
HDD и DVD Плеър / Рекордер 
DVDR3570H/DVDR3590H

Инструкция за експлоатация
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Macrovision и е предназначена само за домашна 
или друга употреба в органичен кръг освен ако 
не е позволено от Macrovision. Разглобяването 
или премахването е забранено.
Номер на патента 4,631,603; 4,819,098; 4,907,093; 
5,315,448 и 6,516,132.
Този продукт е съобразен с изискванията за 
радио смущенията в Европейския Съюз.
Този продукт е съобразен с изискванията на 
следните директиви и упътвания : 2006/95/ЕС 
+ 2004/108/ЕС.

Изхвърляне на вашия стар продукт

Вашия продукт е проектиран и произведен 
с висококачествени материали и елементи, 
които могат да се рециклират и да се използват 
отново. 
Когато видите, че този символ с зачертаната 
количка за отпадъци на колелца е прикрепен към 
вашия продукт, това означава, че продуктът е 
произведен съгласно Европейската Деректива 
2002/976/ЕС.
Информирайте се за местното разделно изхвъляне 
на отпадъците за електрически и електронни 
продукти. 
Спазвайте местните закони и не изхвърляйте 
вашия стар продукт с домакинските отпадъци. 
Правилното изхвърляне на продукта ще помогне 
за предотвратяването на възможните отрицателни 
последствия върху околната среда и човешкото 
здраве.
 
ЛАЗЕР

Вид   полупроводников лазер 
   InGaAIP (DVD)

    AIGaAs (CD)
Дължина на вълната 658 nm (DVD)
     90 nm (CD)
Изходна мощност 30 mW(при запис на DVD+RW)
    1.0 mW(при четене на DVD)
    1.0 mW (при четене на CD)
Дивергенция на лъчите 84 градуса (DVD)
     61 градуса (CD)

За потребителска употреба:

Прочетете внимателно информацията намираща 
се отдолу или отзад на вашия DVD рекордер и 
въведете по-долу серийният номер. Запазете 
тази информация за бъдещи справки.

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

Благодарим Ви, че избрахте Philips
Имате нужда от помощ веднага?
Първо прочетете вашата инструкция за 
експлоатация за бързи съвети, които правят 
използването на вашия продукт от Philips по-
приятно.
Регистрирайте продукта си и получете помощ 
на www.philips.com/welcome 

Video Plus+ е регистрирана търговска марка на 
Gemstar Development Corporation. Системата 
Video Plus+ е произведена с лиценз от Gemstar 
Development Corporation.

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

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

ВНИМАНИЕ
Има видима и невидима лазерна радиация 
когато е отворено. Избягвайте излагането 
на лъчение.

Поради непостоянството на дисковите формати 
осигурени от различни производители на 
дискове, вашата DVD система/плеър/рекордер 
може да се нуждае от подобрение или ъпгрейд 
на способноста за пускане. Тъй като DVD 
технологиите се развиват, тези подобрения 
ще бъдат нормални и лесни за изпълнение. За 
ъпгрейд на софтуеъра отидете на www.philips.
com/support.
Потребителите трябва да имат предвид, че не 
всички HD телевизори са напълно съвместими 
с този продукт и поради това може да се появят 
артефакти на картината. В случай на проблеми 
при 525 или  625 картини с непрекъснато търсене, 
е препоръчително потребителя да превключи 
връзката на изход със стандартна разделителна 
способност. Ако имате въпроси отнасящи се до 
съвместимостта на телевизорите с този модел 
525p и 625p DVD плеър, моля свържете се със 
сервизния център.
Този продукт има технология за защита срещу 
копиране, която е патентована в САЩ. Употребата 
на тази технология трябва да бъде позволено от 
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Почистване на дискове

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

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

Грижа за хард диска (HDD)

За да избегнете повреда на хард диска и 
загубата на информация:
-  Не местете рекордера или го излагайте на 

вибрации докато работи.
-  Не изключвайте кабела от контакта преди 

да сте изключили рекордера в стендбай 
режим.

 Препоръчително е да запазвате важните 
записи на DVD дискове като копие.

Съобщение за спестяване 
на енергия

За да намалите консумацията на ток в стендбай 
режим, ви препоръчваме да оставите рекоредера 
с включен Eco режим и да намалите яркостта 
на дисплея на предния панел. Погледнете 
Настройки на възпроизвеждането – Настройка 
{Display(дисплей)} и Настойки – Настройка {Eco 
mode(еко режим)}.

 

ИНфоРМАцИя отНосНо 
гРИжИтЕ И БЕЗоПАсНосттА

ВАжНо!
Не изключвайте рекордера от захранването, 
освен ако не възнамерявате да не го 
използвате за дълъг период от време. 
Захраването е нуждо, за да може рекордера 
да извършва основни задачи, като записи с 
таймер и автоматично обновяване на дата/
часа на системата.

Настройки

откриване на подходящо място

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

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

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

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

Място за вентилация

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

Пазете от високи температури, влага,
вода и прах

-  Апарата трябва да се пази от поливане или 
изпръскване.

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



ИНфоРМАцИя ЗА ПРодуктА

Въведение

Този DVD/HDD (хард диск) рекордер променя 
начина по, който гледате телевизия. Имате 
пълен контрол над телевизионите програми, 
които гледате, тъй като функцията Time Shift 
Buffer, запазва всички програми, на които е 
настроен рекордера. Можете да спирате в пауза 
телевизиони програми с функцията Pause Live 
TV или да повторите някоя сцена с функцията 
Instant Replay.

Правенето на записи никога не е било по-лесно 
с вградения хард диск, като можете да запишете 
до 180~300 часа в SEP (Супер удължен) режим 
на запис.

Модел  Хард диск   Макс. часаове 
запис

DVDR3570H 160 GB  180
DVDR3590H 250 GB  300

Освен това, можете да записвате и DivX 
филми, музикални файлове и снимки от цифров 
фотоапарат в HDD Media Jukebox.

    DVDR3570H    DVDR3590H
DivX файлове           150  270
Снимки        10,00  10,000
Музикални файлове      4,500 7,000

Когато искате да запаметите или споделите 
запис, просто го запишете на DVD диск. 
Можете също така да копирате записи от 
вашия фотоапарат или видео камера чрез i-Link 
връзката.

Преди да използвате рекордера трябва да 
направите основните свръзки и настройки с тези 
три лесни стъпки.

 Стъпка 1: Основни свръзки
 Стъпка 2: Допълнителни свръзки за други 

устройства
 Стъпка 3: Инсталиране и настройки

Моля прочетете тази инструкция преди да 
използвате рекордера. Тя съдържа важна 
информация и бележки отнасящи се до работата 
с рекордера.

Полезни съвети:
- Погледнете лепенката с модела отзад или 
отдолу на продукта за индентификациония 
номер и захранващите мощности.

Приложени аксесоари

-  Съкратено упътване
-  RF антена
-  SCART кабел
-  Дистанционо управление и батерии

Регионални кодове

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

Европа 

Специални функции

Pause Live TV

Всяка телевизиона програма е под ваш контрол, 
като можете да си починете без да изтървете 
и момент. Можете да спрете в пауза всяка 
телевизиона програма на живо, като просто 
натиснете бутона PAUSE LIVE TV и да я 
продължите като натиснете този бутон отново. 
Сега можете да продължите да гледате остатъка 
от програмата или можете да се върнете отново 
към прогрмата на живо само с натискане на 
бутона LIVE TV.

Instant Replay

Можете да повторите всяка сцена от телевизиона 
програма на живо като натиснете бутона RE-
PLAY (*), колкото често искате. Ако искате да 
се върнете отново към прогрмата на живо само 
натиснете бутона LIVE TV. За да се насладите на 
тази функция трябва да включите рекордера да 
гледате любимата си програма през него.
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Flex Time

Можете да бъдете наистина гъвкави с вашето 
време с тази фунцкия. Тя ви позволява да 
започнете да гледате телевизиона програма 
докато се записва, като не е необходимо да 
чаката да се запише цялата преди да започнете 
да я гледате. Също така можете да гледате друга 
програма записана по-рано, да си пуснете DVD 
или DivX филм или да слушате музика докато 
рекордера записва телевизионата програма.

Time Shift Buffer (TSB)

След като включите рекордера, телевизиония 
канал, на който е нагласен, ще бъде запаметен 
в Time Shift Buffer. Това представлява времено 
място за съхранение на телевизиони програми, 
което ви осигурява голяма гъвкавост. В него 
може да има до 6 (шест) часа телевизионо 
програми и автоматично изтрива всичко, което 
е по-старо. Можете да отбележите части от 
Time Shift Buffer и да ги копирате в списъка 
със записи, за да ги гледате по-късно или да 
ги копирате на DVD диск. Рекордера трябва 
да е включен, за да е активен Time Shift Buffer. 
Когато рекордера е изключен, Time Shift Buffer  
се изчиства автоматично.

VIDEO Plus +

Това е проста система за програмиране за 
рекордери. За да я използвате, въведете 
програмния номер свързан телевизионата 
програма. Можете да откриете този номер 
във вашето любимо списание за телевизиони 
програми.
 
SAT запис

Тази функция ви позволява да записвате 
програма от вашия сателитен приемник или 
друго устройство. Уверете се, че устройството 
е свързано към гнездото EXT2-TO VCR/SAT 
на рекордера и настройките на таймера са 
нагласени за свързаното устройство.

Follow TV

С тази функция можете да изравните поредица 
от канали на телевизора (само аналогови) с тези 
на рекордера. Това подобрява ефективността 
на системата при записи. Уверете се, че сте 
сързали телевизора към EXT1 TO TV гнездото 
на рекордера.
*Функцията Follow TV може да не работи 
еднакво добре на всеки телевизор.

i.LINK

i.Link, също познато като ‘FireWire’ и ‘IEEE 1394’, 
е цифрова за сръзване на камери, за да можете 
да правите висококачествени копия на филмите 
от камерата. Мястото за свързване можете да 
намерите зад предната падаща вратичка. 
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дИстАНцИоНо уПРАВЛЕНИЕ

      
1. 1
-  включва рекордера или го превключва в 

стендбай режим.
2.  CAM
-  превключва на камерта свързана към DV IN 

CAM2 гнездото.
3.  USB
-  превключва на USB режим и показва 

съдържанието на USB устройството.
4.  Цветни бутони
-  тези бутоните се използват за избиране на 

цветните възможности в някой менюта.
5.  OPTIONS
-  влизане/излизане от менюто с възможностите. 

Това меню осигурява различни вазможности 
за настройките.

6.  Стрелки
tu: стрелки за движение наляво/надясно. В 

режим Live TV на рекордера, повторете или 
прескочете сцена чрез определена дължина 
от време.

pq: стрелки за движение нагоре/надолу.
7.  OK
-  за потвърждаване на нещо въведено или 

избор.

8.  HOME
-  влизане/излизане в началното меню на 

рекордера.
9.  PREV`b/NEXTB`
-  пропускане на предишната или следващата 

глава/песен/заглавие.
10.  TIMER (VIDEO Plus+)
-  влизане/излизане в режим за програмиране 

с таймер.
11.  P + -
-  в режим Live TV, за избор на предишния или 

следващия канал или външния източник 
(EXT1, EXT2, CAM1).

-  в режим на камера, за избор на друг външен 
източник (EXT1, EXT2, CAM1).

12.  AUDIO
-  за избор на аудио език/канал.
13.  SCART
 (работи само когато телевизора е свръзан 

със SCART кабел към EXT1 гнездото на 
рекордера)

- превключва на устройството свързано към 
EXT2 скарт конектора на рекордера. Ако към 
EXT2 няма свързано устройство, превключва 
на телевизора. За да превключите пак на 
рекордера натиснете отново този бутон.

14.  EDIT
-  влизане/излизане в менюто за променяне. 
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15.  LIVE TV
-  превключва на режим ’телевизия на живо’. 

Това активира Time Shift Buffer, който ви 
позволява спирате в пауза или повтаряте 
телевизионата програма по всяко време.

16.  HDD LIST
-  показва списък със записите запаметени на 

вградения хард диск.
17.  DISC
-  показва съдържанието на диска.
18.  BACK O
-  за върщане към предишното меню.
19.  REWm/FFWM
-  бързо търсене назад/напред

20.  PAUSE LIVE TV u
-  за спиране в пауза или продължаване на 

телевизиона програма на живо.
-  пуска или спира в пауза възпроизвеждането 

на всяко записано заглавие или диск.
 STOP x
-  за спиране на запис/възпроизвеждане.
-  задръжте този бутон, за да отворите или 

затворите отделението за дискове.
 REC z
-  за започване на запис на пуснатия 

т е л е в и з и о н е н  к а н а л .  Н а т и с н е т е 
неколкократно, за да зададете дължината 
на записа в 30-минутни интервали.

21.  TV VOL + -
-  за контрол на звука на телевизора (за 

телевизори Philips или съвместими марки)
22.  Цифрови бутони
-  за въвеждане на цифри и букви (използване 

на SMS стила за въвеждане).
-  за избор номер на глава/песен/заглавие, 

която да пусне.
-  за избор на предварително зададен канал 

на тунера на рекордера.
23.  SUBTITLE
-  за избор на език на субтитрите.
24.  INFO
-  показва информацията на екрана.
25.  SELECT
-  за избор на няколко файла, които да 

копирате или изтриете.
-  сменя между ‘Т’(заглавие) и ‘C’(глава) по 

време на възпроизвеждането, след това 
използвайте бутоните ̀ b/B`, за да изберете 
предишното или следващото заглавие/
глава.

-  сменя между главни и малки букви когато 
използвате буквената клавиатура.
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Употреба на 
дистанционото управление

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

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

3.  Поставете капачето.
4.  Насочете дистанционото директно към 

сензора за него на предния панел и изберете 
желаната функция.

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

Използване на буквената 
клавиатура за въвеждане на 
букви

    
-  Натиснете цифров бутон неколкократно 

докато желаната буква или число се появи.
-  За да въведете специфични символи, 

натиснете бутона  неколкократно.
-  За да изберете големи/малки букви, 

натиснете SELECT.
-  За да оставите празно място, натиснете 

бутона .
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гнезда зад капачето

Натиснете капачето където е изписано OPEN* 
в горния десен ъгъл.

8.  DV IN-CAM2 гнездо
-  вход за цифрови камери (също отнасящо се 

за FireWire или IEEE1394).
9.  VIDEO-AUDIO-CAM1 гнездо
-  съставни аудио и видео входове за 

камера/DVD плеър/VCR или други подобни 
устройства.

10.  USB
-  конектор за USB flash устойство, USB четец 

на карти с памет или цифров фотоапарат.
* Не всички марки и модели фотоапарати се 
поддържат, освен тези съвместими с PTP 
стандарта. 
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гЛАВНА чАст

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

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

състояние на рекордера.
5.  HDD ACTIVE
-  светва, когато се използва хард диска.
6.  u
-  спира в пауза или продължава телевизионо 

шоу на живо.
-  пуска/спира в пауза възпроизвеждането.
 m/M
-  преминаване на предишната или следващата 

глава/песен. Задръжте бутона, за да търсите 
назад/напред.

 x
-  спира възпроизвеждането/записването.
7.  z
-  за започване на запис на пуснатия 

т е л е в и з и о н е н  к а н а л .  Н а т и с н е т е 
неколкократно, за да зададете дължината 
на записа в 30-минутни интервали.

-  светва, когато се прави запис.



стъПкА 1: осНоВНИ сВъРЗкИ

Свързване на кабелите за 
антената

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

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

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

1.  Свържете съществуващия кабел за антената 
(той може да излиза от стената или да е от 
кабелната) към гнездото ANTENNA-IN * на 
рекордера.

2.  Използвайте кабела на RF антената, за да 
свържете гнездото TV-OUT* на рекордера 
към входящото гнездо за антената на 
телевизора (обикновено означено ANT, 
ANTENNA IN, RF IN). 
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Свързване на видео кабела

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

възможности 1,2 или 3.
-  За телевизори с непрекъснато търсене, 

изберете възможност 4.

Полезен съвет:
-Аудио връзка трябва да се направи само 
ако използвате гнездата Y Pb Pr, S-Video 
или CVBS, за да свържете телевизора. 
Погледнете ‘Свързване на аудио кабелите’ 
за подробности.

Възможност 1: употреба на SCART
гнездото

Свържете скарт кабел (осигурен) от EXT1 TO TV 
гнездото на рекордера към съответното скарт 
гнездо на телевизора.

Полезни съвети:
- Използвайте EXT2-ТO VCR/SAT гнездото за 
свързване на рекордера към допълнителни 
устройства.

Възможност �: употреба на S-video
гнездото

Свържете S-video кабел (не е осигурен) от S-
VIDEO OUTPUT гнездото на рекордера към S-
video input гнездо на телевизора (или означено 
като Y/C или S-VHS).

Възможност 3: употреба на видео
(CVBS) гнездото

Свържете съставен видео кабел (жълт – не 
е осигурен)от гнездото CVBS OUTPUT на 
рекордера към гнездото за видео вход (или 
означено като A/V In, Video In, Composite или 
Baseband) на телевизора. 
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Възможност �: употреба на компонентно
видео гнездо/ свързване на телевизор с
непрекъснато търсене

Качеството на видео сигнала с непрекъснато 
търсене е възможен само с Y Pb Pr свръзка и 
телевизор с непрекъснато търсене. Тя осигурява 
изключително качество на картината когато 
гледате DVD филми.
1.  Свържете компонентните видео кабели 

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

2.  Свържете аудио кабела (червен/бял – не 
е осигурен) от AUDIO L/R гнездата на 
рекордера към аудио входящите гнезда на 
телевизора.

Бележка:
За да активирате Y Pb Pr (YUV) връзка, трябва 
да настроите видео изхода на рекордера 
правилно.

1.  Направете допълнителна видео връзка от 
рекордера към телевизора, като използвате 
SCART, S-Video или Video (CVBS).

2.  Включете телевизора на правилния канал 
за приемане на гореспоменатата свръзка.

3.  Когато завършите инсталирането и 
настройките, променете настройките на 
видео изходния сигнал на рекордера както 
е описано по-долу:

1)  Натиснете OPTIONS.
2)  Преминете на {Settings(настройки)} > {Video 

output(видео изходен сигнал)} > {Active video 
output(активен)} > {Comp. video (YUV)}, след 
това натиснете ОК, за да потвърдите.

 За  да  активирате  непрекъснатото 
търсене, погледнете ‘Друга информация – 
Настройване на функцията за непрекъснато 
търсене’, за подробности.

4.  Включете телевизора на правилния канал 
за приемане на компонентна видео връзка 
(погледнете упътването на телевизора). 
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Свързване на аудио кабелите

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

Възможност 1: употреба на аналоговите
аудио гнезда

Можете да свържете рекордера към дву канална 
стерео система (мини система, телевизор) или 
приемник, за да се наслаждавате на стерео 
звук.
Свържете аудио кабела (червен/бял – не е 
осигурен) от AUDIO OUT гнездата към аудио 
входящите гнезда на свързаното устройство.

Възможност �: употреба на цифровото
аудио гнездо

Можете да свържете рекордера към AV 
усилвател/приемник, за да се насладите на 
многоканален сърраунд звук.
Свържете коаксиален кабел (не е осигурен) от 
гнездото COAXIAL DIGITAL OUT на рекордера 
към цифровия коаксиален вход (или означен 
като COAXIAL IN или DIGITAL IN) на свързаното 
устройство.

Полезен съвет:
-Трябва да направите подходящите 
настройки на звука. В противен случай, 
може да няма звук или да има смущения. 
Погледнете ‘Възможности в системното 
меню – Настройки на звука’ за подробности. 
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стъПкА �: доПъЛНИтЕЛНИ 
сВРъЗкИ

Свързване на кабелна 
телевизия или сателитен 
приемник

Възможност 1

Ако кабелния/сателитния приемник има само 
изходно гнездо за антена (RF OUT или TO 
TV), погледнете раздела ‘Основни свръзки 
– Свързване на кабелите за антената’ за 
подробности.

Възможност �
(погледнете фигурата отгоре)

Ако кабелния/сателитния приемник има скарт 
изходно гнездо.
1.  Запазете съществуващата свръзка на 

антената от кабелния/сателитния применик 
към телевизора.

2.  Използвайте скарт кабел (осигурен), за да 
свържете EXT1 TO TV скарт гнездото на 
рекордера към съответното скарт гнездо на 
телевизора.

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

Полезен съвет:
-Ако телевизора е свързан с рекордера 
чрез компонентните видео гнезда (Y Pb Pr), 
след това свържете кабелния/сателитния 
приемник към EXT1 TO TV гнездото.
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Свързване на VCR или други 
подобни устройства

Тази свръзка ви позволява да записвате от 
видео касета на хард диска и позволява видеото 
да възпроизвежда на телевизора ако рекордера 
е изключен.

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

1.  Свържете съществуващия кабел за антената 
(може да бъде от контакта за антената на 
стената или от кабелната) към гнездото 
ANTENNA-IN* на рекордера.

2.  Свържете RF кабел за антена (осигурен) 
от гнездото TV-OUT* на рекордера към 
входящото гнездо за антена (или означено 
като ANT, ANTENNA IN или RF IN) на 
телевизора.

3.  Свържете скарт кабел (осигурен) от гнездото 
EXT1 TO TV на рекордера към съответното 
входящо гнездо на телевизора.

4.  Свържете друг скарт кабел (не е осигурен) 
от гнездото EXT2 TO VCR/SAT на рекордера 
към скарт изходното гнездо (или означено 
като TV OUT или TO TV) на видеото.

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

1.  Свържете кабела на антената от изходното 
гнездо за антена на кабелната телевизия 
или сателитния приемник към гнездото 
ANTENNA IN* на рекордера.

2.  Свържете RF кабел за антена (осигурен) 
от гнездото TV-OUT* на рекордера към 
входящото гнездо за антена (или означено 
като ANT, ANTENNA IN или RF IN) на 
телевизора.

3.  Свържете скарт кабел (осигурен) от гнездото 
EXT1 TO TV на рекордера към съответното 
входящо гнездо на телевизора.

4.  Свържете друг скарт кабел (не е осигурен) 
от гнездото EXT2 TO VCR/SAT на рекордера 
към скарт изходното гнездо (или означено 
като TV OUT или TO TV) на видеото.

6.  Свържете друг скарт кабел (не е осигурен) 
от скарт входящото гнездо (означено като TV 
IN или TO DECODER) на видеото към скарт 
изходящото гнездо (или означено като TV 
OUT или TO VCR) на кабелния/сателитния 
приемник.
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Свързване на камера

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

Възможност 1: употреба на DV IN
гнездото

Използвайте тази свръзка ако имате Digital 
Video или Digital 8 камера. DV гнездото отговаря 
на i.Link стандартите. То осигурява най-добро 
качество на картината.
1.  Свържете i.Link 4-pin кабел (не е осигурен) 

от гнездото DV IN на рекордера към 
подходящото DV OUT гнездо на камерата.

2.  Натиснете CAM на дистанционото, за да 
изберете CAM2.

Полезни съвети:
- Невъзможно е да записвате от рекордера на 
камерата чрез DV IN гнездото на рекордера.

Възможност �: употреба на Video In
гнездото

Използвайте VIDEO свързката ако вашата 
камера има само един видео изход (съставно 
видео, CVBS). Това осигурява добро качество 
на картината.
1.  Свържете гнездото VIDEO на предния панел 

на рекордера към съответното S-VHS или 
Video output гнездото на камерата.

2.  Свържете аудио кабел (червен/бял – не е 
осигурен) от гнездата AUDIO  L/R на предния 
панел на рекордера към аудио изходните 
гнезда на камерата.

3.  Натиснете CAM на дистанционото, а след 
това Р +/- неколкократно, за да изберете 
CAM1.

Полезен съвет:
-Ако свържете камерата към скарт гнездото 
отзад на рекордера, изберете {EXT1} или 
{EXT2} като входящ източник.
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стъПкА 3: ИНстАЛИРАНЕ И 
НАстРойкИ

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

Преди да започнете…
Завършете настройките за инсталирането 
преди да поставите диск за възпроизвеждане 
или записване. Отделението за дискове няма 
да се отвори преди началната инсталация да 
е завършена.
1.  Включете телевизора.
2.  Натиснете STANDBY-ON 1, за да включите 

рекордера.

-  Сега на телевизора трябва да се появи 
екрана за първоначална инсталация на 
рекордера – {Menu Language} (за избор на 
език на менюто).

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

3.  Използвайте бутоните pq на дистанционото, 
за да изберете желания език на екрана и 
натиснете ОК, за да потвърдите.

4.  На екрана се появява екрана за избор на 
страна. Изберете страната, в която живеете 
и натиснете ОК, за да потвърдите.

- Тази настройка е важна за автоматичното 
инсталиране на телевизионите канали във 
вашата област.

Бележка: Натиснете червения бутон на 
дистанционото, за да се върнете към 
предишния екран или натиснете зеления, 
за да преминете на следващата стъпка от 
инсталацията.

5.  Появява се екрана за избор на формата на 
телевизиония екран. Изберете правилната 
форма, която отговаря на желанието ви 
за гледане на широкоекранни филми и 
натиснете ОК, за да потвърдите.

6.  Появява се екрана за търсене на каналите. 
Натиснете ОК, за да започне автоматичното 
търсене.

-  Рекордера започва да търси аналоговите 
канали.

 
Бележка: Уверете се, че сте направили 
всички необходими свръзки към рекордера, 
телевизора и сателитния/кабелния приемник 
(ако има такива) и сте ги включили. Търсенето 
на канали ще засече сигналите и ще запамети 
всички достъпни канали.
7.  След като приключи търсенето на каналите, 

броя на откритите и запаметени канали се 
появява, натиснете зеления бутон, за да 
продължите.
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8.  Появява се екрана за въвеждане на часа. 
Използвайте цифровите бутони или бутоните 
pq, за да въведете правилния час, след 
това натиснете ОК, за да потвърдете или 
зеления бутон, за да продължите.

9.  Появява се екрана за въвеждане на датата. 
Използвайте цифровите бутони или бутоните 
pq, за да въведете правилната дата, след 
това натиснете ОК, за да потвърдите или 
зеления бутон, за да продължите.

10.  Инсталирането е готово. Натиснете зеления 
бутон на дистанционото, за да затворите 
екрана.

 DVD рекордера е готов за употреба.

 

коНтРоЛ НА тЕЛЕВИЗИоНИтЕ 
ПРогРАМИ

Гледане на телевизия на живо

 
1.  Включете телевизора. Ако е необходимо, 

включете телевизора на правилния канал 
за гледане на възпроизвеждането от 
рекордера.

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

 Трябва да видите телевизионата програма 
на телевизора. Ако не я видите, натиснете 
LIVE TV.

3.  Натиснете Р +/-, за да изберете желания от 
вас канал.

 Телевизионата програма, на която сте 
настроили ше бъде запаметена в Time 
Shift Buffer. Това ви позволяа да спрете в 
пауза живото телевизионо предаване и да 
продължите възпроизвеждането по всяко 
време.

 
 Ако превключите на друг телевизионен канал 

на рекордера, ще бъде създадено ново 
заглавие и ще се покаже вертикална линия 
на Time Shift видео лентата.

 Можете да изберете дали се показва или 
да се скрие Time Shift видео лентата, като 
натиснете INFO на дистанционото.

Относно Time Shift Buffer 
– временно съхраняване на 
хард диска

Пуснатата в момента телевизиона програма 
ще бъде времено запаметена на хард диска 
на място наречено ‘TSB’ (Time Shift Buffer), 
след като рекордера е включен. Той може да 
запамети без прекъсване до 6 (шест) часа от 
телевизионо програми.
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Time Shift видео лентата показва състояните и 
времетраенето на запаметените телевизиони 
програми.

 Time Shift видео лентата се състои от 
следната информация:

1.  Начало на програмата. Веднъж след като са 
изминали 6 (шест) часа, началото ще бъде 
променено според това.

2.  Клипове, които са били избрани, за да 
бъдат записани на хард диска (означени в 
червено).

3.  Маркери на заглавията (когато превключите 
на телевизионен канал, за повече от 2 
минути, ще бъде създаден нов маркер на 
заглавие).

4.  Настоящето място и час на излъчваната 
телевизиона програма.

5.  Настоящия час.

Полезен съвет:
-Time Shift Buffer запаметява и запазва до 
6 (шест) часа от телевизиони програми, 
когато рекордера е включен. Ако превключите 
рекордера в стендбай режим, цялото 
съдържание на Time Shift Buffer ще бъде 
изтрито.
 
обозначаване на съдържанието за
запис

Трябва да ‘отбележите’ съдържанието в Time 
Shift Buffer преди да може да се запише на хард 
диска. Записа ще започне, когато изключите 
рекордера в стендбай режим.

За да намерите сцена е Time Shift Buffer
 Използвайте бутоните m/M или tu.

За да отбележите началото на записа
 Натиснете REC z веднъж.

За да отбележите края на записа
 Преминете до края на сцeната и натиснете 

STOP x.

За да отмените отбелязания запис
 Натиснете червения бутон.

Полезен съвет:
- Можете да отбележите дължината на 
интервала на търсенето, погледнете 
‘Възможности в системното меню – 
Настройки на възпроизвеждането – {Replay 
interval}/{Skip interval}’ за подробности.

Изчистване на Time Shift Buffer

Цялото съдържание на Time Shift Buffer ще 
бъде изчистено като рекордера мине на 
стендбай режим, с изключение на обозначеното 
съдържание, което тогава ще бъде запаметено 
на хард диска. Можете да изтриете съдържанието 
като изпълните следните стъпки, докато 
рекордера е включен.
1. Натиснете OPTIONS на дистанционото.

 Появява се менюто с инструментите.
2.  Изберете {Reset TSB} и натиснете ОК.
 Появява  се  съобщение ,  което  ви 

предупреждава ще Time Shift Buffer ще бъде 
изтрит.

3.  За да продължите, изберете {Yes} от менюто 
и натиснете ОК на дистанционото.

 В противен случай, изберете {No} от менюто 
и натиснете ОК на дистанционото, за да 
отмените действието.

Бележка:
 В допълнение, ако направите следното, Time 

Shift Buffer също ще бъде изчистен.
-  Натиснете CAM на дистанционото.
-  Влезте във възможността {Tuner} в 

системното меню.
-  Променете настройките {Record mode} или 

{Clock}.
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Функция Pause live TV

Преди да започнете...

Включете рекордера в режим LIVE TV, за да 
пуснете любимата си програма.
1.  Натиснете PAUSE LIVE TV на дистанционото, 

за да спрете в пауза възпроизвеждането.
2.  За да го продължите, натиснете същия бутон 

отново.
 Ако искате да се върнете лъм предаването 

наживо, само натиснете LIVE TV.

Функция за повторение

Преди да започнете...

Включете рекордера в режим LIVE TV, за да 
пуснете любимата си програма. Натиснете t 
на дистанционото, за да пуснете повторение на 
телевизионата програма.
 Сцената се връща с 30 секунди назад 

(фабрична настройка) при всяко натискане.
 Ако искате да се върнете лъм предаването 

наживо, само натиснете LIVE TV.

Функция FlexTime

Докато записвате, натиснете p на дистанционото, 
за да се върнете в началото на записа и да 
започне възпроизвеждането.
ИЛИ
Натиснете REW m или PREV ̀ b, за да намерите 
сцената откъдето искате да започне.
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уПотРЕБА НА МЕНюто HOmE

Относно менюто

 
То ви осигурява достъп до съдържанието на 
хард диска, медийни файлове на хард диска и 
до съдържанието на диск или USB. Позволява 
ви също така да прехвърляте съдържание от 
различни медийни типове.
1. Натиснете HOME на дистанционото.
 Появява се менюто.

2.  Изберете един от редовете с желаната 
медия или функция и натиснете u или ОК, 
за да изберете.

{Hard Disk}
 За да разгледате съдържанието запаметено 

на хард диска, като записи, снимки, аудио и 
видео файлове.

{Disc Tray}
 За да разгледате съдържанието на диска. 

Нищо няма да се появи, ако отделението е 
празно.

{USB}
 За да разгледате съдържанието от свързано 

USB устройство или фотоапарат. Ако няма 
свързано устройство или то не се засича от 
рекордера, няма да се покаже нищо.

3.  Използвайте бутоните pqtu , за да 
изберете запис, аудио/видео файлове или 
снимки.

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

 



Разглеждане на 
информцията

За да видите основната информация на 
избраната медия, като размер, оставащо място, 
тип и т.н.
1. Натиснете HOME.
 Появява се менюто.
2.  Преминете на желания източник. Ако има 

достъпна информация, ще се появи квадрат 
с информация точно до синия бутон.

3.  Натиснете синия бутон на дистанционото, 
за да се появи информацията.

{HHD info}
 Информация за хард диска на рекордера.
-  Оставащо място на хард диска за видео 

запис (записи от телевизия и DivX филми).
-  Използвано място от защитени/незащитени 

заглавия.
-  Свободно време за запис базирано на 

избрания режим за запис.
-  Оставащо място на хард диска за запис на 

информация (музика и снимкови файлове) 
и свободното място за запис.

{DVDR info}
 Информация за диска
-  Име на диска, тип и състояние.
-  Общ размер.
-  Използвано място.
-  Оставащо място.
-  Място използвано от защитени заглавия.

{USB info}
 Информация за устройството
-  Име.
-  Общ размер на паметта.
-  Остващо място.
4.  Натиснете синия бутон отново, за да се 

върнете към предишното меню. 

ПРЕдИ дА ЗАПИсВАтЕ

Медията, на която можете 
да записвате

Медията, на която можете да записвате от 
рекордера е вграден хард диск и DVD±R/±RW/±R 
DL.

-  Хард диска има голяма компресия на място 
за запис, което ви позволява дълги записи 
и бърз достъп до записаните заглавия.

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

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

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

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

-  промени върху DVD±R дискове могат да се 
правят само ако не са финализирани.

-  можете да изтриете нежелани записи. 
Въпреки това, мястото заето от изтритите 
записи не може да се използва за други.

-  за да пуснете DVD±R на друг DVD плеър, 
трябва да е финализиран. След като 
направите това, неможете да добавяте 
повече информация на диска. Погледнете 
‘Промяна на записа – Записващи DVD 
дискове – Финализиране на DVD±R за 
възпроизвеждане’ за повече информация.

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

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

Диск  Скорост
DVD+R  1x – 16x
DVD+RW  2.4x – 8x
DVD-R  1x – 16x
DVD-RW  2.4x – 4x
DVD+R DL 2.4x

Полезни съвети:
- В някой случаи не можете да добавяте нови 
записи ако DVD диска съдържа запис направен 
на друг DVD рекордер.
- Ако нямате достъп до новозаписано заглавие 
на хард диска, изключете и после включете 
рекордера, за да се възстановят записите.
- Ако не можете да поберете заглавие на 
DVD диск, разделете го, за да премахнете 
нежеланите части. Погледнете ‘Промяна на 
записа – Хард диск – Промяна на видеото’ за 
повече информация.
- Ако спре тока докато записвате от хард 
диска, може диска да се повреди и да не 
работи.
 

Настройки на записа по 
подразбиране

Можете да зададете настройките на рекордера 
в менюто за настройване на рекордера.
1. Натиснете OPTION на дистанционото.
 Появява менюто с инструментите.

2.  Изберете {Settings} и натиснете OK.
 Появява менюто с настройките.

3.  Изберете {Recording}и натиснете u.
4.  Използвайте бутоните pq, за да изберете 

настройката, която искате да промените и 
натиснете u, за да влезете в настройките й.

 Инструкции и обяснения на настройките са 
осигурени на следващите страници.

 Ако възможността е сива, това означава, 
че не е достъпна или не е възможно да я 
промените в настоящето състояние.

5.  Натиснете ОК, за да потвърдите новите 
настройки.

 За да се върнете на предишния екран от 
мнеюто, натиснете t.

6.  За да излезете, натиснете OPTION.

Полезни съвети:
- Промяната на режима на запис ще изчисти 
съдържанието на Time Shift Buffer и само 
обозначеното съдържание (в червената 
линия) ще бъде записано на хард диска.
- Качеството на записваните снимки ще 
бъде променено според избрания режим на 
запис, включително гледането на Live TV 
през рекордера.
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Настройки на записа 
(подчертаните възможности са 
фабричните настройки по подразбиране)

Recording mode(режим на записа)
-  Режима на запис определя качеството на 

картината и максималното време за запис.

DVDR3570H

Качество на
записа

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

HDD
(160GB)

DVD±R
DVD±RW

DVD±R 
D o u b l e 
Layer

HQ 
(високо качество)

23 1 1 час 55 
мин

SP 
(стандартно)

45 2 3  часа 
40 мин

SPP 
(стандартно плюс)

56 2.5 4  часа 
35 мин

LP
(дълъг запис)

68 3 5  часа 
30 мин

EP
(разширен запис)

90 4 7  часа 
20 мин

SLP
(много дълъг запис)

135 6 11 часа 
5 мин

SЕP
(много разширен 
запис)

180 8 14 часа 
45 мин

DVDR3590H

Качество на
записа

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

HDD
(250GB)

DVD±R
DVD±RW

DVD±R 
Double 
Layer

HQ
(високо качество)

40 1 1  ч а с 
55 мин

SP
(стандартно)

77 2 3 часа 
40 мин

SPP 
(стандартно плюс)

96 2.5 4 часа 
35 мин

LP
(дълъг запис)

115 3 5 часа 
30 мин

EP
(разширен запис)

153 4 7 часа 
20 мин

SLP
(много дълъг запис)

230 6 11 часа 
5 мин

SЕP
(много разширен 
запис)

300 8 14 часа 
45 мин

Бележка: Когато записварте от хард диска 
на DVD диск, режима на запис на избрания 
запис от хард диска, ще бъде автоматично 
променен. Избора на друг режим на запис не е 
възможен. Фабричната настройка е SPP.

Auto Protect(автоматична защита)
–  с тази функция, правите невъзможно 

триенето или променянето на защитени 
заглавия.

{On} –  новозаписаните заглавия ще бъдат  
  автоматично защитени.

{Off} –  изключване на функцията.

Бележка: За да изтриете защитено 
заглавие, първо натиснете синия бутон на 
дистанционото, за да изключите функцията, 
след това – червения, за да изтриете.

SAT recording
–  Тази функция е достъпна само ако сте 

свързали сателитен приемник или друго 
устройство към EXT2-TO VCR/SAT скарт 
гнездото. Погледнете ‘Запис на хард диска 
– Автоматично записване от сателитен 
приемник’ за повече информация.

{On} –  позволява на рекордера да започне и  
  да спре запис, когато приеме сигнал  
  от свързаното устройство.

{Off} –  изключване на функцията.
 

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

Chapters

–  Автоматично разделя запис (заглавие) на 
глави, като задава маркери на определени 
интервали. Това ви осигурява достъп до 
определени моменти от записа бързо.

{Smart} –  тази настройка в възможна само при  
  запис от DV камера. Маркера се  
  поставя там където има пауза в  
  времевия код на DV касетата.

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

{Standard} – маркерите автоматично ще бъдат  
  сложени в заглавието по време на  
  записа на всеки 5 минути. 
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ЗАПИсВАНЕ НА TV ПРогРАМА

Внимание
- Съдържание защитено срещу копиране не 
може да се записва на рекордера.
- Когато хард диска е пълен, правенето на нов 
запис автоматично изтрива най-старото 
незащитено заглавие, за да се освободи 
място за новия запис.

Запис на пуснатата TV 
програма

Следвайте инструкциите по-долу, за да запишете 
прогрмата на хард диска на рекордера, където 
можете да я запазите за да я гледате по-късно 
или да я копирате на DVD диск.
1.  Докато Time Shift Buffer е на ‘LIVE’ позиция, 

натиснете REC z на дистанционото.
-  Започва запис от избрания момент до 

максимум 6 часа.

-  Натинсрте REC z неколкократно, за да 
зададете време за запис с дължина 30-
минутни интервали, до максимум 6 часа.

2.  Можете да изключите телевизора и рекордера 
на стендбай режим докато записва.

 Рекордера продължава да записва и спира 
в зададеното време.

-  Ако искате да спрете записа преди 
зададеното време, натиснете STOP x.

Записване на определена 
част от TV програма

Това е възможно само за програмите, които 
могат да се открият в Time Shift Buffer.
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1.  Използвайте буотните tu, за да потърсите 
началото на сцената, където искате да 
започне записа.

2.  Натиснете REC z на дистанционото.
3.  Натиснете u , за да потърсите мястото, 

където искате да спре записа и натиснете 
STOР x на дистанционото.

 На лентата ще се появи червена линия, 
която обозначава частта.

 За да отмените запис, натиснете червения 
бутон за {Cancel Rec}.

 

Функция за едновремено 
записване и пускане

Докато записвате програма на хард диска, можете 
да пуснете записано преди това заглавие от 
него, да пуснете DVD видео диск или да пуснете 
музика, презентация със снимки или DivX филми 
от хард диск, оптичен диск или USB. Също така 
можете да гледате възпроизвеждането от други 
свързани устройства.



Възпроизвеждане от хард диска

1.  Натиснете HDD LIST на дистанционото.

2.  Използвайте бутоните pq, за да изберете 
заглавието, което искате да пуснете.

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

Възпроизвеждане от DVD

1.  Натиснете OPEN CLOSE Z на предния 
панел на рекордера.

2.  З а р е д е  д и с к ,  з а  д а  з а п о ч н е 
възпроизвеждането.

Възпроизвеждане от USB

1.  Включете USB устройстово в  USB 
гнездото.

2.  Натиснете USB на дистанционото.
3.  Изберете файл и натиснете u, за да 

започне възпроизвеждането.

Възпроизвеждане от друго устройство

Това е възможно само ако рекордера е свързан 
към телевизора чрез EXT1 TО TV гнездото.
 Натиснете SCART, за да видите картината от 

устройството, което е свързано към гнездото 
EXT2-TO VCR/SAT на рекордера.

 Ако няма свързано устройство към това 
гнездо, натиснете SCART, за да се върнете 
на телевизия.

гледане на други TV програми

Използвайте бутоните нагоре/надолу на 
телевизора, за да изберете друг канал.

Полезен съвет:
- Не забравяйте да превключите телевизора 
отново на канал за приемане на видео ако 
искате да гледате телевизиони канали през 
рекордера или да пуснете записан диск.
 

��

Автоматичен запис от 
сателитен приемник

Функцията е възможна само за сателитни 
приемници (или подобни устройства) свързани 
към скарт гнездото EXT2-TO VCR/SAT на 
рекордера. В допълнение, приеника трябва да 
има функция таймер, която може да контролира 
записването на рекордера.

Преди да започнете...
Уверете се, че режима {SAT recording} в 
настройките за запис е на {On}.
1.  Използвайте функцията за програмиране на 

таймера на приемника, за да програмирате 
записването (погледнете упътването на 
приемника).

 Всеки запис може да се програмира до 6 
часа.

2.  Изключете приемника на стендбай режим.
3.  Изключете рекордера на стендбай режим.
 Оставете рекордера и приемника в стендбай 

режим докато трае записа.
 Рекордера започва да записва, когато засече 

сигнал от приемника.

Полезен съвет:
- Записите с таймер на рекордера започват 
преди автоматичния сателитен запис. 
Автоматичния сателитен запис спира 
ако е време да започне запис с таймер на 
рекордера.
 

Относно записването с 
таймер

Използвайте ‘Записване с таймер’, за да започне 
и приключи автоматичен запис за по-късна 
дата/час. Рекордера ще се настрои на правилния 
канал и ще започне да записва в определеното 
време.

С този рекордер, можете да настроите до 40 
записа и до 6 часа за всеки запис. По време 
на записа с таймер, смяната на каналите на 
рекордера не е възможно.

Бележка: Ако записа с таймер е по-дълъг 
от 6 часа, той се разделя на две или повече 
заглавия.



Има два начина за програмиране на запис с 
таймер
-  Използвайки VIDEO Plus+
-  Използвайки ръчното настройване на 

таймера

относно ‘VPS/PDC’
  ‘VPS’ (система за видео програмиране) 

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

Записване с таймер (VIDEO 
Plus+ система)

Това проста система за програмиране на 
таймера. За да я използвате, въведете VID-
EO Plus+ номера на програмата свързан с 
телевизионата програма. Можете да го откриете 
във вашето телевизионо списание.
1.  Включете телевизора на канал за гледане 

на рекордера.
2.  Натиснете TIMER (VIDEO Plus+) на 

дистанционото.
 Появява се менюто на таймера.
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3.  Натиснете синия бутон на дистанционото за 
{VIDEO Plus+}.

 Появява се менюто за въвеждане на VIDEO 
Plus+ номера.

4.  Използвайте цифровите бутони, за да го 
въведете (например за 5-312-4 или 5,312 4, 
въведете ‘53124’).

 За да изтриете номера, натиснете червения 
бутон за {Clear}.

  За да отмените програмирането и да излезете 
от менюто, натиснете жълтия бутон за {Can-
cel}.

5.  За да потвърдите въведения номер, натиснете 
зеления бутон за {Store}.

 Появява се съобщение да влезете в списъка 
с канали.

6.  Изберете {OK} от менюто и натиснете ОК, за 
да потвърдите.

 Появява се информация за програмата.

7.  За да промените настройките на записа, 
преминете на съответното поле и натиснете 
U.

{Repeat(повторение)}
- Once (веднъж);
- Weekly(седмично);
- Mon~Fri(понеделник - петък)
{VPS/PDC}
- Off (изключено)
- On (включено)
{Recording target(цел на записа)}
- HDD
- DVD
8.  Изберете настройка и натиснете ОК.
9.  След като приключите запаметете 

настройката, като натиснете зеления бутон 
за {Store}.



10.  За да излезете, натиснете TIMER (VIDEO 
Plus+).

 Иконата ‘timer’ светва на екрана, ако има 
зададен запис с таймер.

Полезен съвет:
- Ако рекордера не е в стендбай режим, ще се 
появи съобщение преди да започне записа. 
Ако игнорирате съобщението, рекордера 
автоматично се превключва на съответния 
канал и започва да записва.

Запис с таймер (ръчно)

1.  Включете телевизора на канал за гледане 
на рекордера.

2.  Натиснете TIMER (VIDEO Plus+) на 
дистанционото.

 Появява се менюто на таймера.

3.  Натиснете зеления бутон на дистанционото 
за {New Timer}.

 Появяа се меню за въвеждане на нов 
таймер.

{Start time}
 Въведете начално време на записа (часове:

минути)
{Stop time}
 Въведете време за край на записа (часове:

минути)
{Date}
 Въведете датата на записа (ден/месец/

година)
{Channel}
  Изберете телевизионен калан или канал от 

външен източник за запис

{Title name}
 Въведете заглавието на записа
{Repeat}
 Изберете настройка за повторение (веднъж, 

седмично, понеделник-петък)
{VPS/PDC}
 Включете или изключете VPS/PDC
{Recording target}
 Изберете къде да се записва (хард диск или 

DVD диск)
4.  Изберете полето за въвеждане и натиснете 

u.
5.  Използвайте pqили цифровите бутони, зацифровите бутони, за 

да изберете или въведете информацията 
за записа, след това натиснете ОК, за да 
потвърдите.

6.  След като приключите, запазете настройките 
като натиснете зеления бутон за {Store}.

7.  За да излезете, натиснете TIMER (VIDEO 
Plus+).

 Иконата ‘timer’ светва на екрана, ако има 
зададен запис с таймер.

Полезен съвет:
- Ако рекордера не е в стендбай режим, ще се 
появи съобщение преди да започне записа. 
Ако игнорирате съобщението, рекордера 
автоматично се превключва на съответния 
канал и започва да записва.
 

Променяне/изтриване на 
програмиран запис

1.  Включете телевизора на канал за гледане 
на рекордера.

2.  Натиснете TIMER (VIDEO Plus+) на 
дистанционото.

 Появява се менюто на таймера.

3.  Изберете програмиран запис, който искате 
да изтриете или промените.

4.  За да изтриете записа, натиснете червения 
бутон на дистанционото за {Delete}.
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5.  За да промените записа, натиснете жълтия 
бутон на дистанционото за {Change}.

 Появява се менюто за въвеждане на 
таймер.

6.  Направете необходимите промени в 
съответните полета.

7.  След като приключите, запазете настройките 
като натиснете зеления бутон за {Store}.

8.  За да излезете, натиснете TIMER (VIDEO 
Plus+).

ЗАПИс от стРАНИчНо 
устРойстВо

Записване от странично 
устройство (камера/VCR/
DVD плеър)

Когато свържете странично устройство към 
рекордера, можете да правите записи от него 
на хард диска или на DVD диск. Материали 
защитени срещу копиране немогат да се 
записват.

Преди да започнете ...
Означете съдържанието в Time Shift Buffer, което 
искате да запишете. В противен случай, цялото 
съдържание ще бъде изчистено  когато започне 
записа от камерата.
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1.  Включете телевизора на канал за гледане 
на рекордера.

2.  Свържете устройството (например камера/
видео/DVD плеър) към рекордера.

3.  Натиснете CAM на дистанционото.
 Появява се предупредително съобщение. 

Съдържанието на Time Shift Buffer ще бъде 
изчистено, само обозначеното съдържание 
ще бъде запазено на хард диска.

4.  Изберете място за записване и натиснете 
ОК, за да потвърдите.

5.  Натиснете Р+/- неколкократно, за да изберете 
правилния канал, който съответства на 
гнездото, в което е свързано устройството.

 {CAM 1 }:S-VIDEO или VIDEO гнездото 
отпред.

 {EXT 1 }:EXT1 TO TV скарт гнездото отзад.
 {EXT 2 }:EXT2-TO VCR/SAT скарт гнездото 

отзад.
6.  Включете устройството и намерете мястото, 

от което искате да започне записа, след това 
превключете устройството в режим пауза.

7.  Натиснете REC z, за да започне записването 
и възпроизвеждането от устройството.

 За да псрете в пауза записа, натиснете 
u.

 За да продължи, натиснете u отново.
 Създава се нов маркер на главата след като 

записването почне отново (само за DVD 
дискове).

8.  За да спрете записа, натиснете STOP x.
 Когато започне друг запис, ще бъде 

създадено ново заглавие.
9.  За да излезете, натиснете LIVE TV.

Полезен съвет:
- Можете да натиснете бутона ОК, докато 
записвате от странично устройство на хард 
диска или DVD диск, за да съзададете маркер 
за глава на определено място.
 



Запис от DV камера

Когато свържете камера към DV IN гнездото 
на рекордера, можете с дистанционото да 
управлявате и камерата и рекордера. Освен 
това, функцията smart chaptering осигурява 
маркери на глави на всяко прекъсване на 
изображението.

Преди да започнете ...
Обозначете съдържанието в Time Shift Buffer, 
което искате да запишете на хард диска. В 
противен случай, цялото съдържание ще бъде 
изчистено  когато започне записа от камерата.
1.  Включете телевизора на канал за гледане 

на рекордера.
2.  Свържете Digital Video или Digital 8 камера 

към DV IN гнездото на рекордера.
3.  Натиснете CAM на дистанционото.
 Появява се предупредително съобщение. 

Съдържанието на Time Shift Buffer ще бъде 
изчистено, само обозначеното съдържание 
ще бъде запазено на хард диска.

4.  Изберете място за записване и натиснете 
ОК, за да потвърдите.

5.  В к л ю ч е т е  к а м е р а т а  и  п у с н е т е 
възпроизвеждането.

6.  Н а т и с н е т е  R E C ,  з а  д а  з а п о ч н е 
записването.

30

7.  За да използвате дистанционото на 
рекордера, за да управлявате камерата по 
време на записа, натиснете зеления бутон 
за {DV control}.

 Бутоните на DV контрола се появяват на 
екрана.

  

8.  Можете да преминавате на съответните 
бутони за управление на екрана, за да 
контролирате възпроизвеждането на 
камерата.

9.  За да спрете записа, натиснете STOP.
 И камерата и рекордера спират.
10.  За да излезете, натиснете LIVE TV.

Полезни съвети:
- Някой камери не могат да бъдат управлявани 
с бутоните на екрана.
- Не можете да смесите записи с PAL или NTSC 
видео формат на един DVD диск.
- Ако част от касетата е празна, записа ще спре 
в пауза. Записването започва автоматично, 
когато има сигнал за записване. Въпреки 
това, ако има повече от 5 минути празни на 
касетата, записа ще спре автоматично.
 



коПИРАНЕ НА TV ПРогРАМИ 
от хАРд дИскА

Относно копирането

 
TV програми записани на хард диска, ще бъдат 
запазени като съдържание ‘Recordings’. Това ви 
позволява да промените записа лесно и да го 
копирате на DVD диск, за да го съхраните или 
да го гледате по-късно.

Времето за копиране зависи от режима на запис, 
който е използван при записа на хард диска. 
Не можете да промените режима на запис за 
процеса на копиране. Въпреки това е важно 
да изберете правилния режим за запис, когато 
настройвате записването на хард диска.

Процеса на копиране става по-бързо 
от записването. Максималната скорост 
на копиране е 4х. Неможете да съкратите 
времето необходимо за записване дори при 
високоскоростни дискове.
Хард диск DVD диск

Режим на 
з а п и с  н а 
HDD

Ч а с о в е  з а п и с , 
които могат да се 
съберат на празен 
4.7GB DVD диск

В р е м е 
необходимо за 
копиране на 1 
час от записа

HQ 1 15 мин

SP 2 8 мин

SPP 2.5 7 мин

LP 3 6 мин

EP 4 4.5 мин

SLP 6 3.5 мин

SEP 8 2.5 мин

Полезен съвет:
- Ако не можете да съберете заглавие на DVD 
диск, разделете заглавието, за да премханете 
нежеланите части. Погледнете ‘Промяна на 
записи – Хард диск – Промяна на видеото’ за 
повече информация.

Копиране на записи на DVD 
диск

1.  Включете телевизора на канал за гледане 
на рекордера.

2.  Поставете DVD диск в рекордера.
3.  Натиснете HDD LIST на дистанционото.
4.  Използвайте бутоните pq, за да намерите 

заглавието, което искате, след това 
натиснете зеления бутон за {Copy}.

 Появява се информация за създаване на 
копие на диска.

5.  Натиснете зеления бутон, за да започне 
копирането.

 В противен случай, натиснете жълтия бутон, 
за да го отмените.

 Ако използвате DVD±RW можете да 
натиснете `b/B`, за да изберете мястото 
на диска, където искате да бъде копиран 
записа (например на мястото на изтрито 
заглавие).

 

Промяна на показванто на 
екрана на DVD диск

Ако DVD диска се използва на компютър или 
друг рекордер, менюто на екрана може да не 
се покаже правилно.
 
Преди да можете да направите запис на диска на 
този рекордер, трябва да промените показването 
на екрана на диска на тип ‘Philips’.
1.  Поставете DVD диск за запис.
2.  Натиснете HOME на дистанционото.
3.  Отидете на {Disc Tray}.
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4.  Ако се появи {Adapt menu}, означава, че диска 
има различен формат на менюто. Натиснете 
червения бутон на дистанционото.

 Появява се съобщение, което иска да 
потвърдите действието си.

5.  Натиснете OK, за да потвърдите действието 
за адаптиране на менюто.

 

коПИРАНЕ НА фАйЛоВЕ 
МЕжду хАРд дИскА, USB И 

DVD дИск

Част от хард диска на рекордера може да се 
използва като Media Jukebox, позволявайки ви 
да запаметите и възпроизведете филми, музика 
и снимки. Можете да копирате тези файлове 
от USB или DVD диск на хард диска, от него на 
USB и DVD диск и дори директно между USB и 
DVD диск.

Бележка:
Не можете да копирате филми или 
телевизиони записи от хард диска на USB.

Media Jukebox поддържа следните файлове:
- MP3 и Windows Media музика (.mp3 и .wma)
- JPEG снимки от цифров фотоапарат (.jpg)
- DivX филми (.avi и .divx)

Копиране на файлове от хард 
диска на USB или DVD диск

Можете да копирате файлове от хард диска на 
рекордера на USB устройството или DVD диск. 
Когато копирате на USB, могат да се копират 
само файлове с информация (MP3,WMA,DivX 
и JPEG).
1.  Включете телевизора на канал за гледане 

на рекордера.
2.  Поставете DVD диск в рекордера или USB 

устройство в USB слота.
3.  Натиснете HOME.
4.  Изберете медията, където са запаметени 

файлове и натиснете u.
5.  Използвайте бутоните pqtu , за да 

изберете заглавието, което искате. За да 
изберете няколко, натиснете SELECT.

6.  Натиснете зеления бутон за {Copy}. Появява 
се екран с избраната медия.

7.  Изберете дестинацията за копирането и 
натиснете ОК, за да потвърдите.

 В противен случай, натиснете BACK, за да 
се върнете на предишното меню.

8.  Натиснете ОК отново, за да започне 
копирането.

 В противен случай, изберете {Cancel} в 
менюто и натиснете ОК, за да прекъснете 
действието.

 

Копиране на файлове от 
USB на хард диска или DVD 
диск

Можете да копирате файлове с информация 
(MP3,WMA,DivX и JPEG) от USB устройство на 
хард диска на рекордера или на DVD диск.
1.  Включете телевизора на канал за гледане 

на рекордера.
2.  Свържете USB устройство или цифров 

фотоапарат към USB гнездото на предния 
панел на рекордера.

3.  Натиснете USB на дистанционото, за да 
видите файловете.

4.  Местете в менюто и изберете файловете, 
които да копирате. За да изберете няколко, 
натиснете SELECT.

5.  Натиснете зеления бутон за {Copy}. Появява 
се екран с избраната медия.

  
6.  Изберете дестинацията за копирането и 

натиснете ОК, за да потвърдите.
 В противен случай, натиснете BACK, за да 

се върнете на предишното меню.
7.  Появява се прозорец за потвърждение, 

натиснете ОК, за да започне копирането.
 В противен случай, изберете {Cancel} в 

менюто и натиснете ОК, за да прекъснете 
действието.
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Копиране на файлове от 
CD/DVD диск на хард диска 
или USB
 
Можете да копирате файлове от диска на хард 
диска на рекордера или на USB устройството. 
Когато копирате на USB, могат да се копират 
само файлове с информация (MP3,WMA,DivX 
и JPEG).
1.  Включете телевизора на канал за гледане 

на рекордера.
2.  Поставете диск в рекордера.
3.  Натиснете DISC на дистанционото. Появява 

се меню със съдържанието на диска.
4.  Използвайте бутоните pqtu , за да 

изберете заглавието, което искате. За да 
изберете няколко, натиснете SELECT.

5.  Натиснете зеления бутон за {Copy}. Появява 
се екран с избраната медия.

6.  Изберете дестинацията за копирането и 
натиснете ОК, за да потвърдите.

 В противен случай, натиснете BACK, за да 
се върнете на предишното меню.

7.  Появява се прозорец за потвърждение, 
натиснете ОК, за да започне копирането.

 В противен случай, изберете {Cancel} в 
менюто и натиснете ОК, за да прекъснете 
действието.

Полезен съвет:
- Всички DivX (.avi или .divx) файлове ще бъдат 
копирани на видео частта от хард диска, 
докато всичката музика (.mp3 или .wma) и 
цифрови снимки (.jpg) ще бъдат копирани на 
частта за информация.
 

ВъЗПРоИЗВЕждАНЕ от хАРд 
дИскА

Местене в хард диска

Хард диска предлага media jukebox, която ви 
позволява да съхранявате всякакви източници 
на запис (телевизиони записи, филми, музика 
и снимки). Заглавията записани или копирани 
на хард диска ще бъдат автоматично записани 
като отделно съдържание взависимост от 
характеристиките на записите.
Хард Диск – Съдържание – Подреждане 

– Заглавия
1.  Натиснете HOME. Появява се менюто 

Home.

{Recordings }
 Съдържа записи от Time Shift Buffer 

(телевизиони програми)
{Video files }
 Съдържа само DivX или съвместими видео 

файлове (.avi или .divx).
{Music }
 Съдържа само аудио файлове (.mp3 или 

.wma).
{Photo }
 Съдържа само картинкови файлове (.jpg или 

.jpeg).
2.  Изберете типа съдържание и натиснете u, 

за да имате достъп до възможностите за 
подреждане.

 Тези възможности варират според избраното 
съдържание.

3.  Изберете възможност и натиснете u, за да 
видите заглавията.

4.  За да излезете от менюто, натиснете 
HOME.
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Основни функции

Всеки запис запаметен на хард диска се показва 
в HDD списъка с индексна картинка.
1.  Натиснете HDD LIST на дистанционото.

2.  Използвайте бутоните p q ,  за да 
намерите заглавието, което искате да 
пуснете, след това натиснете u, за 
да започне възпроизвеждането. Този 
рекордер има способност да продължава 
възпроизвеждането. То започва винаги от 
посления момент, в който е било спряно. За 
да започне отначало, натиснете ОК.

Символи на {Info } екрана означаващи:
 –  заглавието е все още част от записа в Time 
Shift Buffer.
 –  заглавието е заключено.

 –  заглавието е защитено.
 –  заглавието е гледано.
 –  заглавието е променено.
3.  По  време  на  възпроизвеждането , 

м о ж е т е  д а  и з п о л з в а т е  с л е д н и т е 
бутони на дистанционото, за да имате 
достъп до допълнителни функции на 
възпроизвеждане.

PREV `b /NEXT B`
–  За да преминете на началото или предшната/

следващата глава.
REW m /FFW M
–  Бързо търсене назад/напред. Натиснете 

бутона отново, за да увеличите скоростта 
на търсене (4x, 16x, 64x, 256x).

–  Докато е спряно в пауза, пуснете забавено 
възпроизвеждане

t (повторение)/u (пропускане)
–  Пропускане назад или напред в Time Shift 

Buffer.
INFO
–  За да се покаже или скрие информацията за 

заглавието, видео лентата и допълнителните 
функции, до които можете да имате достъп 
с цветните бутони.

PAUSE LIVE TV u
–  За да спрете в пауза или продължите 

възпроизвеждането.

STOP x
–  Спиране на възпроизвеждането.
4.  За да излезете от менюто, натиснете 

HOME.

 

Изтриване/Заключване/
Защита на заглавие в хард 
диска

Тези възможности се появяват отдолу в менюто 
със съдржанието на хард диска.
1.  Натиснете HDD LIST на дистанционото.
2.  Използвайте бутоните pq, за да намерите 

заглавието, което искате.
3.  Натиснете съответния цветен бутон 

на дистанционото, за да влезете във 
възможността показана отдолу на менюто.

{Delete }
 Червен бутон – Изтриване на избраното 

заглавие.
{Copy }
 Зелен бутон – Копиране на избраното 

заглавие на DVD диск. Само информациони 
файлове могат да се копират на USB.

{Child Lock }/{Chld Unlck }
 Жълт бутон – Заключване или отключване 

на избраното заглавие за гледане. Трябва да 
въведете четири цифрен код, за да гледате 
заключено заглавие или за да отключите 
заглавие.

Бележка: Тази възможност е видима само 
ако настройката {Child lock } е включена. 
Погледнете ‘Възможности на системното 
меню – Настройки на възпроизвеждането 
-{Access }’.

3�



{Protect }/{Unprotect }
 Син бутон – Защита или премхване на 

защита на заглавието срещу променяне или 
автоматично изтриване.

4.  За да излезете от менюто, натиснете 
HOME.

 

Повторение на 
възпроизвеждането от 
хард диска
 
Докато сте пуснали заглавие от хард 
диска, можете да изберете повтарящо се 
възпроизвеждане на заглавието или определена 
част от него.

 Натиснете жълтия бутон на дистанционото 
за {Repeat}.

 З а г л а в и е т о  щ е  с е  в ъ з п р о и з в е д е 
неколкократно докато не натиснете отново 
жълтия бутон.

 Натиснете синия бутон за {Repeat A-B}.
 Първото натискане отбелязва началото 

на повторението, а второто – края 
му. Отбелязаната част ще се повтаря 
неколкократно докато не натиснете синия 
бутон отново.

ВъЗПРоИЗВЕждАНЕ от USB 
устРойстВо

Можете да разглеждате, копирате или триете 
съдържанието на USB устройство или цифрова 
камера чрез рекордера.

1.  Свържете USB устройство или цифрова 
фотоапарат директно към USB гнездото на 
предния панел (както е показано на фигурата 
отгоре).

2.  Натиснете USB на дистанционото, за да 
видите файловете. Появява се меню със 
съдържанието.

3.  Изберете файл, които да пуснете и натиснете 
u, за да започне възпроизвеждането.

 По време на възпроизвеждането, достъпните 
настройки се появяват отдолу на екрана.

 За повече информация за възпроизвеждането, 
погледнете ‘Пускане на аудио диск 
(MP3/WMA)’, ‘Пускане на JPEG снимки 
(презентация)’ или ‘Пускане на DivX диск 
(MP3/WMA)’.

4.  За да спрете възпроизвеждането, натиснете 
STOP x или изключете USB устройството 
или цифровата камера от USB гнездото.

Полезни съвети:
-  U S B  г н е з д о т о  п о д д ъ р ж а  с а м о 
възпроизвеждането и копирането на JPEG/
MP3/WMA/DivX файлове.
- То не поддържа свързването на други USB 
устройства освен на USB flash/memory card 
reader или цифров фотоапарат.
- Ако USB устройството не пасва в гнездото 
ви трябва USB удължителен кабел.
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ВъЗПРоИЗВЕждАНЕ от дИск

Възпроизвеждани дискове

И з п о л з в а й т е  т о з и  р е к о р д е р ,  з а  д а 
възпроизвеждате и записвате следните 
дискове:
Записване и възпроизвеждане

DVD±RW
Могат да се записват отново и отново.

DVD±R
Могат да бъдат записани само веднъж.

DVD+R DL
Също като DVD±R.

само възпроизвеждане

DVD Video
(цифров многостранен диск)

CD-RW
Аудио/МР3/JPEG съдържание

CD-R
Аудио/МР3/JPEG съдържание

Аудио дискове

MP3 диск

Видео диск
(формати 1.1, 2.0)

Супер видео диск

DivX, DivX Ultra

Важно!
- Ако на екрана на телевизора се появи (Х) или 

, когато натиснете бутон, това означава, 
че функцията не е достъпна на пуснатия в 
момента диск или по това време.
- DVD дисковете и плеъри са направени с 
регионални ограничения. Преди да пуснете 
диск се уверете, че диска е от същата зона, 
от която е и плеъра.

Започване на 
възпроизвеждане на диск

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

2.  Натиснете OPEN/CLOSEZ  отпред на 
рекордера.

 Можете да задържите бутона STOP x на 
дистанционото за да отворите или затворите 
отделението за дискове.

3.  Поставете диска със записаната страна 
надолу и натиснете OPEN/CLOSEZ. За 
двустанни дискове, заредете страната, която 
искате да пунсете нагоре.

4.  Включете телевизора на правилния канал 
за рекордера.

5.  Възпроизвеждането може да започне 
автоматично.

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

Полезни съвети:
- Този рекордер може да продължава 
възпроизвеждането (само за определен тип 
дискове). Натиснете PLAY, за да продължи 
възпроизвеждането или натиснете ОК, за да 
започне отначало.
- Ако се появи прозорец за въвеждане на пин 
код, това означава, че защитата от деца 
е включена на поставения диск. Трябва да 
въведете четирицифрения код.
 
Пускане на DVD видео диск

DVD дисковете обикнвено имат меню. Може 
да се наложи да изберете това, което искате 
(например, език на субтитрите или звука) от 
менюто.
1. Поставете DVD диск.
 Ако се появи менюто на диска на телевизора, 

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

За достъп до менюто
 Натиснете DISC на дистанционото.
 За да изберете предишната или следващата 

глава/заглавие
 По време на възпроизвеждането натиснете 

SELECT на дистанционото, за да сменяте 
между ‘TITLE’ и ‘CHAPTER’, след това 
натиснете `b/B`.
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2.  За да спрете възпроизвеждането, натиснете 
STOP x.

Пускане на (супер) видео диск

Тези дискове може да имат PBC функция 
(за конторл на възпроизвеждането). Това 
ви позволява да го пуснете интерактивно, 
следвайки менюто на екрана.

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

бутоните pq, за да изберете възможност 
на пускане или цифровите бутони, за да 
въведете избора си и натиснете ОК, за да 
потвърдите.

 За да се върнете към предишното меню, 
натиснете BACK на дистанционото.

2.  За да спрете възпроизвеждането, натиснете 
STOP x.

Пускане на записан DVD диск

1.  Поставете записан DVD диск.
 Появява се екрана с индекса.

2.  Изплзвайте бутоните pq, за да изберете 
заглавие и натиснете u.

3.  За да спрете възпроизвеждането, натиснете 
STOP x.

Полезен съвет:
- Ако се появи съобщението ‘EMPTY DISC’, 
това означава, че няма запис на диска.
 
Пускане на аудио (mP3/WmA) диск

MP3 (MPEG1 Audio Layer-3) файловете са 
силно компресирани музикални файлове. МР3 
формата ви позволява да съхраните десет пъти 
повече информация (музика, снимки) на един 
диск отколкото на обикновен аудио диск.
1. Поставете аудио диск.
 Появява се меню със съдържанието. Ако не, 

натиснете DISC.

2.  Изберете аудио албум или песен, които да 
пуснете и натиснете u.

3.  По време на възпроизвеждането можете да 
натиснете ̀ b/B`, за да изберете следващата/
предишната песен.

4.  За да спрете възпроизвеждането, натиснете 
STOP x.

Полезни съвети:
- Ако има JPEG картинки и MP3/WMA файлове 
на един диск, можете да изберете, кое от 
двете да пуснете като изберете {Photo} или 
{Music} от менюто.
- Може да се възпроизведе само първата сесия 
от много-сесиен диск.
- Рекордера не поддържа MP3PRO аудио 
формат.
- Ако има специални символи в името на MP3 
файла или на албума, може да не се изпише 
правилно, порадо това, че рекордера не 
поддържа тези символи.

Пускане на DivX файл

Погледнете ‘Възможности в системното меню – 
Настройки – {DivX VOD}’ за повече информация 
относно закупуването или вземането под наем 
на филми от услугата DivX VOD. Рекордера 
може да пуска само DivX филми по-малки от 
4 GB.
1.  Натиснете HOME.
2.  Изберете мястото където е записан DivX 

файла и натиснете u.
3.  И з б е р е т е  { V i d e o }  о т  м е н ю т о  с ъ с 

съдържанието.
4.  Изплзвайте бутоните pqtu, за да изберете 

заглавие, което искате и натиснете u, за 
да започне възпроизвеждането.

По време на възпроизвеждането можете:
Ако има добавени многоезични субтитри на 
диска, можете да натиснете SUBTITLE, за да 
смените езика на субтитрите.
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Ако заглавието има различни аудио потоци, 
натиснете AUDIO на дистанционото, за да 
смените потока на звука.

За да изберете шриф, който поддържа 
субтитрите:
1)  Натиснете OPTIONS.
2)  Изберете {Character set} и натиснете u.
3)  Направете избора си и натиснете ОК.
5.  За да спрете възпроизвеждането, натиснете 

STOP x.

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

Полезни съвети:
- Поддържат се субтитри със следните 
разширения на файловете (.srt, .smi, .sub, .ssa, 
.ass), но не се появяват в менюто.
- Файла със субтитрите трябва да има 
същото име като файла на филма.
- Субтитрите могат да се покажат със 
средна дължина от 45 символа.

 

доПъЛНИтЕЛНИ фуНкцИИ НА 
ВъЗПРоИЗВЕждАНЕ

Пускане на JPEG снимки 
(презентация)

1.  Натиснете HOME.

2.  Изберете мястото където са записани 
снимките и натиснете u.

3.  Изберете {Photo} от менюто и натиснете 
u.

 Само за  хард  диска ,  появяват  се 
възможностите {Photo folders} и {Photo 
albums}. Натиснете u , за да изберете 
възможност, в която да се покажат 
снимките.

 Бележка: Възможността {Photo albums} не е 
достъпна за оптични дискове и USB.

4.  Натиснете u неколкократно докато се появи 
списък с имената на снимковите файлове.

 Първите 4 снимки открити в избраната папка, 
ще се покажат отдясно на панела.
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5.  Изберете файл и натиснете u, за да 
започне презентацията или натиснете ОК, за 
да се покаже прегледа на изображенията.

 По време на възпроизвеждането, възможните 
настройки се показват отдолу на екрана.

 
{Zoom}
 Червен бутон – Активира режима за 

увеличение. Презентацията ще спре в 
пауза.

{Zoom In} 
 Син бутон: увеличава картинката.
{Zoom Out}
 Жълт бутон: връща към нормалната 

големина.
{End}
 Червен бутон: излиза от режима за 

увеличение и презентацията продължава.
{Repeat }
 Зелен бутон: Сменя между включено и 

изключено повторение.
{Speed Dn }/{Speed Up }
 Жълт и син бутони: Сменят скоростта на 

презентацията.
{Slow}  10 секунден интервал.
{Medium}  5 секунден интервал.
{Fast}  3 секунден интервал.
6.  За да спрете възпроизвеждането, натиснете 

STOP x.
 
Полезни съвети:
- Ако има JPEG снимки и MP3-ки на един 
диск, можете да изберете дали да пуснете 
снимките или МР3-ките като изберете {Photo} 
или {Music} от менюто.
- Ако JPEG снимка не е записана като ‘exif’ 
файл, умалената картинка няма да се появи 
на екрана. Ще бъде заменена от умалена 
картинка със синя планина.
- Някой JPEG файлове не могат да се пускат 
на рекордера.
- Може да отнеме повече време на рекордера 
да покаже съдържанието на диска поради 
големия брой песни/картинки записани на 
един диск.
- Дискове, които не могат да се разчетат или 
нямат име ще бъдат показани като ‘Unknown 
data’.

- Ако по време на възпроизвеждането на 
снимки, натиснете бутона OPTIONS, ще 
пуснете режим на телевизия.

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

.jpeg.
-  Този рекордер може да пуска само картини 

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

-  JPEG снимки с разделителна способност 
повече от 13 мегапиксела не се поддържат.

Пускане на презентация с 
музика

Това е възможно само ако на един носител 
на информация има записани JPEG снимки и 
музика.
1.  Натиснете НОМЕ.
2.  Изберете носител, където са запаметени 

снимките и музиката и натиснете u.

3.  Изберете {Music} в менюто и натиснете u.
4.  Използвайте бутоните pqtu , за да 

избрете папката/файла, който искате да 
пуснете, след това натиснете u, за да го 
пуснете.

5.  Натиснете червения бутон за {SlideShow}.
 Появява се менюто {Photo Content}.
6.  Изберете фото файл и натиснете u, за да 

започне презентацията.
 Музиката продължава да свири и ще се 

повтори ако достигне до края на плейлиста 
или песента.

7.  Н а т и с н е т е  S T O P ,  з а  д а  с п р е т е 
презентацията.
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Създаване на фото 
плейлист (албум)

Можете да направите резентацията на снимките 
по свой избор като запаметите избраните от вас 
снимки в албум.
Рекордера може да има до 100 албума. Всеки 
албум може да има до 100 снимки.

Бележка:
Тази функция е достъпна само за снимки на 
хард диска.

1.  Натиснете НОМЕ.
2.  Изберете {Hard Disc} в менюто и натиснете 

u.
3.  Изберете {Photo}>{Photo folders} в менюто и 

натиснете u.

4.  За да изберете всички снимки от папката, 
натиснете SELECT на дистанционото.

5.  За да изберете определена снимка, 
натиснете ОК, за да се покаже прегледа.

6.  Използвайте бутоните pqtu, за да местите 
и натиснете SELECT на желаната снимка.

 Появява се маркер в горния десен ъгъл на 
избраната снимка(и).

 За да изтриете снимка или избраните 
снимка(и), натиснете червения бутон за {De-
lete}.

7.  Натиснете жълтия бутон за {To Album}.
 Появява се менюто {Add Photo to Album}.
8.  Създайте нов албум или изберете 

съществуващ и натиснете ОК, за да добавите 
снимката(е) в него.

 Избраните снимка са запаметени в албума.
9.  За да излезете от менюто, натиснете 

НОМЕ.
 

Обработка на албум

Можете да пренаредите снимките в албума, за 
да създадете желаната презентация, или да 
премахнете снимката(е) от албума. Въпреки това, 
снимките във папките остават непроменени.

Бележка: Тази функция е достъпна само за 
снимки на хард диска.

1.  Натиснете НОМЕ.
2.  Изберете {Hard Disc} в менюто и натиснете 

u.
3.  Изберете {Photo}>{Photo albums} в менюто 

и натиснете u.

 Появява се списък с албумите.
4.  Използвайте бутоните pq, за да изберете 

албум и натиснете ОК, за да видите 
прегледа.

5.  Използвайте бутоните pqtu , за да се 
местите и натиснете SELECT, за да изберете 
снимка.

 Появява се маркер в горния десен ъгъл на 
избраната снимка(и).

 За да смените позицията на снимката(е) в 
албума

6.  Натиснете жълтия бутон за {Move}.
 Появява се подвижен маркер в менюто. Той 

ви позволява да избирате местата между 
снимките.

7.  Използвайте бутоните pqtu , за да 
местите маркера в менюто и натиснер ОК, 
за да потвърдите мястото където искате да 
поставите снимката(е).

 За да завъртите избраната снимка(и)
8.  Натиснете синия бутон за {Rotate}. Снимката 

се завърта на 90 градуса по часовниковата 
стрелка на всяка натискане.

 За да премахнете снимка(и) от албума
 Натиснете червения бутон за {Remove}.
9.  За да излезете от менюто, натиснете 

НОМЕ.
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Изтриване на албум

1.  Изберете албум от списъка {Photo albums}.
2.  Натиснете червения бутон за {Delete}.

Промяна на информацията за албума

1.  Изберете албум от списъка {Photo albums}.
2.  Натиснете EDIT на дистанционото.
3.  Направете необходимите промени в 

съответните полета (име или дата) и 
натиснете ОК и EDIT, за да излезете от 
менюто.

 

Пускане на друго заглавие/
глава/песен

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

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

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

на това заглавие/глава/песен.
-  Натиснете `b два пъти, за да се върнете 

в началото на прединото заглавие/глава/
песен.

ИЛИ
-  Използвайте цифровите бутони, за да 

въведете номера на заглавието/главата/
песента.

-  Натиснете SELECT, за да сменяте между 
‘Title’ и ‘Chapter’ и натиснете `b/B`, за да 
изберете предишното или следващото 
заглавие/глава.

Търсене напред/назад

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

1.  По време на възпроизвеждането, натиснете 
m (назад) или M(напред) докато се появи 
линията със скороста на търсене. Звука ще 
бъде спрян.

2.  Натиснете m (назад) или M(напред) 
неколкократно, за да изберете скорост на 
търсене (4х, 8х, 32х).

3.  За да пуснете нормално възпроизвеждане, 
натиснете u.

 

Спиране в пауза на 
възпроизвеждането/пускане 
в забавен кадър

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

2.  Натиснете m (назад) или M(напред) 
докато се появи линията със скороста на 
забавения кадър (1/8х). Звука ще бъде 
спрян.

3.  Натиснете m (назад) или M(напред) 
неколкократно, за да изберете скорост (1/8Х, 
1/4Х, 1/2Х).

4.  За да пуснете нормално възпроизвеждане, 
натиснете u.

 
По време на възпроизвеждането, натиснете 
INFO на дистанционото, за да се покажат 
възможните функции на възпроизвеждане. 
Тези възможности се различават според типа 
на диска и могат да се избират като натиснете 
съответния цветен бутон на дистанционото.

Сканиране на диск
(само за CD,VCD,DVD ±R/±RW)

Тази функция ви позволява да прегледате 
първите 10 секунди от всеки запис на диска.
1.  По време на възпроизвеждането, натиснете 

червения бутон. 
 Рекордера преминава на следващия запис 

след 10 секунди възпроизвеждане.
2.  За да пуснете нормално възпроизвеждане, 

натиснете червения бутон отново. 
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Разбъркано пускане на 
песни
(само за CD,MP3 дискове)

Изберете режим на разбъркано пускане, за да 
може рекордера произволно да избира и да 
пуска песни от диска.
1.  Натиснете зеления бутон.  Започва 

възпроизвеждане на всички песни в папката 
в разбъркан ред.

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

Повтарящо се 
възпроизвеждане

Възможностите за повтарящо се възпроизвеждане 
варира взависимост от типа на диска.
1.  По време на възпроизвеждането натиснете 

жълтия бутон, за да изберете една от 
следните възможности.

-  Повторените на заглавието (само за (DVD/
DVD±R/±RW).

-  Повторение на песен/заглавие.
-  Повторение на папка/плейлист (ако е 

възможно).
-  Повторение на целия диск (само за видео 

или аудио диск, DVD±R/±RW).
2.  За да отмените възпроизвеждането с 

повторение, натиснете жълтия бутон 
неколкократно, за да изключите режима 
или натиснете STOP x.

Повторение на определена 
част (А-В)

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

синия бутон.
 Това отбелязва началото.
2.  Натиснете синия бутон отново, за да 

маркирате края.
 Появява се видим маркер на програмната 

линия.
 Възпроизвеждането пропуска началото на 

маркираната част. Частта се повтаря докато 
режима за повторение не се изключи.

3.  З а  д а  о т м е н и т е  п о в т а р я щ о т о  с е 
възпроизвеждане натиснете синия бутон 
отново.

Употреба на 
възможностите в менюто 
с инструменти

 
1.  По време на възпроизвеждането, натиснете 

OPTIONS.
 Възможните възможности могат да се 

различават взависимост от състоянието на 
възпроизвеждането или типа медия.

 
 По време на възпроизвеждане от диск:
2.  Използвайте бутоните pq, за да изберете 

настройка.
3.  Натиснете бутона u , за да влезете във 

възможностите.
 Инструкции и обяснения за тях за дадени на 

следващите страници.
 Ако избора в менюто е сив, това означава, 

че функцията не е достъпна или не може да 
бъде променена в момента.

4.  За да излезете, натиснете OPTIONS.

Бележка:
Изберете {Settings}, за да влезете във 
възможностите на системното меню. 
Погледнете ‘Възможности в системното 
меню’ за повече информация.
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Промяна на Time Shift Buffer

Тази възможност е достъпна само в режим на 
телевизия.
1.  Изберете {Reset TSB} и натиснете u.
2.  Натиснете ОК.
 Появява се предупредително съобщение.
3.  За да продължите, изберете {Yes} в менюто 

и натиснете ОК. Съдържанието на Time Shift 
Buffer е изтрито.

Промяна на аудио езика

Тази функция работи само за DVD дискове 
с многоезичен звук, или VCD дискове с 
многоканален звук, или DVD±R/±RW дискове 
записани с 5.1-канален звук.
1.  Изберете {Audio language} и натиснете u, за 

да влезете във възможностите.
2.  Натиснете q неколкократно, докато изберете 

желания от вас език.
 Езиците може да са номерирани или със 

съкращения, като ‘en’ за английски.
 {Lang1} е оригиналния предаван език, а {Lang 

II} е допълнително излъчвания език.
3.  Натиснете t, за да потвърдите.

Полезен съвет:
-  По време на възпроизвеждането 
от диск, можете да натиснете AUDIO 
на дистанционото неколкократно, за да 
изберете различен език.
 
Промяна на езика на субтитрите

Това работи само за DVD дискове с многоезични 
субтитри. Можете да смените езика, който искате 
по време на възпроизвеждането.
1.  Изберете {Subtitle language} и натиснете u, 

за да влезете във възможностите.
2.  Натиснете q неколкократно, докато изберете 

желания от вас език.
 Езиците може да са номерирани или със 

съкращения, като ‘en’ за английски.
3.  Натиснете t, за да потвърдите.

Полезен съвет:
- По време на възпроизвеждането от 
диск, можете да натиснете SUBTITLE 
на дистанционото неколкократно, за да 
изберете различен език.

смяна на ъгъла на камерата

Тази възможност е достъпна единствено с DVD 
дискове, които имат секвенции, записани под 

различни ъгли на камерата. Това ви позволява 
да гледате картината от различни ъгли.
1.  Изберете {Angle} и натиснете u , за да 

влезете във възможностите.
 Появяват се възможните ъгли на камерата.
2.  Изберете ъгла, който искате и натиснете t, 

за да потвърдите.

увеличване и намаляне

Тази възможност е достъпна само при 
възпроизвеждането на DVD дискове. Позволява 
ви да увеличите изображението на екрана и да 
панорамирате през увеличеното изображение.
1.  Изберете {Zoom} и натиснете ОК, за да 

влезете в режим за увеличение. Появява 
се линията за увеличение и фактора на 
увеличението.

2.  Натиснете синия бутон, за да увеличите или 
жълтия бутон, за да намалите.

3.  Използвайте бутоните p q t u ,  за 
да  панорамирате  из  увеличеното 
изображение.

4.  За да излезете от режима, натиснете 
червения бутон.

търсене по време

Тази възможност ви позволява да пропускате 
определена част от пуснатия в момента диск 
или време от Time Shift Buffer.
1.  Изберете {Time search} и натиснете u, за да 

въведете времетраенето (часове:минути:
секунди).

2.  Използвайте цифровите бутони, за да 
въведете времето от което да започне 
възпроизвеждането.

3.  Натиснете ОК, за да потвърдите.
 Възпроизвеждането  преминава  на 

въведенето време.
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ПРоМяНА ЗА ЗАПИс – хАРд 
дИск

Промяна на името на 
заглавието

Някой ТV канали излъчват имената на 
програмите. В този случай, името на програмата 
ще бъде автоматично запаметено, когато 
записвате на хард диска. В противен случай, 
само номера на програмата и датата/часа 
на записа ще бъдат запаметени като име на 
заглавието.
1.  Натиснете HDD LIST на дистанционото.

2.  Използвайте бутоните pq, за да изберете 
заглавието, което искате. 

3.  Натиснете EDIT. Появява се менюто за HDD 
промени.

4.  Изберете {Title name} и натиснете u.
5.  Използвайте бутоните pq, за да промените 

или въведете символ/цифра като използвате 
цифровите бутони.

 Използвайте бутоните tu, за да се местите 
на предишното или следващото поле.

 За да смените между главни и малки букви, 
натиснете SELECT.

 За да изтриете името, натиснете червения 
бутон за {Clear}.

6.  Натиснете  ОК ,  за  да  потвърдите 
промените.

Избор на жанра

Можете да изберете жанра осигурен в списъка, за 
лесно и бързо търсене на записано заглавие.
1.  Натиснете HDD LIST на дистанционото.
2.  Използвайте бутоните pq, за да изберете 

заглавието, което искате. 
3.  Натиснете EDIT. Появява се менюто за HDD 

промени.

4.  Изберете {Genre} и натиснете u.
5.  Изберете жанр и натиснете t , за да 

потвърдите.
 

Промяна на видеото

Рекордера ви позволява да променяте видео 
съдържание след като е записано. Можете да 
вмъкнете/изтриете маркери на заглавие или да 
скриете нежелани сцени. Когато пускате запис 
в режим за промяна на видеото, целия запис ще 
бъде пуснат с изключение на скритите сцени.

1.  Натиснете HDD LIST на дистанционото.
2.  Използвайте бутоните pq, за да изберете 

заглавието, което искате. 
3.  Натиснете EDIT. Появява се менюто за HDD 

промени.

4.  Изберете {Video edit} и натиснете ОК, за да 
започнете промените.

 Видео лента:
 В нея, маркера представлява сегашната 

позиция на възпроизвеждането.
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5.  Натиснете съответния цветен бутон на 
дистанционото,  за да влезете във 
възможнсотите показани отдолу на менюто.

{No Chapter }
 Червен бутон – изтрива всички маркери в 

заглавието.
{Chapter }
 Зелен бутон – достъп до менюто за промяна 

на глава.
{Divide } 
 Жълт бутон – разделя записа на две отделни 

заглавия.
{Hide }/{Stop Hide }
 Син и зелен бутонн – определят сцената, 

която да се скрие.
{Show }/{Stop Show }
 Син и зелен бутони – прави скритата сцена 

видима.
6.  За да излезете, натиснете EDIT.

Полезен съвет:
- Промененото заглавие ще се появи със 
символа * в менюто.

сливане/разделяне на определена
глава от заглавие

Можете да създадете глава, като вмъкнете 
маркер (използвайки възможноста SPLIT) или да 
премахнете маркер (използвайки възможноста 
MERGE).
1.  По време на възпроизвеждането, натиснете 

u, за да го спрете в пауза на сцената, 
където искате да са промените.

 Използвайте бутоните m/M или бутоните 
`b/B`, за да търсите бързо напред или 
назад.

2.  Натиснете зеления бутон за {Chapter}.
 Появява се менюто за промяна на главата.

3.  Натиснете съответния цветен бутон 
на дистанционото, за да влезете във 
възможнсотите показани отдолу на 
менюто.

  
{Merge}
 Слейте настоящата глава с главата преди 

това.

Бележка: Ако предишната глава е скрита, 
тогава свързаната глава също ще бъде 
скрита.
 (например, избрана е глава 2)

 
{Back}
 Връщате се към предишния екран.
{Split}
 Вмъкване на нов маркер в настоящия 

момент от възпроизвеждането. Това ви 
осигурява лесен достъп до определен 
момент от записа или да зададете глава, 
която да скриете (например, реклама).

 (например, избрана е глава 2)

 
Полезен съвет:
- Има ограничения за маркерите, които могат 
да се запаметят в едно заглавие и на хард 
диска.
 
Разделяне на заглавия

Можете да разделите заглавие на две или 
повече. Можете да използвате тази функция, 
за да разделите или изтриете нежелани части 
от запис, като реклами.

Внимание
Веднъж разделено заглавието, не може да се 
възстанови.
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1.  По време на възпроизвеждането, натиснете 
u, за да го спрете в пауза на сцената, 
където искате да са промените.

 Използвайте бутоните m/M или бутоните 
`b/B`, за да търсите бързо напред или 
назад.

2.  Натиснете EDIT на дистанционото.
3.  Натиснете жълтия бутон за {Divide}.
 Ново заглавие и нова индексна картинка 

ще бъдат създадени от избрания момент от 
възпроизвеждането.

 (например, избрано е заглавие 1)

 
скриване на нежелани сцени

Можете да скриете определени сцени (например, 
пропускане на рекламите) или да направите 
скритите сцени видими отново.
1.  По време на възпроизвеждането, натиснете 

u, за да го спрете в пауза на сцената, 
където искате да са промените.

 Използвайте бутоните m/M или бутоните 
`b/B`, за да търсите бързо напред или 
назад.

2.  Натиснете EDIT на дистанционото.
3.  Натиснете синия бутон за {Hide}.
 Това задава начален маркер за скритата 

сцена.

4.  Натиснете бутона M, за да потърсите края 
на сцената, която ще скриете.

5.  Натиснете зеления бутон за {Stop Hide}.
 Това задава краен маркер за скритата 

сцена.
 ‘Скритата’ зона ще бъде отбелязана в 

синьо.
 В противен случай, можете да отмените 

действието като натиснете синия бутон за 
{Cancel}.

6.  За да излезете, натиснете EDIT.

Показване на скрити сцени

1.  По време на възпроизвеждането, натиснете 
EDIT на дистанционото.

 Скритата глава ще се пусне докато сте в 
режим за промяна на видеото.

 Скрити сцени
2.  Натиснете синия бутон за {Show}.
 Това задава началния маркер, на сцената, 

която ще се покаже.
3.  Натиснете M на дистанционото, за да 

потърсите края на сцената, която ще се 
покаже.

4.  Натиснете зеления бутон за {Stop Show}.
 В противен случай, можете да отмените 

действието като натиснете синия бутон за 
{Cancel}.

Полезни съвети:
- Всички скрити глави ще се покажат в режим 
за промяна на видеото.
- Избора на сцени, които да скриете или 
покажете може да бъде направен в рамките 
на едно заглавие.

Изтриване на всички маркери на
главите

По време на записа, на определен интервал 
се задава автоматично маркер на главата, ако 
функцията е включена. Можете да изберете 
дали да изтриете всички маркери, когато свърши 
записа.
1.  По време на запис, натиснете EDIT на 

дистанционото.

2.  Натиснете червения бутон за {No Chapter}.
 Всички маркери в заглавието ще бъдат 

изтрити.
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ПРоМяНА ЗА ЗАПИс – DVD 
дИск

Относно промените на DVD 
дисковете

Рекордера предлага множество възможности 
за промяна на диск. Можете да промените 
съдържанието на диска и настройките на 
записан DVD диск от менюто за промени. 
Ако диска е финализиран, не можете да го 
променяте. Промененото съдържание може 
да не е достъпно ако пуснете диска на друг 
DVD плеър. Показаните възможности в менюто 
зависят от ситуацията и типа на диска.

-  Промяна на името на диска
-  Правене на диска съвместим (само за 

DVD±RW)
-  Финализиране на диска (само за DVD±R)
-  Смяна на заглавието
-  Изтриване на всички заглавия
-  Промяна на видеото

 
Екран с индексни картинки

Той показва записите на диска. Появява се след 
като заредите диск или когато възпроизвеждането 
е спряно.

Този екран представлява запаметената 
информация за записа:
А.  Индексна картинка на заглавието.
Б.  Информация за заглавието (дължина на 

записа, режим на запис и дата).
В.  Оставащото мясато за запис.

Полезен съвет:
- Ако диска не е записан за този рекордер, 
формата на индексния екран може да е 
различен. Трябва да нагласите менюто на 
диска към формата на рекордера преди да 
правите промени. Погледнете ‘Относно 
НОМЕ – Промяна на формата на диска’ за 
повече подробности.
 

Преименуване на диск/
заглавие

Оригиналното име на диска/заглавието се 
генерира автоматично от рекордера. Можете да 
му дадете ново име като направите следното.
1.  Поставете диск в рекордера.
 Появява се екрана с индексите.
2.  Натиснете EDIT.
 Появява се менюто за промени.
3.  Изберете {Disc name} или {Title name} и 

натиснете u.
4.  Използвайте бутоните pq, за да изберете 

цифра/символ или въведете името като 
използвате цифровите бутони.

 Изплолзвайте бутоните t u ,  за да 
преминавате на следващото/предишното 
поле.

 За  да  превключите  между  главни 
и малки букви, натиснете SELECT на 
дистанционото.

5.  Натиснете  ОК ,  за  да  потвърдите 
промените.

Правене на променен 
DVD±RW диск съвместим

Променения диск може все още да показва 
оригиналните заглавия или скритите сцени 
когато се пусне на друг DVD плеър. Тази 
функция ви позволява да направите променен 
диск съвместим с други плеъри.
1.  Поставете диск в рекордера.
 Появява се екрана с индексите.
2.  Натиснете EDIT.
 Появява се менюто за промени.
3.  Изберете {Compatible} и натиснете ОК.
 Ако възможността не е достъпна за избор, 

това означава, че диска е съвместим.
4.  Натиснете ОК, за да продължите.

�7



Изтриване на всички 
записи/заглавия

Позволява ви да изтриете всички записи от 
DVD диска.
1.  Поставете диск в рекордера.
 Появява се екрана с индексите.
2.  Натиснете EDIT.
 Появява се менюто за промени.
3.  Изберете {Delete all} и натиснете ОК.
 Появява се предупредително съобщение.
4.  За да продължите, изберете {Erase} в 

менюто и натиснете ОК.
 В противен случай, изберете {Cancel} и 

натиснете OK, за да отмените действието.
 

Финализиране на DVD ±R 
диск

Трябва да финализирате DVD ±R  или DVD 
±R (DL) дисковете преди да ги пуснете на друг 
плеър. Иначе, ще могат да се пускат само на 
този плеър.

Бележка:
След като диска е финализиран неможете да 
записвате или да правите промени по него. 
Уверете се, че сте направили всички записи 
и промени преди да го финализирате.

1.  Поставете диск в рекордера.
 Появява се екрана с индексите.
 Ако не, натиснете DISC.
2.  Натиснете EDIT.
 Появява се менюто за промени.
3.  Изберете {Finalize} и натиснете ОК.
 Появява се предупредително съобщение.
4.  За да продължите, изберете {Finalize} и 

натиснете ОК на дистанционото.
 Финализирането може да отнеме повече от 

30 минути, взависимост от дължината на 
записите.

 Не се опитвайте да отваряте отделението за 
дискове или да изключвате рекордера, тъй 
като диска може да стане неизползваем.

 В противен случай, изберете {Cancel} и 
натиснете OK, за да отмените действието.

Изтриване на запис/
заглавие

Можете да изтриете определено заглавие от 
диска. Въпреки това, при DVD ±R  дисковете, 
освободеното място не може да се използва за 
други записи.
1.  Поставете диск в рекордера.
 Появява се екрана с индексите.
 Ако не, натиснете DISC.
2.  Използвайте бутоните pqtu , за да 

намерите заглавието, което искате.

3.  Натиснете червения бутон за {Delete}.
 Появява се предупредително съобщение.
4.  За да продължите, изберете {Delete} и 

натиснете ОК на дистанционото.
 За DVD ±RW дискове, на индексния екран ще 

се появи ‘Empty title’, на мястото на изтритото 
заглавие. Освободеното място може да се 
използва за нови записи.

 За DVD ±R дискове, на индексния екран ще се 
появи ‘Deleted title’, на мястото на изтритото 
заглавие. По време на възпроизвеждането, 
изтритото заглавие ще се пропуска.

 В противен случай, изберете {Cancel} и 
натиснете OK, за да отмените действието.

 

Заключване/отключване на 
диск

Можете да зключите диска, за да не може да 
се гледа.

Преди да започнете...
Включете функцията за защита от деца. 
Погледнете ‘Възможности в системното меню 
– Настройки на възпроизвеждането – Достъп 
– Защита от деца’ за повече информация.

1.  Поставете диск в рекордера.
 Появява се екрана с индексите.
 Ако не, натиснете DISC.
2.  Натиснете жълтия бутон за {Child Lock}.
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Бележка:
Веднъж след като е заключен диска, трява да 
въведете четирицифрен код, за да го пуснете 
или отключите.

Защита на заглавия 
(DVD±RW)

Можете защитите заглавие на DVD±RW диск, за 
да предпазите записа от инцидентно изтриване 
или промяна.
1.  Поставете диск в рекордера.
 Появява се екрана с индексите.
 Ако не, натиснете DISC.
2.  Използвайте бутоните pqtu , за да 

изберете заглавието, което искате.
3.  Натиснете синия бутон за {Protect}.

Бележка:
Веднъж след като е защитено заглавието, 
възможноста на синия бутон се сменя 
на {Unprotect}. Изберете това ако искате 
премахнете защитата.
 

Промяна на видеото

Рекордера позволява промяната на видео 
съдържание след като е бил направен запис. 
Можете да добавяте/изтривате маркери за глави 
или да скривате нежелани сцени.
Когато пускате запис в режим за промяна на 
видеото, целия запис ще се пусне включително 
и скритите сцени.

 
1.  Поставете DVD диск в рекордера.
 Появява се екрана с индексите.
 Ако не, натиснете DISC.
2.  Използвайте бутоните pqtu , за да 

намерите заглавието и натиснете u, за да 
започне възпроизвеждането.

3.  Използвайте бутоните m/M или tu на 
дистанционото, за да намерите сцената, 
която искате да промените и натиснете u, 
за да спрете в пауза възпроизвеждането.

4.  Натиснете EDIT.

 Появява се менюто за промяна на 
видеото.

5.  Натиснете съответния цветен бутон, за да 
изберете възможност отдолу на менюто.

{No Chapter}
 Червен бутон – изтрива всички маркери за 

глави в заглавието.
{Chapter }
 Зелен бутон – достъп до менюто за промяна 

на главата.

{Merge }
 Слива главата с предишната глава.

Бележка: Ако двете глави са скрити, 
събраната глава също ще бъде скрита.

{Back }
 За връщане към предишния екран.
{Split }
 Поставя нов маркер за глава в този момент 

от възпроизвеждането. Това ви позволява 
да имате достъп до определен момент от 
записа лесни или да зададете глава, която 
искате да скриете.

{Hide }/{Show }
 Скрива или показва пусната глава. По време 

на възпроизвеждането, скритата глава ще се 
пропуска.
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ВъЗМожНостИ В 
сИстЕМНото МЕНюто 

Менюто на системата ви предоставя различни 
възможности да настроите рекордера.

Преди да започнете ...
Отбележете съдържанието в Time Shift Buffer, 
което искате да запишете на хард диска. В 
противен случай, цялото съдържание ще бъде 
изчистено след като влезете в възможностите 
{Tuner} или {Set up}.

 
1. Натиснете OPTIONS на дистанционото.
 Появява се менюто с инструментите.

2.  Изберете {Settings} и натиснете ОК.
 Появява се менюто с настройките.

3.  Използвайте бутоните pqtu, за да местите 
линията за избор нагоре/надолу/наляво/
надясно, за да изберете възможност.

 На следващите страници има инструкции и 
описания на възможностите.

 Ако избора в менюто е сив, това означава, че 
функцията не е достъпна или сега не може 
да бъде променена.

4.  Натиснете ОК, за да потвърдите избора или 
нова настройка.

 За да се върнете към предишния екран на 
менюто, натиснете t.

5.  За да излезете, натиснете OPTIONS.

 {Title }
 Жълт бутон – достъп до менюто за промяна 

на заглавието.

{Divide } само за DVD ±RW
 Създава ново заглавие от този момент 

на възпроизвеждането. Съществуващото 
заглавие ще бъде разделено на две.

Внимание! Веднъж разделено, заглавието не 
може да се възстанови.

{Back }
 За връщане към предишния екран.
{Index Pic }
 За използване на настоящата сцена като 

картинка на индекса.

Бележка: В екрана с индексните картинки, 
първата рамка на запис се показва като 
индексна картинка на заглавието.

{Hide }/{Show }
 Син бутон - Скрива или показва пусната 

глава.

Полезни съвети:
-  Всички скрити глави ще бъдат 
възпроизведени докато сте в режим за 
промяна на видеото.
- Избора на сцени, които да се скрият или 
покажат може да се направи само за едно 
заглавие.
- Има ограничение за маркерите за глави, 
които могат да се запаметят в едно заглавие 
и на хард диска.
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Бележка:
За настройката {Recording}, погледнете ‘Преди 
да записвате – Настройки по подразбиране’, 
за повече информация.
 

Настройки на езика 
(подчертаните възможности са 
фабричните настройки)

Audio language (аудио език)

За избор на предпочитания аудио език за DVD 
дискове с многоезичен звук, VCD дискове с 
многоканален звук или DVD ±R/±RW записани 
с 5.1 канален звук.

Subtitle language (език на субтитрите)

За избор на предпочитан език на субтитрите за 
DVD дискове.

Бележки:
– Ако избрания език на звука/субтитрите не 
е достъпен на дискам ще се използва този по 
подразбиране на диска.
– За някой DVD дискове, езика на звука/
субтитрите може да се промени само през 
менюто на диска.

Dual language

За избор на език при запис, за да се използва за 
TV програми (само за аналогови канали) които се 
излъчват допълнителен аудио език. Например, 
ако прогрмата е достъпна на английски и 
испански , испанския е допълнителната 
възможност за език.
 {Lang.I} – Оригиналния излъчван език.
 {Lang.II} – Допълнителен аудио език.

menu language (език на менюто)

За избор на език на менюто на екрана на 
рекордера. Тази настройка трябва да се направи 
при първоначалната инсталация.
 

Настройки на 
възпроизвеждането 
(подчертаните възможности са 
фабричните настройки)

Access (достъп)

Когато изберете това, ще бъдете помолени да 
въведете четирицифрения пин код.

Бележки:
– Когато правите това за пръв път, 
използвайте цифровите бутони на 
дистанционото, за да въведете четирицифрен 
код по ваше желание.
– Ако забравите вашия код, въведете 
‘1504’. След това въведете някакъв код по 
ваше желание и го въвдете отново, за да 
потвърдите.

Child lock(защита от деца)

С тази функция, можете да предпазите гледането 
на определни дискове или записани заглавия на 
хард диска от деца.

{On}
–  Включва функцията. Трябва да се въведе 

четири цифрен код, за да се пусне заключения 
диск или заглавие от хард диска.

{Off}
–  Могат да се пускат всички дискове.

Бележки:
– Рекордера може да запамети настройки за 
50 диска.
– Когато функцията е включена, се появява 
отдолу на цветните възможности, 
когато изберете заглавие от менюто със 
съдържанието. Можете да натиснете 
жълтия бутон, за да включите или изключите 
защитата от деца.

Change PIN(смяна на пин кода)

Задайте нов пин код. Следвайте инструкциите 
в менюто, за да го смените.

Бележка: За да отмените промяната, 
натиснете BACK на дистанционото
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Display (дисплей)

Задайте нивото на информацията на екрана.
OSD {Full}
–  По време на употреба се показва винаги 

цялостна информация.
{Reduced}
–  Помощния текст и лената с цветните бутони 

ще бъдат премахната от дисплея.

Front panel brightness
(яркост на предния панел) 

Задайте яркостта на предния панел.
{Bright}
–  нормална яркост.
{Dimmed}
–  средна яркост.
{Off} 
–  изключване на дисплея.
 
PBC функция

за контрол на възпроизвеждането е приложима 
само за VCD/SVCD. Тя позволява да пускате видео 
дискове (2.0) интерактивно, следвайки менюто на 
дисплея.
{Off} 
– VCD/SVCD диска пропуска индексното меню 

и пуска възпроизвеждането от началото.
{On}
–  Индексното менюто се показва на телевизора 

когато заредите VCD/SVCD диск.

Бележка: Тази възможност не е видима докато 
не се постави VCD/SVCD диск в отделението 
за дискове.

Replay interval
(интервал на повторение)

Задавате на интервал за повторение (минути:
секунди) и натиснете ОК, за да потвърдите. 
Максималния интервал е 59 минути и 59 секунди. 
В режим за телевизия, използвайте бутона t на 
дистанционото, за да прескочите предишното 
възпроизвеждане.

Skip interval
(интервал на пропускане)

Задавате на интервал за пропускане (минути:
секунди) и натиснете ОК, за да потвърдите. 
Максималния интервал е 59 минути и 59 секунди. 
В режим за телевизия, използвайте бутона u на 
дистанционото, за да прескочите следващото 
възпроизвеждане.

Настройки на картината 
(подчертаните възможности са 
фабричните настройки)

TV shape(формат на картината)

Картината може да се нагласи, за да пасне на 
телевизора.

{4:3 Letterbox}
–  за широкоекранен дисплей с черни ленти 

отгоре и отдолу.
{4:3 Panscan}
–  за пълна височина на картината с изрязани 

части отстрани.
{16:9 Widescreen}
–  за широкоекранен телевизор (съотношение 

на кадъра 16:9).

Active video output
(активен видео изход)

Изберете типа на видео изхода, които съвпада с 
видео свръзката на рекордера и телевизора.

{SCART (RGB)}
–  за скарт свръзка.
{Comp.Video (YUV)}
–  за компонентна видео свръзка. За да се 

включи функцията за непрекъснато търсене, 
отидете на настройката {Video format }.

Бележка: Настройката за видео изхода не се 
изисква за S-Video или съставна (CVBS) видео 
свръзка.

Video format(видео формат)

Тази функция е достъпна само за компонентна 
видео свръзка. Можете да избирате между 
формати progressive и interlaced, като проверите 
телевизора си за съвместимост.

{Progressive}
–  Включва режима за непрекъснато търсен. 

Изберете това ако телевизора ви е съвместим 
с това търсене.
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{Interlaced}
–  За телевизори, които не са съвместими с 

непрекъснатото търсене.

Бележка: Ако изберете настройка, която не 
е съвместима с телевизора, може да не се 
вижда картина. В този случай, изчакайте 15 
секунди, за да се възстанови автоматично 
или изключете непрекъснатото търсене 
както е описано по-долу:
1) Изключете захранването на системата.
2) Задръжте m на системата докато я 
включвате към захранването.

Black level(тъмно ниво)

Адаптира динамиката на цвета за NTSC диск.

{Normal}
–  Нормален контраст на цвета.
{Enhanced}
–  Подобрява контраста и прави картината по-

ярка за NTSC-съвместими DVD дискове.

Vertical

Тази функция е достъпна само в режим за 
непрекъснато търсене. Използвайте бутоните 
pq, за да нагласите вертикалната позиция на 
картината на екрна на телевизора и натиснете 
ОК, за да потвърдите.
 

Настройки на звука 
(подчертаните възможности са 
фабричните настройки)

Audio output(аудио изход)

Тази настройка се използва само когато 
използвате гнездото COAXIAL/OPTICAL OUT на 
рекордера за свързване на други аудио/видео 
устройства.

{All}
–  Изберете това ако свързаното устройство 

има вграден многоканален декодер, който 
поддържа един от многоканалните аудио 
формати (Dolby Digital,MPEG-2).

{PCM only}
–  Изберете това ако свързаното устройство 

не може да декодира многоканален звук. 
Системата превръща многоканалните Dolby 
Digital и MPEG-2 сигнали на PCM (Модулация 
с пулсово кодиране).

Sound mode(звуков режим)

Тази настройка е достъпна само когато използате 
гнездото AUDIO OUT L/R на рекордера за 
свързване на други аудио/видео устройства.

{Stereo}
–  Звука излиза от левия и десния аудио 

канали. Използвайте тази настройка когато 
рекордера е свързан към телевизор или 
стерео система.

{Surround}
–  Свързаното аудио/видео устройство е 

съвместимо с Dolby Surround. Dolby Digital и 
MPEG-2 многоканалните звуци се миксират 
до съвместим двуканален изходен сигнал.

Night mode(нощен режим)

Този режим оптимизира възпроизвеждането на 
звука с ниска сила. Високите звуци ше бъдат 
омекотени, а ниските – излизат на преден фон 
до ниво, което се чува. Тази функция е достъпна 
само за DVD дискове.
{On} – Включване на нощния режим.
{Off} – Изключване на нощния режим. Изберете 

това, за да се насладите на сърраунд звук с 
пълния му динамичен обхват.

 

Настройки на аналоговия 
тунер

Auto search(автоматично търсене)

Натиснете ОК на дистанционото, за да започне 
автоматичното търсене на телевизиони канали 
и да заместите всички запаметени преди това 
аналогови телевизиони канали. Това ще отнеме 
няколко минути.

Follow TV

Тази функция е достъпна само ако сте свързали 
рекордера към телевизора с EXT1 TO TV скарт 
гнездото. Това ви позволява да копирате 
предварително зададения ред от телевизора на 
рекордера (само аналоговите канали).
1)  Натиснете ОК, за да влезете.
2)  Натиснете ОК, за да потвърдите съобщението 

на екрана, появява се ‘TV 01’ на дисплея. 
Използвайте дистанционото на телевизора, 
за да изберете програма номер {1} на 
телевизора, след това натиснете ОК на 
дистанционото на рекордера.
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–  Ако рекордера открие този канал ще го 
запамети като ‘P01’. Тогава ще се появи ‘TV 
02’ дисплея.

–  Ако няма получен видео сигнал от телевизора, 
ще се появи ‘NO TV’.

–  Ако направите грешка, натиснете бутона 
BACK, за да се върнете към настройката ‘TV 
01’.

3)  Използвайте дистанционото на телевизора, 
за да изберете програма номер {2} на 
телевизора, след това натиснете ОК на 
дистанционото на рекордера. Повторете 
стъпки отгоре докато не настроите всички 
телевизиони канали.

4)  За да излезете от менюто, натиснете OP-
TIONS.

Бележка: Функцията Follow TV може да не 
работи добре на всеки телевизор. Ако няма 
съвпадащи канали, моля направете ръчно 
инсталиране.

manual install(ръчно инсталиране)

Използвайте тази настройка само ако 
автоматичното инсталиране засече грешен 
сигнал от тунера.

{Entry mode}
–  Изберете ръчно търсене основано на 

локализацията на каналите или въведената 
честота {CH (канал),S-CH (определен 
високочестотен канал),MHz (честота)} и 
натиснете ОК.

{Entry}
–  Използвайте цифровите бутони, за да 

въведете честота или номера на канала и 
натиснете ОК и зеления бутон за {Store }.

ИЛИ
–  Натиснете синия бутон за {Search }, след 

като сте намерите точната честота/канал, 
натиснете зеления бутон за {Store }.

{Preset}
–  Използвайте цифровите бутони, за да 

въведете номер на канала, за да го 
запаметите (например ‘01’), натиснете ОК 
и зеления бутон за {Store}.

{Preset name}
–  Използвайте цифровите бутони, за да 

въведете име на канала, натиснете ОК и 
зеления бутон за {Store}. Всички канали имат 
име до четири символа.

{Decoder}
–  Изберете {On} ако пуснатия канал се 

предава чрез кодирани сигнали, които могат 
да се видят само с декодер, свързан към 

EXT2-TO VCR/SAT гнездото.
{TV system}
–  Задайте телевизиона система, която 

има най-малко смущения на картината и 
звука. Погледнете последната страница 
‘Помощник за телевизиони системи’ за 
повече информация.

{NICAM}
-  NICAM е система за предаване на цифров 

звук. Може да предава през един стерео 
канал или през два отделни моно канала. 
Изберете {On}, за да подобрите звука или 
{Off} ако приемането е лошо.

{Finetune}
–  Използвайте бутоните pq, за да нагласите 

честотата на канал, ако приемането е слабо 
и натиснете ОК, за да потвърдите.

 
Sort channels(подреждане на канали)

Променете реда на запаметените канали според 
предпочитанията си.
1)  Изберете канал, който искате да преместите 

и натиснете u.
2)  Преместете лентата за избор на номера, на 

който искате да е канала и натиснете t или 
ОК, за да потвърдите.

 
Favourites

Определете  вашите  любими  канали , 
до които може да имате бърз достъп като 
използвате бутона за смяна на канала (Р +/-) 
на дистанционото.

* -  Маркирайте (или премахнете маркировката) 
на любимите си канали като използвате 
бутона ОК на дистанционото.

Бележка: Не маркираните канали * могат 
да бъдат пуснати само ако натиснете 
с ъ о т в е т н и я  б у т о н  с  н о м е р  н а 
дистанционото.
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Настройки (подчертаните 

възможности са фабричните настройки)

Clock(часовник)

Нагласете часовника на рекордера преди да 
използвате някоя от функциите за запис с 
таймер.

Clock preset: 

Часа/дата могат да бъдат нагласени автоматично 
ако запаметения канал предава сигнал за 
часа.

{Auto}
–  Рекордера автоматично засича първия 

достъпен канал, който предава информация 
за часа/датата.

{XXX}
–  Избирате канал, който да се използва за 

предаване на информация за часа/датата.
{Off}
–  Изключване на автоматично настройване 

на часовника. Изберете това преди да 
нагласите часа/датата ръчно.

Time(час)

Нагласяне на часа ръчно.
{00:00}
–  Използвайте бутоните pq, за да нагласите 

часовете и минутите. Използвайте бутоните 
tu , за да се местите по полетата за 
въвеждане. След като приключите, натиснете 
ОК. 

Date(дата)

Нагласяне на датата ръчно.
{31/01/2007}
–  Използвайте бутоните pq, за да нагласите 

деня, месеца и годината. Използвайте 
бутоните tu, за да се местите по полетата 
за въвеждане. След като приключите, 
натиснете ОК.

Country(държава)

Изберете държавата където живеете за 
автоматичното настройване на каналите.

Remote control(дистанционо)

Трябва да нагласите това ако използвате повече 
от едно дистанционо Philips в стаята.

{DVD}
–  Позволява конторлиране на рекордера като 

използвате дистанционото на DVD плеъра 
Philips (не е осигурено).

{Native}
–  Изключва функционирането на второ 

дистанционо.

Eco mode(еко режим)

Това е режим за пестене на ток.
{On}
–  Когато включите на стендбай режим, 

консумацията на ток е по-малка от тази в 
нормален стендбай режим.

{Off}
–  Изключва еко режима.
 
Screen saver

Екрана на телевизора става черен, за да се 
избегне повреда от продължително показване 
на статични изображения.

{Off}
–  Изключва скрийсейвъра.
{5,10,30 minutes }
–   Наглася режима за скрийн сейвър на екрана 

след определен период на неактивност 
(например рекордера е спрян или е спрян в 
пауза).

DivX(R)VOD
 
Philips осигурява DivX VOD регистрационен 
код, който ви позволява да взимате под наем 
или закупувате филми от DivX VOD услугата на 
www..divx.com/vod. Всички свалени филми от 
DivX VOD могат да се пускат на рекордера.

Version Info(информация за версията)

Това е само информажионен екран, който 
показва настоящата версия на софтуеъра 
инсталиран на рекордера. Можете да имате 
нужда от нея за бъдещи онлайн обновявания 
на софтуеъра.
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дРугА ИНфоРМАцИя

Настройване на функцията 
за непрекъснато търсене
(само за телевизора с непрекъснато търсене)

Непрекъснатото търсене показва два пъти 
повече кадъра в секунда отколкото interlaced 
търсенето (при нормалните телевизори). С близо 
два пъти повече линии, непрекъснатото търсене 
предлага по-добро качество и разделителна 
способност на картината.

Преди да започнете...
-  Уверете се, че сте свързали рекордера 

към телевизор с непрекъснато търсене 
използвайки Y Pb Pr свързка.

-  Уверете се, че сте завършили първоначалните 
инсталация и настройки.

1.  Включете телевизора на канал за гледане 
на рекордера.

2.  Включете рекордера и натиснете OPTIONS 
на дистанционото.

 Появява се менюто с инструментите.
3.  Изберете {Settings} и натиснете ОК.
 Появява се системното меню.
4.  Изберете {Video output} и натиснете ОК.

5.  Изберете {Active video output}>{Comp. video 
(YUV)} и натиснете T, за да потвърдите.

6.  Изберете {Video format}>{Progressive} и 
натиснете T, за да потвърдите.

7.  Прочетете съобщението на екрана и 
потвърдете като изберете OK е менюто и 
натиснете ОК.

 Настройването е завършено и можете 
да започнете да се наслаждавате на 
висококачествена картина.

 В противен случай, изберете {Cancel} 
и натиснете ОК, за да се върнете на 
предишното меню.

8.  За да излезете от менюто, натиснете 
ОPTIONS.

Ако няма картина:
1.  Изключете рекордера от захранването.
2.  Задръжте m на рекордера докато го 

включвате отново в захранването.

Полезни съвети:
- Ако се появи черен/разстроен екран, 
изчакайте 15 секунди за да се възстанови 
автоматично.
- Има някой телевизори с непрекъснато 
търсене, които не са съвместими с 
рекордера. Тогава се получава неестествена 
картина когато пуснете DVD диск в режим 
с непрекъснато търсене. В такъв случай, 
изключете тази функция и на рекордера и на 
телевизора.

Бележка за авторските 
права

Правенето на нелегални копия на защититен 
срещу копиране материал, включително 
компютърни програми, файлове, записи на 
предавания и музика, може да нарушава 
авторските права и се счита за престъпление. 
Този рекордер не бива да се използва за такива 
цели.
 

Инсталиране на последния 
софтуеър

Периодично Philips публикува обновления за 
софтуеъра, за да подобри изживяването на 
потребителите. Възможно е само обновяване 
до по-нова версия на софтуеъра.

1.  Пуснете информацията за версията като 
натиснете OPTIONS на дистанционото.

 Появява се менюто с инструментите.

2.  Изберете {Settings} и натиснете ОК.
 Появява се системното меню.
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3.  Изберете {Setup} и натиснете ОК.
 Появява се съобщение предупреждаващо, 

че Time Shift Buffer ще бъде изчистен.
4.  Натиснете ОК, за да продължите.
5.  Изберете {Version info}, за да видите 

информацията за версията.
 Запишете информацията за настоящата 

версия на софтуеъра.

6.  Посетете уеб сайта на Philips ‘www.philips.
com/support’, за да проверите дали има по-
нов софтуеър и да го свалите на диск.

7.  Поставете диск в отделението за дискове. 
Софтуеъра започва да се инсталира 
автоматично.

8.  Когато отделението за дискове се отвори, 
извадете диска. Не го затваряйте или 
изключвайте системата.

9.  Изчакайте докато отделението за дискове 
се затвори автоматично. Вече можете да 
изключите рекордера.

 

чЕсто ЗАдАВАНИ ВъПРосИ

какъв тип диск трябва да използвам
за запис?

Можете да записвате и на DVD±R, DVD±RW 
или DVD+R DL дискове. DVD±R/±RW е най-
съвместимия DVD формат на пазара днес. Те са 
съвместими с DVD видео плеърите и DVD-ROM 
устройствата на компютрите.

какъв е капацитета на DVD±R/±RW
дисковете?

4.7 GB, или колкото шест диска. Можете да 
запишете само един час запис на един диск с 
най-високо качество (DVD стандарт) и около 
8 часа с най-ниското качество (VHS стандарт). 
Режима на запис определя броя часове, които 
могат да се съберат на един диск.

каква е разликата между DVD±R и 
DVD ±RW?

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

Мога ли да копирам VHS касета или
DVD от страничен плеър?

Да, но само ако VHS касетата или DVD-то не са 
защитени срещу копиране.

какво е DV?

Като използвате DV, още познато като i.Link, 
можете да свържете DV камера към рекордера 
само с един DV кабел за входящите и изходящите 
аудио, видео, информациони и контролни 
сигнали.
- Този рекордер е съвместим само с DV 

камери (DVC-SD). Не се поддържат цифрови 
сателитни тунери и цифрови VHS видео 
рекордери.

-  Не можете да свържете повече от една 
камера към рекордера.

-  Не можете да управлявате рекордера от 
свързано странично оборудване чрез DV IN 
гнездото.
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SP
(стандартно)

45 2 3 часа 
40 мин

SPP
(стандартно плюс)

56 2.5 4 часа 
35 мин

LP
(дълъг запис)

68 3 5 часа 
30 мин

EP
(разширен запис)

90 4 7 часа 
20 мин

SLP
(много дълъг 

запис)

135 6 11 часа 
5 мин

SЕP
(много разширен 

запис)

180 8 14 часа 
45 мин

DVDR3590H

Качество
на записа

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

HDD
(250GB)

DVD±R
DVD±RW

DVD±R
Double
Layer

HQ
(високо качество)

40 1 1 час 55 
мин

SP
(стандартно)

77 2 3 часа 
40 мин

SPP
(стандартно плюс)

96 2.5 4  часа 
35 мин

LP
(дълъг запис)

115 3 5 часа 
30 мин

EP
(разширен запис)

153 4 7 часа 
20 мин

SLP
(много дълъг запис)

230 6 11 часа 
5 мин

SЕP
(много разширен 
запис)

300 8 14 часа 
45 мин

Някой записи на хард диска не могат
да се пуснат или копират на диск?

Някой телевизиони излъчвания или видео от 
странично оборудване, които са записани на 
рекордера може да имат защита срещу запис. 
Такива материали немогат да се пускат от хард 
диска или да се копират на диск.

Такива записи са означени с * в HDD менюто. 
Те или са напълно защитени (не могат да се 
копират) или частично защитени (могат да се 
копират веднъж). За частично защититените, 
могат да се пускат, но когато са копирани на 
DVD, записа ще се изтрие от хард диска.

какво са Заглавия и глави?

DVD диска съдържа заглавия и глави, които 
са подобни на заглавията и главите в книга. 
Заглавие обикновено е цял филм, който е 
разделен на глави, или отделни сцени от 
фимилите.

 
Програмите се записват като едно заглавие, 
което може да се състои от една глава или 
няколко глави, взависимост от настройките на 
записа.

как да настройвам заглавията и
главите?

Рекордера автоматично създава ново заглавие 
при всеки нов запис. След това можете да 
добавяте глави към тях ръчно или да се вмъкнат 
автоматично на определени интервали.
 
какво означава финализиране на
диска?

Финализирането заключва диска така, че 
неможе повече да се записва на него. Това се 
изисква само за DVD±R дисковете. Тогава ще 
бъде съвместим с почти всички DVD плеъри. За 
да извадите диск без да го финализирате, просто 
спрете записа и извадете диска. Ще можете да 
записвате още на диска ако е останало място.

какво е качеството на записа?

Има няколко нива на качество на картината, от 
които можете да избирате, от HQ (1 час запис 
с високо качество) до SEP (8 часа запис с VHS 
качество) на един диск.

DVDR3570H

Качество
на записа

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

HDD
(160GB)

DVD±R
DVD±RW

DVD±R
Double
Layer

HQ
(високо качество)

23 1 1 час 55 
мин
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Защо системата не засича USB
преносимите музикални плеъри?

Преносимите музикални плеъри може да 
изискват определен софтуеър и да не работи със 
системата, за да имате достъп до съдържанието 
(например плейлист). MTP клас не се поддържа, 
поддържа се само Mass Storage Class Device.

какви файлове поддържа системата?

Поддържа FAT16 и FAT32, не и NTFS.

Защо името на файла е различно
от това изписано на компютъра
(например ‘Good Bye.jpg’ на ‘Good_B~1.jpg’)?

-  Дължината на името на файла е органичено 
от системата на устройството (FAT16), която 
поддържа само 8 символа.

-  Компютъра може да е способен да покаже 
цялото име на файла, тъй като операционата 
система може да превръща файловата 
система.

Защо немога да завъртя снимките на
устройството?

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

Защо системата неможе да пусне
някой от музикалните файлове,
снимки и филми?

Музикалните файлове може да не могат да 
се пуснат поради различните формати и 
кодиращите bit-rates. Подобно, снимките може 
да не могат да се пуснат поради много ниска или 
много висока разделителна способност, която 
системата не поддържа.

 

когато е пуснат DivX филм, субтитрите
не се показват нормално?

Уверете се, че субтитрите имат същото име 
като файла на филма. Ако например филма се 
казва ‘Movie.avi’, тогава трябва да преименувате 
текстовия файл на ‘Movie.sub’ или ‘Movie.srt’.

Може да се наложи да смените шрифта или 
показването на субтитрите на плеъра, на такъв, 
който поддържа субтитрите на филма.

Ш р и ф т / D i v X 
субтитри

Език на субтитрите

Стандартен Английски, Ирландски, Датски, 
Естонски, Финландски, Френски, 
Немски, Италиански, Португалски, 
Люксембургски, Норвежки, 
Испански, Шведски, Турски 

Централно
Европейски

Полски, Чешки, Словашки, 
Албански, Унгарски, Словенски, 
Хърватски, Сръбски, Румънски

Кирилица Беларуски, Български, Украински, 
Македонски, Руски, Сръбски

Гръцки Гръцки

 

Защо отнема толкова време за
да покаже съдържанието на USB
устройството?

-  Това може да е поради големия брой 
файлове (>500 файла/папки) или големината 
на файловете (>1MB).

-  Може да има файлове, които не се 
поддържат, които системата се опитва да 
прочете/покаже.

 Какво става ако включа към системата 
устройство, което не се поддържа (USB 
мишка, клавиатура)?

 Устройството може да направи системата 
нестабилна. Изключете устройството и 
захранващия кабел. Изчакайте няколко 
минути преди да включите захранващия 
кабел и да включите системата.

какво става когато свържа USB HDD?

HDD не се поддържат поради големия им 
капацитет, което прави търсенето много трудно. 
Прехвърлете музикалните файлове (.mp3) и 
снимките (.jpg) на flash устройство ако искате 
да ги пуснете на този рекордер.
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Няма картина

-  Включете телевизора на правилния канал за 
приемане на видео сигнала на рекордера. 
Можете да пуснете първия канал и да 
сменяте надолу с бутона на дистанционото 
на телевизора докато видите картина от 
рекордера.

-  Проверете видео свръзките между 
телевизора и рекордера.

Няма звук

-  Проверете аудио свръзките. Прочетете 
‘Основни свръзки на рекордера – Свързване 
на аудио кабелите’ за подробности.

-  Настройте аналоговия или цифровия изход 
правилно, въз основа на устройствата, които 
сте свързали към рекордера. Прочетете 
раздела ‘Възможности в системното меню 
– Настройки на звука’ за подробности.

Няма сигнал от рекордера

-  Уверете се, че кабелите на антената са 
свързани правилно. Погледнете ‘Стъпка 1: 
Основни свръзки на рекордера – Сръзване 
на кабелите за антената’.

-  Инсталирайте телевизионите канали. 
Погледнете ‘Възможности в системното 
меню – Настройки на аналоговия тунера’.

Появява се съобщението 
‘Disc contains unknown data’

-  Това съобщение може да се появи ако 
диска съдържа повредена информация. 
Нефинализираните DVD±R дискове са 
много чувствителни на отпечатъци от 
пръсти, прах или мръсотия. Това може да 
съзададе проблем по време на записа. За 
да използвате диска отново, направете 
следното:

1.  Проверете дали повърхността на диска е 
чиста.

2.  Натиснете OPEN/CLOSE на рекордера.
3.  Поставете диска, но не затваряйте 

отделението.
4.  Задръжте бутона {5} на дистанционото 

докато се затвори отделението. Рекордера 
започва процеса по поправката.

5.  Ако диска се възстанови, ще се появи 
индексното меню.

ВъЗМожНИ ПРоБЛЕМИ

ВНИМАНИЕ!
При никакви обстоятелства не трябва да 
опитвате да поправяте системата сами, 
тъй като това може да прекрати гаранцията. 
Не отваряйте системата, тъй като има риск 
от токов удар.
Ако възникне повреда, първо прегледайте 
точките в списъка по-долу, преди да занесете 
системата на поправка. Ако не можете 
да разрешите проблема, следвайки тези 
съвети, обърнете се към вашия доставчик 
за помощ.

Няма захранване

-  Натиснете бутона STANDBY ON* на предния 
панел на рекордера, за да го включите.

-  Проверете дали контакта има захранване.
 П о я в я в а  с е  с ъ о б щ е н и е т о  ‘ I S  T V 

ON?’ - Рекордера няма да работи докато не 
направите първата инсталация. Погледнете 
‘Стъпка 3: Инсталиране и настройки’.

Бутоните на рекордера не работят

-  Има технически проблем. Изключете 
рекордера от захранването за 30 секунди, 
след това го включете отново. Ако рекордера 
все още не работи, тогаво възстановете 
фабричните настройки:

1.  Изключете рекордера от контакта.
2.  Натиснете и задръжте бутона STANDBY-ON 

отпред докато го включвате отново.
3.  Пуснете бутона когато на дисплея се появи 

‘STARTING’.
4.  Изчакайте докато демото започне да минава 

през дисплея, натиснете STANDBY-ON 
отново, за да включите рекордера. Цялата 
информация в паметта (програми, час) ще 
бъде изтрита. На телевизора ще се появи 
менюто за първоначална инсталация.

дистанционото не работи

-  Насочете дистанционото директно към 
сензора отпред на DVD рекордера (не към 
телевизора).

-  Премахнете всякакви препятствия между 
дистанционото и рекордера.

-  Б а т е р и и т е  с а  и з т о щ е н и ,  с м е н е т е 
батериите.
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Появяват се съобщенията
‘NO SIGNAL’ или ‘X’

-  Проверете дали кабела на антената е 
поставен плътно.

-  Не се приема сигнал от пуснатия канал или 
няма видео сигнал от външното оборудване 
(EXT1, EXT2, CAM1 или САМ2).

-  Ако сте свързали рекордера към сателитен/
кабелен приемник, проверете дали е 
включен.

диска не се пуска

-  Поставете диска със записаната страна 
надолу.

-  Защитата от деца е включена. Погледнете 
‘Възможности в системното меню – Настройки 
на възпроизвеждането – Защита от деца’.

-  Грешен регионален код. Погледнете отстрани 
или отдолу на рекордера за поддържаните 
регионални кодове.

-  Няма запис на диска или типа на диска е 
грешен. Погледнете  ‘Възпроизвеждане от 
диск – Възпроизвеждани дискове’.

-  Уверете се, че диска не е надраскан или 
изкривен.

По време на възпроизвеждането
картината е смутена или черно-бяла

-  Диска не съответства на стандарта за цветна 
система на телевизора (NTSC/PAL).

-  Диска е мръсен, почистете диска.
-  Понякога може за малко картината да се 

разстрои. Това не е повреда.

Има смущение на звука или картината

-  Проверете дали кабела на антената е 
поставен плътно.

-  Настройте финно телевизионите канали. 
Погледнете  ‘Възможности в системното 
меню – Настройки на аналоговия тунер 
– Ръчно инсталиране – Финна настройка’.

Звука от свързаната Hi-Fi система или
усилвател е смутен

-  Не свързвайте никакви кабели от рекордера 
във ‘Phono’ входа на усилвателя.

-  Ако сте пуснали DTS CD, трябва да свържете 
гнездо COAXIAL или OPTICAL-DIGITAL 
AUDIO OUTPUT на рекордера към Hi-Fi 
системата или усилвателя. Ако системата 
или усилвателя не поддържат DTS, може 
да има смущения на звука.

Неможе да покаже JPEG снимки

-  Рекордера поддържа само снимки в 
JPEG-EXIF формат, като използва 4:2:2 
или 4:2:0 модулация на наситеността, с 
разделителна способност не повече от 
4096х4096 (хоризонтална/вертикална). JPEG 
снимките, които са свалени от интернет или 
са били обработени на компютър може да не 
се покажат нормално.

Неможе да пусне DivX филми

-  Проверете дали DivX файла е кодиран 
според режима ‘Home Theater Profile’ с DivX 
кодиращо устройство.

-  Проверете дали е свален целия DivX 
файл.

Появява се съобщение 
‘Insert recordable disc’

-  Или не сте поставили диск или на поставения 
диск неможе да се записва. Поставете диск, 
на който може да се записва (DVD±R/±RW 
или DVD+R DL).

Появява се съобщение ‘Collision’

-  Записа с таймер се препокрива с друг 
такъв.

-  Ако пренебрегнете това предупреждение, 
записа с по-ранния час ще започне първи.

-  Променете информацията за един от двата 
записа.

-  Изтрийте един от двата записа.

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

-  Проверете дали часа и дата на рекордера 
са зададени правилно.  Погледнете 
‘Възможнсоти в системното меню – Настройки 
- Часовник’

-  Две програми с таймер се препокриват, като 
в този случай само по-ранната ще се запише 
нацяло.

-  Не можете да използвате рекордера, за да 
правите копия на защитен материал (DVD 
дискове или видео касети) на записващ DVD 
диск, ще се появи ‘COPY PROTECTED’.
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Индексния екран трепти когато се
постави DVD±R

-  Можете да финализирате диска като 
направите следното:

1.  Натиснете OPEN CLOSE на рекордера, за 
да се отвори отделението за дискове.

2.  Поставете диск ,  но  не затваряйте 
отделението.

3.  Задръжте бутон {4} на дистанционото докато 
отделението се затвори. На дисплея се 
появява ‘FINALIZING DISC’.

4.  Ако финализирането е успешно, ще се появи 
индексния екран.

DivX файл не се копира на хард диска
въпреки, че частта за информацията
има свободно място

-  Всички видео файлове (TV записи и DivX 
филми) се запаметяват във видео частта 
на хард диска. Изтрийте някой записи в 
тази част, за да освободите място, преди 
да копирате още файлове.

Музика/снимки/DivX файлове копирани
от хард диска/USB на DVD диск не
могат да се пуснат на друг DVD плеър

-  Някой PC/DVD плеъри не поддържат UDFI.50 
файловата система използвана на диска. 
Всеки компютър с операциона система 
Windows XP или по-нова може да пусне това 
DVD.

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

-  Това се получава ако се опитате да копирате 
DVD дискове или видео касети, които 
имат защита срещу копиране. Въпреки, 
че картината на телевизора е добра, 
записването на DVD диска е грешно. 
Това смущение неможе да се избегне със 
защитените срещу копиране DVD дискове и 
видео касети.

-  DVD дисковете имат определен брой 
записвания, моля сложете нов диск, на който 
да записвате.

DVD±R/±RW записани на рекордера
не могат да се пуснат на други DVD
плеъри 

-  Ако записа е много кратък е възможно 
плеъри да не може да го разпознае.

-  Т р я б в а  д а  ф и н а л и з и р а т е  д и с к а . 
Погледнете ‘Финализиране на DVD±R за 
възпроизвеждане’.

-  Трябва да направите DVD±RW диска 
съвместим. Погледнете ‘Правене на 
променен DVD±RW съвместим’.

DVD±RW не може да се използва за
запис на рекордера. Въпреки това е
бил форматиран с компютър

-  Трябва да го форматирате отново:
1.  Натиснете OPEN CLOSE на рекордера, за 

да се отвори отделението за дискове.
2.  Поставете диск ,  но  не затваряйте 

отделението.
3.  Задръжте бутон {0} на дистанционото докато 

отделението се затвори.
4.  Започнете да записвате на диска преди да 

го извадите от отделението.

съдържанието на USB устройството
не се разчита

-  Формата на устройството не е съвместим 
със системата.

-  Устройството е форматирано с различна 
файлова система, която не се поддържа от 
рекордера (например NTFS).

USB устройството работи бавно

-  Отнема повече време за да се покажат на 
телевизора USB с голяма памет или ако 
файловете са много големи.

свързанич четец на карти/flash
устройство не се засича. Появява се
‘USB Hub is not supported’

-  Рекордера поддържа само Mass Storage 
Class (MSC) устройства. Не всички четци на 
карти/flash устройства имат този стандарт. 
Моля използвайте друго устройство.
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сИМВоЛИ/съоБщЕНИя НА 
дИсПЛЕя

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

00:00:00

Мултифункционален дисплей
-  Номер на заглавие/песен
-  Общо/изминало/оставащо време от 

заглавието/песента
-  Име на диска/заглавието
-  Съобщение за грешка или предупреждение
-  Допълнителна информация отнасяща се до 

диска
-  Номер на телевизиония канал или източника 

на видео сигнал
-  Часовник (появява се в стендбай режим)
-  Име на телевизионата програма.

PRO SCAN

Видео сигнала е с качество на непрекъснато 
търсене.

X TImER

Запис с таймер е бил програмиран или се 
записва.

! SAT

Рекордера е готов за сателитен запис.

BLOCKED

Отделението за дискове неможе да се отвори или 
затвори поради някаква механична пречка.

BROWSER

Рекордера е в режим за търсене на медия.

CLOSING

Отделението за дискове се затваря.

COmPATIBLE

Рекордера е зает с правенето на диска 
съвместим.

COPY PROTECT

DVD диска/видео касетата, която се опитвате да 
копирате е защитена.

CREATING mENU

След като първия запис е успешно направен на 
нов диск, се създава структурата на менюто.

DISC ERR

Възникнала е грешка докато се записва 
заглавието. Ако се случва често, почистете 
диска или използвайте нов.

DISC FULL

Дискът е пълен. Няма останало място за нови 
записи.

DISC WARNING

Възникнала е грешка когато се записва от 
външно устройство. Записа продължава, но 
грешката ще бъде прескачана.

EmPTY DISC

Поставения диск е нов или е бил напълно изтрит 
(няма записи).

FREE TITLE

Избрано е празно заглавие. 

FINALIZING DISC

DVD ±R е финализиран.

INFO DVD

На телевизора се показва информация за 
поставения DVD диск.

INSTALL

След автоматичното търсене на канали, на 
екрана се появява менюто с настройки за 
часа/датата.
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IS TV ON?

Рекордера е в режим на първа инсталация. 
Включете телевизора и прочетете ‘Инсталиране 
и настройки’ от упътването.

mAX CHAP

Достигнат е максималния брой глави за 
заглавието/диска. Той е 99, а за диск е 255.

mAX TITLE

Достигнат е максималния борй заглавия за 
диска. Те са 49.

UPDATING mENU

След успешен запис, списъка със съдържанието 
се обновява.

NO DISC

Няма поставен диск. Ако има поставен диск е 
възможно диска да не може да се разчете.

NOSIGNAL

Няма сигнал или силата му е недостатъчна.

NTSC DISC

Диск с NTSC записи е поставен и е направен 
опит да се запише PAL сигнал. Поставете нов 
диск или използвайте такъв с PAL записи.

OPEN

Отделението за дискове се отваря.

PAL DISC

Диск с PAL записи е поставен и е направен опит 
да се запише NTSC сигнал. Поставете нов диск 
или използвайте такъв с NTSC записи.

STARTING

Рекордера е включен.

PHOTO mmm/NNN

Номера на снимката. MMM е реда на снимката, 
NNN е общия брой снимки в албума. Ако номера 
надвишава 999, ще се появи ‘999’ вместо това.

POST FORmAT

Диска е бил подготвен след като е била 
създадена структурата на менюто.

PROTECTED

Заглавието е защитено и неможе да се 
записва.

READING

Диска е разпознат от рекордера.

STANDBY

Рекордера е изключен.

SYS mENU

Менюто е включено.

BUSY

Изчакайте докато съобщението изчезне. 
Рекордера е зает с някакво действие.
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РЕчНИк

Аналогов:
 Звук, който не е бил превърнат в цифри. 

Той е достъпен ако използвате AUDIO LEFT/
RIGHT. Червеното и бялото гнездо изпращат 
звука през два канала, ляв и десен.

Съотношение:
 Съотношението на вертикалните и 

хоризонталните размери на показваното 
изображение. За стандартните телевизори 
е 4:3, а за широкоекраните е 16:9. Letterbox 
ви позволява да се насладите на картина с 
по-широка преспектива на стандартен 4:3 
екран.

Съставен видео изход (CVBS):
 Един видео сигнал, който се използва най-

често при видео продуктите.

Цифров звук:
 Звук, които е превърнат в цифрови стойности. 

Цифровия звук е възможен ако използвате 
DIGITAL AUDIO OUT COAXIAL. Тези гнезда 
предават звука през много канали, вместо 
през два като при аналоговото.

Меню на диска:
 Меню на екрана, чрез което избирате 

изображения, звуци, субтитри, много-ъгълно 
гледане, т.н. записани на DVD диск.

DivX:
 DivX кода е патентована, основана на MPEG4 

видео компресията технология, разработена 
от DivX Network Inc., която може да намали 
цифровото видео до достатъчно малки 
размери, за да могат да се прехвърлят 
през интернет, докато си запазват високото 
качество.

Dolby Digital:
 Сърраунд звукова система разработена 

от Dolby Laboratories съдържащ до шест 
канала от цифров звук (преден ляв и 
десен, сърраунд ляв и десен, централен и 
суббуфер).

JPEG-EXIF:
 Файлов формат разработен от Fuji Photo 

Film за цифрови фотоапарати. Цифровите 
фотоапарати от различни производители 
използват този формат, който пренася 
информация за датата, часа и умалена 
картинка, както и информацията за 
снимката.

Финализиране:
 П р о ц е с ,  к о й т о  п р а в и  в ъ з м о ж н о 

възпроизвеждането на записани дискове на 
устройства, които могат да си пускат. Можете 
да финализирате DVD±R на рекоредера. 
След това, диска може само да се пуска 
и неможете да записвате повече или да 
правите промени.

Екран с индексни картинки:
Екран осигуряващ преглед на DVD дискове. 
Всяка картинка представлява запис.

JPEG:
 Често срещан цифров формат на статични 

изображения. Система за компресия на 
статични изображения предложена от 
Joint Photographic Expert Group, която 
осигурява слабо намаляване на качеството 
за сметка на голяма компресия. Файловете 
се разпознават по разширението си ‘JPG’ 
или ‘JPEG’.

МР3:
 Формат на файлове с система за компресия 

на звукова информация. ‘МР3’ е абривиетура 
за Motion Picture Experts Group 1 (или 
MPEG-1) Audio Layer 3. Като се използва 
този формат, един CD-R или CD-RW диск 
може да събере 10 пъти повече информация 
отколкото нормален диск. Файловете се 
разпознават по разширението си ‘МР3’.

MPEG:
Motion Picture Experts Group. Сбор от компресиони 

системи за цифрови звук и видео. 

PBC:
Контрол на възпроизвеждането. Система за 

управление на менютата на екрана записани 
на диска на видео дискове/супер VCD. 
Можете да се насладите на интерактивно 
възпроизвеждане и търсене.

PCM:
Модулатор на кодове с пулсова честота. 
Цифрова система за кодиране на звук.

Непрекъснато търсене:
 Показва два пъти повече кадъра в секунда 

от обикновените телевизиони системи. 
Предлага по-добро качество и разделителна 
способност на изображението.
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Регионален код:
 Система позволяваща на дисковете да се 

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

S-Video:
 Произвежда чиста картина като изпраща 

отделни сигнали за бяла светлина и 
цветовете. Можете да използвате S-Video 
само ако телевизора ви има гнездо S-Video 
In.

Сърраунд:
 Система за създаване на реалени три 

измерени звукови полета, изпъленени 
с реализъм като подредите множество 
тонколони около слушателя.

WMA:
 Става дума за технология за компресия 

на звука разработена от Microsoft Corpora-
tion. WMA информацията може да бъде 
разкодирана от Windows Media Player 9 
или Windows Media Player за Windows XP. 
Файловете се разпознават по разширението 
си ‘WMA’.

 

сПЕцИфИкАцИИ

Медия, на която може да се записва

HDD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R DL, USB 
flash устройство

Медия, която възпроизвежда

DVD-видео, видео CD/SVCD,аудио CD,CD-
R/CD-RW,DVD+R/+RW,DVD-R/-RW,
CD със снимки,MP3-CD,MP3-DVD,WMA-CD,
USB flash устройство.

картина/дисплей

Аналогово-цифров конвертор: 10 bit, 54 MHz
Цифрово-аналогов конвертор: 13 bit, 162 MHz
Подобрение на картината: непрекъснато 
търсене

Звук

Аналогово-цифров конвертор: 16 bit, 48 MHz
Цифрово-аналогов конвертор: 24 bit, 96 MHz

Видео запис

Компресия на звука: Dolby Digital
Формати на компресия: MPEG2
Режими на запис: високо качество(HQ), 

стандартно качество(SP), стандартно 
качество плюс(SPP), качество с дълго 
време(LP), качество с удължено време(EP), 
качесто с много дълго време(SLP), с много 
удължено време(SEP)

Система на записване: PAL

Видео възпроизвеждане

Формати на компресиране: MPEG2, MPEG1
Система на възпроизвеждане: PAL, NTSC

Аудио възпроизвеждане

Формати на компресиране: Dolby Digital, MP3, 
MPEG2 многоканален, PCM, WMA
MPEG1 bit rates: 64~384 kbps и VBR

Медия за съхранение

Капацитет на хард диска: DVDR3570H -160 GB; 
DVDR3590H -250 GB
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тунер/Приемане/Предаване

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

Места за свързване

отзад:
RF вход за антена
RF TV изход
SCART 1 (CVBS, RGB изход)
SCART 2 (CVBS, RGB вход)
Компонентен видео изход
S-Video изход
Видео (CVBS) изход
Аудио ляв/десен изход
Цифров аудио изход (коаксиален)
Вход за захранването

отпред:
i.LINK DV вход
Видео (CVBS) вход
Аудио ляв/десен вход
USB 2.0

удобства

HDD Media Jukebox:DivX,JPEG,MP3,WMA
Събития за програмиране: 40
VIDEO Plus+ програмиране
Подобрения на програмирането/таймера: 
Автоматичен сателитен запис, Ежедневно/
Ежеседмично повтаряне на програма, Записване 
с едно докосване, Ръчен таймер, VPS/PDC 
контрол на записа
Улеснения при инсталацията: Follow TV, 
Автоматично инсталиране

Захранване
Захранване: 220 – 240V; 50 Hz
Консумация: DVDR3570H -28 W; DVDR3590H 
-32 W
Консумация на ток в еко-стендбай режим: <3.7 
W

кутия

Размери (Ш х В х Д): 435 х 43 х 324 мм
Тегло: 3.8 кг

Спецификациите и дизайна подлежат на 
промяна без предупреждение.
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ПоМощНИк ЗА ИЗБоР НА тЕЛЕВИЗИоНА сИстЕМА
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