, aby ste voľbu potvrdili.

Poznámka: 
–  Táto možnosť sa vyžaduje v prípade, že pre záznam videa opätovne používate 
prepisovateľný údajový DVD disk (napr. súbory formátu MP3, JPEG) 
–  Po vykonaní formátovania sa stratí celý obsah disku.

Aby ste zabránili náhodnému vymazaniu alebo úprave nahraných materiálov, 
môžete nahrávateľný DVD disk uzamknúť. 
1) Stlačte tlačidlo OK pre vykonanie voľby.
2) Zobrazí sa správa o potvrdení. V ponuke zvoľte možnosť { OK }, aby 

ste pokračovali alebo možnosť { Zrušiť }, aby ste zrušili výber a 
potom stlačte tlačidlo OK, aby ste voľbu potvrdili.

Poznámka:  Ak je aktuálny disk uzamknutý, možnosť v ponuke sa zmení na 
{ Odmk }. Túto možnosť môžete použiť aj pre odomknutie DVD±R/±RW 
disku, ktorý bol nahraný na inom rekordéri DVD. 

Táto možnosť vám umožňuje upraviť DVD±RW disk na inom rekordéri, 
ktorý je kompatibilný pre prehrávanie na tomto rekordéri. 
1) Stlačte tlačidlo OK pre vykonanie voľby.
2) Zobrazí sa správa o potvrdení. V ponuke zvoľte možnosť { OK }, aby 

ste pokračovali alebo možnosť { Zrušiť }, aby ste zrušili výber a 
potom stlačte tlačidlo OK, aby ste voľbu potvrdili.

Poznámka:  Ak možnosť nie je dostupná na výber, znamená to, že disk už je 
kompatibilný.

Zvoľte túto možnosť a stlačte tlačidlo OK, aby ste si prezreli aktuálne 
informácie o disku. Ponuku opustíte stlačením tlačidla BACK. 

{ Štít. } – Názov disku.
{ Č. titulu }  – Celkový počet titulov na disku. Vo všeobecnosti je 

maximálny počet titulov 99.
{ Médiá }  – Typ disku.
{ Stav }  – Stav disku (nahrávateľný, prázdny, uzatvorený 

alebo plný).
{ Pries. }  – Využitý priestor a celkový priestor.
{ Pripomienkovač } – Zobrazí zostávajúci priestor na nahrávateľnom 

DVD disku. 
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Nastavenia možnosti { Prehrávanie }      
(podčiarknuté možnosti predstavujú predvolené výrobné nastavenia)

Možnosti ponuky Nastavenie (pokračovanie)

Jazyk zvuku

Jazyk titulkov

Tvar TV

Pokračovať

DivX(R) VOD DRM 

Vyberte uprednostňovaný jazyk zvuku pre prehrávanie DVD diskov.

Vyberte uprednostňovaný jazyk titulkov 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. 

Nastavte pomer strán rekordéra podľa typu pripojeného TV.

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

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

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

Pomocou tejto funkcie môžete pokračovať v prehrávaní posledného 
prehrávaného disku. 

{ Zapnúť }  – Zapne režim pokračovania. Rekordér bude 
pokračovať v prehrávaní posledného prehratého 
disku.

{ Vypnúť }  –  Vypne režim pokračovania naposledy 
prehrávaného disku. Po vložení disku začne 
rekordér prehrávať obsah disku od začiatku.

Poznámka:  Funkcia režim pokračovania { Vypnúť } je aktívna pri 
prehrávaní len potom, ako bol rekordér prepnutý do pohotovostného 
režimu alebo po vysunutí disku.

Vyberie registračný kód služby DivX® VOD (Video na požiadanie), ktorý 
vám umožní prenajať si alebo zakúpiť videá pomocou služieb DivX® VOD. 
Ďalšie informácie získate na lokalite www.divx.com/vod.
1) Stlačte tlačidlo OK pre zobrazenie registračného kódu.
2) Stlačte tlačidlo BACK, aby ste sa vrátili do predchádzajúcej ponuky.
3) Pomocou registračného kódu si 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.

Poznámka:  Všetky prevzaté videá od služby DivX® VOD môžu byť 
prehraté iba na tomto rekordéri. 
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Možnosti ponuky Nastavenie (pokračovanie)

Nastavenia možnosti { Prehrávanie } (pokračovanie)

Pís. titulkov DivX Zvoľte typ písma, ktorý podporuje nahrané titulky DivX.

{ Štand. }   – Zobrazí štandardný zoznam písma titulkov vo  
 formáte Roman, ktoré tento rekordér   
 poskytuje.

{ Centr. Európa }  –  Zobrazí písmo formátu Central European  
 (Centrálna európa).

{ Cyrilika }   – Zobrazí písmo formátu Cyrillic (Cyrilika).

{ Grécky }   – Zobrazí písmo formátu Greek (Grécky).
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Možnosti ponuky Nastavenie (pokračovanie)

Nastavenia možnosti { Zvuk }       

(podčiarknuté možnosti predstavujú predvolené výrobné nastavenia)

Zm. nadol

Digit. výstup

Režim Noc

Zvoľte metódu pre zmiešanie zvuku do dvoch kanálov pri prehrávaní DVD 
disku, ktorý je nahraný vo formáte Dolby Digital.

{ LT/RT } –  Túto možnosť zvoľte v prípade, že je rekordér 
pripojený k dekodéru Dolby Pro Logic.

{ Stereo } –  Zvoľte tento typ zmiešavania viackanálových 
zvukových signálov do dvoch kanálov, ktorý 
produkuje zvuk len z dvoch predných 
reproduktorov.

Toto nastavenie je potrebné iba v prípade, že iné audio/video zariadenie 
pripojíte pomocou koaxiálnej zásuvky rekordéra.

{ PCM } –  Túto možnosť zvoľte v prípade, že pripojené 
zariadenie nie je schopné dekódovať viackanálový 
zvuk. Tento systém prekonvertuje viackanálový 
zvuk Dolby Digital a signály MPEG-2 na PCM 
(Pulse Code Modulation).

{ Auto } –  Zvukové signály budú produkované podľa prenosu 
zvuku na disku.

Tento režim optimalizuje prehrávanie zvuku pri nízkej hlasitosti. Výstupy 
vysokej hlasitosti budú zjemnené a výstupy nízkej hlasitosti sa zvýšia na 
počuteľnú úroveň.

{ Zapnúť } – Zapne režim noc.

{ Vypnúť } –  Vypne funkciu režimu noci. Túto možnosť   
zvoľte, aby ste si vychutnali priestorový zvuk s  
jeho úplným dynamickým rozsahom.
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Možnosti ponuky Nastavenie (pokračovanie)

Nastavenia možnosti { Video }      
(podčiarknuté možnosti predstavujú predvolené výrobné nastavenia)

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

{ SCART RGB }  –  Pre pripojenie SCART.

{ P sním. YUV } –  Pre pripojenie komponentného videa k TV s 
progresívnym riadkovaním. (Pomocou 
diaľkového ovládania prepnite na správny 
zobrazovací kanál. Aby ste na vašom TV 
zvolili správny vstup videa, prečítajte si 
používateľskú príručku vášho TV).

{ Rozhranie YUV }  –  Pre pripojenie komponentného videa. 

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

Nastavenia možnosti { Systém }       
(podčiarknuté možnosti predstavujú predvolené výrobné nastavenia)

Ponuka Jazyk

Nastavenie hodín

Šetrič obraz.

Obnoviť predv.

Vyberte jazyk obrazovky displeja pre zobrazenie na obrazovke tohto 
rekordéra.

Nastavte dátum a čas. Pomocou tlačidiel  zmeňte číslo a pomocou 
tlačidiel   zvoľte odlišné vstupné políčko a potom stlačte tlačidlo OK 
pre potvrdenie voľby.

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

{ Auto } –  Zapne alebo vypne automatické nastavenie 
dátumu a času. Ak je táto funkcia vypnutá, dátum 
a čas budú nastavené podľa prvého 
prednastaveného kanála, ktorý bude túto 
informáciu vysielať.

Poznámky:
–  Automatické prevzatie aktualizácie času a dátumu sa spustí, len ak je 
   rekordér zapnutý alebo je v pohotovostnom režime. 
– Pri aktualizácii v pohotovostnom režime vykoná rekordér nasledovné 
   činnosti:
  1) Hlásenie zobrazené na prednom paneli sa prepne z aktuálneho času na 
      správu „HELLO“ (AHOJ). 
  2) Po dokončení aktualizácie sa rekordér prepne späť do 
      pohotovostného režimu a zobrazí sa aktuálny čas.

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

{ Zapnúť } – Prepne do režimu šetriča TV obrazovky, keď je 
prehrávanie zastavené alebo pozastavené dlhšie 
ako 5 minút.

{ Vypnúť } – Vypne funkciu šetriča obrazovky.

Obnovenie všetkých nastavení tohto rekordéra, okrem prednastaveného 
programovania časovača.
1) Obnovenie predvolených nastavení potvrdíte stlačením tlačidla OK.
2) Zobrazí sa varovná správa. V ponuke zvoľte možnosť { OK }, aby ste 

pokračovali alebo možnosť { Zrušiť }, aby ste zrušili výber a potom 
stlačte tlačidlo OK, aby ste voľbu potvrdili.

Po vynulovaní predvolených výrobných nastavení budete vyzvaní 
vykonať počiatočné nastavenie. 
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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, aby ste 
nainštalovali softvér. 

Pozor! Počas aktualizácie sa nemôže prerušiť 
sieťové napájanie!

 Navštívte webovú stránku spoločnosti Philips 
na lokalite „www.philips.com/support“, aby ste 
skontrolovali dostupnosť najnovšej softvérovej 
aktualizácie. 

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

Aktualizácia softvéru
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Riešenie problémov

 Problém (Všeobecne) Riešenie

VAROVANIE
Za žiadnych okolností sa nepokúšajte opravovať systém svojpomocne, pretože by ste tým 
stratili nárok na záruku. Neotvárajte systém, pretože tu existuje riziko zásahu elektrickým 
prúdom.

V prípade výskytu poruchy najskôr skontrolujte body uvedené nižšie, až potom zaneste systém 
do servisu.  Ak nedokážete odstrániť problém podľa týchto rád, poraďte sa s predajcom.

Žiadne napájanie.

Nefunguje diaľkové 
ovládanie.

Žiadny obraz.

Žiadny zvuk.

Z rekordéra sa neprijíma 
žiadny TV signál.

TV kanál, ktorý bol 
nainštalovaný počas 
automatického vyhľadávania 
TV kanálov rekordéra, nie je 
ostrý alebo je skreslený.

Priečinok sa nedá vysunúť.

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

–  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. 

– Batérie sú slabé. Vymeňte ich.

– 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.

– Skontrolujte pripojenia zvuku. Pre bližšie informácie si prečítajte 
kapitoly „Krok 1: Základné pripojenia rekordéra - Pripojenie 
audiokáblov“.

– Na základe zariadenia, ktoré ste pripojili k rekordéru, nastavte 
správny digitálny výstup. Pre bližšie informácie si prečítajte 
kapitolu „Možnosti ponuky Nastavenie - Nastavenia možnosti 
{ Zvuk } - { Digit. výstup }“.

–  Nechajte skontrolovať TV signál antény alebo káblovej televízie. 
– Nainštalujte TV kanál. Pre bližšie informácie si prečítajte 

„Možnosti ponuky Nastavenie - Nastavenia možnosti { Tuner } “.

– Skontrolujte pripojenie videa medzi DVD rekordérom a TV.
– Môžete ďalej jemne dolaďovať signál pre TV kanál. Prečítajte si 

kapitolu „Možnosti ponuky Nastavenie - Nastavenia možnosti 
{ Tuner }“.

– Stlačte tlačidlá P +/-, aby ste vyhľadali rovnaký TV kanál, 
ktorý môže mať jasnejší obraz.

– Opustite ktorúkoľvek obrazovku displeja.
– Stlačte tlačidlo STOP, aby ste zastavili akékoľvek prehrávanie 

alebo nahrávanie a potom stlačte tlačidlo OPEN/CLOSE.
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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.

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

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 prehrať na tomto 
DVD rekordéri.

– Na disku sa nenachádza žiadny záznam alebo je vložený 
nesprávny typ disku. Pre bližšie informácie si prečítajte kapitolu 
„Prehrávanie - 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 zásuvku COAXIAL tohto 
rekordéra pripojiť k Hi-Fi systému alebo zosilňovaču.

– Skontrolujte, či je súbor vo formáte DivX kódovaný podľa 
režimu „Profil domáceho kina“ pomocou kódovacieho 
zariadenia DivX.

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

–  Disk sa nezhoduje so štandardným farebným TV systémom 
(PAL/NTSC). 

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

závada.

–  Ak je záznam príliš krátky, je možné, že DVD prehrávač ho 
nedokáže rozpoznať. Prosím, dodržujte nasledovný „minimálny 
čas nahrávania“. Režim nahrávania: {HQ} – 5 minút, {SP} – 10 
minút, {SPP} – 13 minút, {LP} - 15 minút, {EP} – 20 minút, {SLP} 
– 30 minút. 

– DVD±R disk musíte uzatvoriť. Pre bližšie informácie si 
prečítajte kapitolu „Úprava nahrávok - Prehrávanie vašich 
nahrávok (DVD±R) na iných DVD prehrávačoch“.

–  Nechajte skontrolovať TV signál antény alebo káblovej televízie. 
–  Jemne dolaďte svoj TV kanál. Pre bližšie informácie si prečítajte 

„Možnosti ponuky Nastavenie - Nastavenia možnosti { Tuner } “.

– 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.

 Problém (Prehrávanie) Riešenie
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Riešenie problémov (pokračovanie)

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

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

– Stane sa to v prípade, že 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. 

–  Alebo v zozname nahrávania pomocou časovania budete možno 
v stĺpci { Stav } vidieť jedno z nasledujúcich hlásení:

 –  { Prekr. } : nahrávanie pomocou časovača sa prekrýva s iným  
  nahrávaním pomocou časovača. 

 –  { Zlyh. } : v čase spustenia naplánovaného nahrávania mohlo  
  dôjsť k výpadku napájania.

 –  { Onesk. } : po úprave nastavenia hodín musíte znovu   
  nastaviť časovač nahrávania.

 –  { Blokov. } : obsah je chránený proti kopírovaniu. Rekordér   
  nemôžete používať na duplikovanie materiálu chráneného proti  
  kopírovaniu (DVD diskov alebo videokaziet) na nahrávateľný   
  DVD disk.

 Problém (Nahrávanie) Riešenie
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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

Zvuk
• D/A konvertor: 24-bitový, 192 kHz
• A/D konvertor: 24-bitový, 96 kHz
• Odstup signálu od šumu: 102 dB
• Presluch (1 kHz): 105 dB
• Dynamický rozsah (1 kHz): 90 dB

Nahrávanie videa
• Systém nahrávania: PAL
• Formáty kompresie: MPEG2

 Vysoká kvalita    : HQ 
 Bežné prehrávanie  : SP  
 Lepšie bežné prehrávanie : SPP
 Dlhé prehrávanie  : LP  
 Predĺžené prehrávanie  : EP  
 Veľmi dlhé prehrávanie : SLP

• Kompresia zvuku: Dolby Digital, PCM

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

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

• Formáty kompresie: MPEG2, MPEG1, DivX
• Systém prehrávania videodiskov: PAL, NTSC

Prehrávanie zvuku
• Diskové prehrávacie médiá: CD, CD-R/-RW, 
 MP3-CD, MP3-DVD, DVD+R/+RW, 

DVD-R/-RW, DVD+R DL, DVD-R DL
• 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, 

DVD+R DL, DVD-R DL, obrázkové CD
• Formáty kompresie obrázkov: JPEG
• Zdokonalenie obrázkov: otáčanie, približovanie

Pamäťové médiá
• Zapisovacie médium: DVD+R/+RW, 

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

 

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

Schopnosť pripojenia
 Zadné pripojenia:
• SCART (2x)
• S-Video Out
• Video (CVBS) Out
• Component video (Y Pb Pr)Out
• Audio left/right 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

• Programovateľné udalosti: 7

Napájanie
• Dodávka energie: 220 – 240 V; 50 Hz
• Príkon: 25 W (bežný)
• Príkon v pohotovostnom režime: < 3 W

Skrinka
• Rozmery (Š x V x H) : 360 x 43 x 325 mm
• Čistá hmotnosť: 3 kg

Technické údaje
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Aký druh disku by som mal používať na 
nahrávanie?
Môžete nahrávať na disky DVD±R a DVD±RW. Sú 
kompatibilné s DVD-Video prehrávačmi a DVD-
ROM mechanikami v počítačoch.

Aká je kapacita disku DVD±R/±RW?
4,7 GB, prípadne ekvivalentná šiestim CD diskom. 
Na jeden disk môžete pri najvyššej kvalite uložiť 
len jednu hodinu nahrávok (DVD norma) a 
približne 6 hodinové nahrávky pri najnižšej kvalite 
(VHS norma). 

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

Čo je DV?
Pomocou DV, tiež známeho ako i.LINK, môžete 
pripojiť kamkordér s podporou DV k tomuto 
rekordéru pomocou 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 nemôžete v rovnakom 
čase pripojiť viac ako jeden DV kamkordér.
– Tento rekordér nemôžete ovládať z externého 
zariadenia 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.

Ako nastavím tituly?
Rekordér automaticky vytvorí nový titul zakaždým, 
ako začnete nové nahrávanie. 

Akú funkciu má „uzatvorenie“ disku?
Uzatvorenie disku uzamkne disk tak, aby naň už 
nebolo možné nahrávať. Je to potrebné iba pri 
DVD±R diskoch. Bude potom kompatibilný 
prakticky s každým DVD prehrávačom. Aby ste 
odstránili disk bez uzatvorenia, jednoducho 
zastavte nahrávanie a disk vysuňte. Na disk budete 
môcť nahrávať, ak je na ňom dostatočné miesto 
pre viacero nahrávok.

Najčastejšie otázky

3_dvdr3480-58_slo_27183.indd   1683_dvdr3480-58_slo_27183.indd   168 2008-03-14   4:17:25 PM2008-03-14   4:17:25 PM



169

S
lo

ve
n

č
in

a

Ako dobrá je kvalita nahrávania?
Existuje niekoľko úrovní kvality, z ktorých si 
môžete vybrať. Od „HQ“ - Vysoká kvalita (1 
hodinový režim) po „SLP“ - Veľmi dlhé 
prehrávanie (6 hodinový režim). Stlačením tlačidla 
REC MODE na diaľkovom ovládaní vyberiete 
úroveň kvality, ktorá najlepšie vyhovuje vašim 
zámerom a dĺžke materiálu.

Dvojvrstvový 
DVD±R disk

HQ (vysoká kvalita)

SP (bežné prehrávanie)

SPP (lepšie bežné prehrávanie)

LP (dlhé prehrávanie)

EP (predĺžené prehrávanie)

SLP (veľmi dlhé prehrávanie)

1 
2
2.5
3
4
6

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

Počet hodín nahrávania, ktoré je možné 
uložiť na prázdny nahrávateľný DVD disk.

Kvalita nahrávky

Prečo na mojom USB zariadení trvá 
zobrazenie obsahu tak dlho?
– Môže to byť spôsobené veľkým počtom 
súborov (>500 súborov/priečinkov) alebo 
veľkosťou súboru (>1MB).
– V zariadení sa môžu nachádzať iné 
nepodporované súbory, ktoré sa systém snaží 
prečítať/zobraziť.

Čo ak sú do systému zapojené 
nepodporované zariadenia (napr. USB myš, 
klávesnica)?
Toto zariadenie môže spôsobiť nestabilnosť 
systému. Odstráňte nepodporované zariadenie a 
odpojte hlavný kábel.   Predtým, ako hlavný kábel 
opäť pripojíte a systém zapnete, pár minút 
počkajte.

Čo sa stane, keď pripojím USB HDD?
HDD nie je podporovaný, pretože veľká úložná 
kapacita veľmi sťažuje ovládanie. Presuňte 
hudobné súbory (mp3) a fotografie (jpg) do 
zariadenia typu Flash.

Prečo môj systém nerozpoznáva môj 
prenosný hudobný USB prehrávač?
Prenosný prehrávač hudby môže vyžadovať 
náležitý softvér a nemusí pri sprístupňovaní obsahu 
pracovať s týmto systémom (napr. zoznam 
prehrávaných skladieb).

Aké typy súborov systém podporuje?
Podporujeme iba systém FAT16 a FAT32, nie 
systém NTFS.

Prečo je názov súboru iný ako ten, ktorý sa 
zobrazil na mojom počítači (napr. „Good 
Bye jpg“ sa zmenilo na „Good_B~1.jpg“)?
– Dĺžka názvu súboru je obmedzená systémom 
súborov zariadenia (FAT16), ktorý podporuje iba 
osem (8) znakov.
– Počítač môže byť schopný zobraziť celý názov, 
pretože operačný systém dokáže konvertovať 
systém súborov.

Je možné súčasné prehrávanie z USB a Disku?
Nie je to možné kvôli obmedzeniu pamäte. 

Prečo nemôžem na mojom zariadení 
otáčať obrázky?
Aby ste mohli na zariadení USB obrázky otáčať, 
musia obsahovať informácie EXIF, ktoré sú 
ukladané väčšinou digitálnych fotoaparátov. 
Informácie EXIF mohli byť odstránené, keď ste 
upravovali alebo kopírovali počítač z iných 
zariadení pomocou programov na upravovanie.

Prečo systém nedokáže prehrať niektoré 
hudobné súbory, fotografie alebo filmy?
Hudobné súbory nie je možné prehrať zrejme 
kvôli odlišným formátom a bitovým rýchlostiam 
kódovania. Podobne môžu mať fotografie nízke 
rozlíšenie alebo príliš vysoké rozlíšenie, ktoré 
systém nepodporuje.

Najčastejšie otázky (pokračovanie)
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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 vertikálnych a 
horizontálnych veľkostí zobrazovaného obrázku. 
Horizontálny a vertikálny pomer bežných TV 
prijímačov je 4:3 a širokouhlých obrazoviek je 16:9.

Zásuvky AUDIO OUT: Červené a biele 
zásuvky, ktoré odosielajú zvuk do iného systému 
(TV, Stereo 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.

Zásuvky výstupu komponentného videa: 
Zásuvky, ktoré odosielajú vysokokvalitné video do 
TV, ktoré má zásuvky vstupu komponentného 
videa (R/G/B, Y/Pb/Pr atď.)

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 na obrazovke 
umožňujúce výber sekcie 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 
vytvorený spoločnosťou Dolby Laboratories, ktorý 
obsahuje až do šesť kanálov digitálneho zvuku 
(ľavý a pravý predný, priestorový ľavý a pravý, 
stredný a subwoofer). 

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 (Ovládanie prehrávania). 
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 môžete 
vychutnať interaktívne prehrávanie a vyhľadávanie.

PCM: Pulse Code Modulation. Systém kódovania 
digitálneho zvuku. 

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

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

Surround (Priestorový): Systém pre vytváranie 
realistických trojrozmerných zvukových polí plných 
realizmu, rozmiestnením viacerých 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, ktorá 
odosiela obrázky videa DVD do TV.

Slovník pojmov (pokračovanie)
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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
– dodatočné informácie týkajúce sa disku
– číslo TV kanálu alebo zdroj videa
– Hodiny (Zobrazujú sa v pohotovostnom 

režime).
– titul televízneho programu

 MENU (Ponuka)
Naprogramovalo sa nahrávanie pomocou 
časovača alebo je aktívne.

 FULL (Plný)
Disk je plný. Nenachádza sa na ňom úložný 
priestor pre nové nahrávky.

 LOAD
Rekordér rozpoznáva disk.

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

 OPEN (OTVORIŤ)
Priečinok disku sa otvára alebo je otvorený.

 HELLO (AHOJ)
Rekordér sa zapol.

 ERR (Chyba)
– Keď má vložený DVD disk nesprávny 
regionálny kód.
– Rekordér narazil na chybu pri narábaní s 
vloženým diskom.

 STOP (ZASTAVIŤ)
Keď je zastavené prehrávanie/nahrávanie.

 BUSY (ZANEPRÁZDNENÝ)
Rekordér zapisuje na disk.

Symboly/správy na paneli displeja
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