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     Poznámka

    Poznámka k recyklácii

  

  Likvidácia starého produktu. Váš produkt 
bol navrhnutý a vyrobený pomocou 
vysokokvalitných materiálov a komponentov, 
ktoré sa dajú recyklovať a znova využiť. Keď sa 
na produkte nachádza symbol prečiarknutého 
koša s kolieskami, znamená to, že sa na 
tento produkt vzťahuje Európska smernica 
2002/96/ES. Informujte sa o miestnom 
systéme separovaného zberu elektrických a 
elektronických výrobkov.
  Postupujte podľa miestnych predpisov a 
nevyhadzujte staré produkty do bežného 
odpadu z domácnosti. Správnou likvidáciou 
starého produktu pomôžete zabrániť možným 
negatívnym následkom na životné prostredie a 
ľudské zdravie.    

           1 Dôležité

    Bezpečnosť

 Varovanie

 Nebezpečenstvo požiaru alebo zásahu elektrickým 
prúdom! 
  Umožnite voľnú cirkuláciu vzduchu cez vetracie otvory 
tohto zariadenia. V okolí zariadenia nechajte voľný 
priestor aspoň 5 až 10 cm.
  Toto zariadenie nikdy nevystavujte priamemu 
slnečnému žiareniu, otvoreným plameňom alebo 
žiareniu. 
  Toto zariadenie nikdy neklaďte na iné elektrické 
zariadenie.
  Počas búrok s bleskami sa od tohto zariadenia držte 
bokom.
  Obal zariadenia nikdy neodstraňujte. Akékoľvek 
údržbárske práce nechajte na kvalifi kovaný personál.
  Toto zariadenie držte bokom od vody, vlhkosti a 
predmetov naplnených kvapalinami.
  Toto zariadenie používa laser. Kvôli možnému poraneniu 
očí by mal odstraňovať kryt alebo sa pokúšať o údržbu 
tohto zariadenia iba kvalifi kovaný servisný personál.
  Toto zariadenie namontujte v blízkosti sieťovej zásuvky 
a tam, kde je dobrý prístup k sieťovej zástrčke.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

 Výstraha

 Ak sú batérie vybité alebo vtedy, ak diaľkové ovládanie 
nebudete dlhšiu dobu používať, batérie vyberte.
  Nemiešajte batérie (staré a nové alebo uhlíkové a 
alkalické atď.).
  Batérie obsahujú chemické látky, preto by sa mali 
správne likvidovať.
  Viditeľná a neviditeľná laserová radiácia pri otvorení. 
Nevystavujte sa lúču.

•

•

•

•

 Poznámka

Používanie iných ovládačov alebo iných úprav výkonu 
procesov, ako sú tu uvedené, môže mať za následok 
vystavenie sa nebezpečnej radiácii alebo nebezpečnú 
prevádzku.

•

SK
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   Pripojenie zástrčky 
  Káble v sieťovom vedení sú označené farebne s 
nasledujúcim kódom: modrá = neutrálny vodič 
(N), hnedá = fáza (L).
  Keďže tieto farby nemusia súhlasiť s farebným 
označením označujúcim konektory vo vašej 
zástrčke, postupujte nasledovne:

    Modrý kábel pripojte ku konektoru 
označenému N alebo čiernou farbou.
    Hnedý kábel pripojte ku konektoru 
označenému L alebo červenou farbou.
    V žiadnom prípade nezapájajte kábel k 
uzemňovaciemu konektoru v zástrčke 
označenému E (alebo e) alebo zelenou 
farbou (alebo zelenou a žltou).

    Pred výmenou krytu zástrčky sa uistite, že 
svorka kábla zviera ochranné puzdro vedenia 
- nie iba jednoducho dva káble.

   Autorské právo vo VB. 
  Nahrávanie a prehrávanie materiálov môže 
vyžadovať súhlas. Pozrite si autorský zákon z 
roku 1956 a zákony na ochranu práv výkonných 
umelcov z rokov 1958 až 1972.

•

•

•

Upozornenie o ochrane autorských 
práv

  Vytváranie nepovolených kópií z materiálu 
podliehajúceho ochrane proti kopírovaniu, a 
to vrátane počítačových programov, súborov, 
nahrávok vysielania a zvukových nahrávok, môže 
znamenať porušenie autorských práv a viesť 
k trestnému činu. Toto zariadenie sa na takéto 
účely nesmie používať.

CLASS 1

LASER PRODUCT

     Dôležité poznámky pre používateľov 
vo VB
  
   Sieťová zástrčka 
  Tento prístroj je vybavený schválenou 13 A 
zástrčkou. Pri výmene poistky v tomto type 
zásuvky postupujte nasledovne:

    Odpojte kryt poistky a poistku.
    Vložte novú poistku, ktorá by mala byť 
schváleným typom BS1362 5 A, A.S.T.A. 
alebo BSI.
    Nasaďte späť kryt poistky.
  

  Ak štandardná zástrčka nie je vhodná pre 
sieťové zásuvky, mali by ste ju dať preč a dať na 
jej miesto vhodnú zástrčku.
  Ak sieťová zástrčka obsahuje poistku, mala by 
mať hodnotu 5 A. Ak používate zástrčku bez 
poistky, poistka pri rozvodnej doske by nemala 
mať viac ako 5 A.
  Poznámka: Poškodenú zástrčku musíte 
zlikvidovať, aby ste predišli možnému 
nebezpečenstvu zásahu prúdom, ak by ste ju 
vložili do 13 A zástrčky niekde inde.

•
•

•
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Toto zariadenie spĺňa požiadavky Európskeho 
spoločenstva týkajúce sa rádiového rušenia.

Tento výrobok spĺňa požiadavky nasledujúcich 
smerníc: 2006/95/ES + 2004/108/ES.

     Poznámka k obchodnej známke
  Tento produkt obsahuje technológiu ochrany 
autorských práv, ktorá je chránená patentmi 
v USA. Používanie tejto technológie ochrany 
autorských práv musí byť autorizované 
spoločnosťou Macrovision a je určené len pre 
domáce a iné obmedzené použitie, pokiaľ nie 
je inak povolené spoločnosťou Macrovision. 
Spätné inžinierstvo a demontáž sú zakázané.
  USA Čísla patentov 4 631 603; 4 819 098; 4 
907 093; 5 315 448 a 6 516 132

  

HDMI, logo HDMI a High-Defi nition Multimedia 
Interface (Multimediálne rozhranie s vysokým 
rozlíšením) sú obchodné známky alebo 
registrované ochranné známky spoločnosti 
HDMI licensing LLC. 

  

Vyrobené v licencii od spoločnosti Dolby 
Laboratories. „Dolby“ a symbol dvojitého 
D sú ochranné známky spoločnosti Dolby 
Laboratories.

     

Výrobky DivX Ultra Certifi ed: „DivX, DivX 
Ultra Certifi ed“ a súvisiace logá sú ochranné 
známky spoločnosti DivX, Inc. a používajú sa v 
licencii.

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

SK
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       2 Váš produkt
  Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás v 
spoločnosti Philips! Aby ste mohli úplne využívať 
podporu, ktorú spoločnosť Philips ponúka, 
zaregistrujte svoj produkt na lokalite www.
philips.com/welcome.

 Poznámka

 NEODPÁJAJTE rekordér od zdroja napájania, okrem 
prípadu, ak neplánujete používať tento produkt po 
dlhšiu dobu. Napájanie je potrebné na vykonávanie 
základných činností rekordéra, ako napríklad nahrávanie 
s časovačom a automatická aktualizácia systémového 
dátumu/času.

•

Regionálne kódy   
DVD fi lmy sa zvyčajne nevydávajú v rovnakom 
čase vo všetkých regiónoch sveta, takže všetky 
DVD prehrávače sú naprogramované pre 
konkrétny regionálny kód.

ALL 2

Toto zariadenie bude prehrávať len disky DVD 
oblasti 2 alebo disky DVD vyrobené na 
prehrávanie vo všetkých regiónoch („ALL“ – 
„VŠETKY“). Disky DVD z iných regiónov sa na 
tomto rekordéri nedajú prehrávať.
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    a  2 
    Zapne recorder alebo prepne na 
pohotovostný režim.

      b  ç 
    Otvorí alebo zatvorí priečinok disku.

      c  TIMER (ČASOVAČ) 
    Vstúpi do ponuky časovača nahrávania 
alebo túto ponuku ukončí.

      d  SETUP (NASTAVENIE) 
    Vstúpi do ponuky nastavenia systému 
alebo túto ponuku ukončí.

      e  INFO 
    Zobrazí alebo skryje informácie na 
obrazovke.

      f    : 
    Kurzorové tlačidlá pre pohyb vľavo 
alebo vpravo.
    Stlačte a podržte pre rýchle 
pretáčanie smerom dozadu alebo 
dopredu.

  :   
    Kurzorové tlačidlá pre pohyb nahor 
alebo nadol.

      g  OK 
    Potvrdí zadanie alebo výber.

      h  OPTIONS (MOŽNOSTI) 
    Zobrazí alebo skryje ponuku možnosti 
počas prehrávania disku.

      i u

    Spustí prehrávania disku.
    Pozastaví prehrávanie alebo 
nahrávanie disku.

          z 
    Spustí nahrávanie aktuálneho 
televízneho kanálu alebo video zdroja.
    Opakovaným stláčaním tohto tlačidla 
nastavte dĺžku nahrávania v 30-  
minútových prírastkoch.

 x      
    Zastaví prehrávanie alebo nahrávanie 
disku.  

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

Prehľad produktu 

Diaľkový ovládač

  

P

1
2
3
4
5
6

7

8

9
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qa
qs
qd

qf
qg
qh

qj
qk

ql

w;

wa
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t  Numerické tlačidlá 
    Vyberie číslo kapitoly alebo skladby na 
prehrávanie.
    Vyberie predvolený rekordér TV 
kanálu.

      u  SUBTITLE 
    Zvolí jazyk titulkov počas prehrávania 
DVD diskov alebo diskov DivX Ultra 
Video.

      v  ZOOM (PRIBLIŽOVANIE) 
    Počas prehrávania disku zväčší obraz.

      w  REPEAT (OPAKOVAŤ) 
    Pristúpi k možnostiam opakovaného 
prehrávania.

•

•

•

•

•

j          P +/- 
    V režime tunera vyberie nasledujúci 
alebo predchádzajúci TV kanál.

      k  AUDIO (ZVUK) 
    Vyberie jazyk zvuku.

      l  CLEAR (VYMAZAŤ) 
    Vyberte v ponuke úpravy videa na 
vymazanie záznamu.

m        REC MODE (REŽIM NAHRÁVANIA) 
    Prepína medzi režimami nahrávania: 
HQ, SP, SPP, LP, EP alebo SLP. Toto 
určuje kvalitu nahrávania a dĺžku času, 
počas ktorého môžete nahrávať na 
nahrávateľný disk DVD.

      n  USB 
    Pristúpi k obsahu pripojeného USB 
zariadenia.

      o  SOURCE 
    Vyberie recorder zdroja nahrávania 
videa (Tuner, EXT2, EXT3 alebo DV).

      p  DISC MENU (PONUKA DISKU) 
    Vstúpi do ponuky disku DVD alebo 
túto ponuku ukončí.
    Vstúpi do ponuky disku VCD alebo 
túto ponuku ukončí, keď je funkcia 
PBC zapnutá.

      q  BACK (SPÄŤ)    
    Vráti sa do predchádzajúcej ponuky.

      r í ë 

    Preskočí na predchádzajúcu alebo 
nasledujúcu kapitolu/skladbu/titul.

      s TV VOL+/ -  (HLASITOSŤ TV)+ 
    Nastaví hlasitosť TV (Len kompatibilné 
TV).

 H        
    Vypne zvuk TV prijímača (Iba 
kompatibilné TV).

        

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Vá
š p

ro
du

kt
Sl

ov
en

sk
y

SK

3_dvdr3600eu_um_slo_29751.indd   1353_dvdr3600eu_um_slo_29751.indd   135 2008-04-21   1:38:49 PM2008-04-21   1:38:49 PM



136

Poznámka

Nasledujúce pripojenia sa nachádzajú pod krytom v 
pravom rohu predného panela.

•

g  DV IN (DV VSTUP) 
    Vstup pre digitálne kamkordéry alebo 
iné vhodné zariadenia, ktoré používajú 
tento konektor. Opakovaným 
stlačením tlačidla  SOURCE  vyberte 
položku „DV“ a pozrite si zdroj videa.

h         USB 
    Vstup pre USB zariadenie typu Flash 
alebo digitálny fotoaparát.
    Podporované sú iba značky a modely 
digitálnych fotoaparátov, ktoré 
podporujú veľkokapacitné USB 
zariadenia štandardnej triedy.

•

•

•

         Hlavná jednotka

   
    

a  2 
    Zapne recorder alebo prepne na 
pohotovostný režim.

      b  Priečinok disku 

    c  ç 
    Otvorí alebo zatvorí priečinok disku.

      d  Systémový panel s displejom 
    Zobrazuje informácie o aktuálnom 
stave rekordéra.

      e  z 
    Spustí nahrávanie aktuálneho 
televízneho kanálu alebo video zdroja.
    Opakovaným stláčaním tohto tlačidla 
nastavte dĺžku nahrávania v 30-
minútových prírastkoch.

      f  u 
    Spustí prehrávania disku.
    Pozastaví prehrávanie alebo 
nahrávanie disku.

 m  M        
    Pre vyhľadávanie smerom dopredu/
dozadu stlačte tlačidlo.

        x 
    Zastaví prehrávanie alebo nahrávanie 
disku.

•

•

•

•

•

•
•

•

•

SK
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Pripojenie antény
  Pre sledovanie a nahrávanie televíznych 
programov pripojte tento rekordér k anténe 
alebo káblovej televízii/satelitnému prijímaču.

    Pripojenie k signálu pozemnej antény 
alebo káblovej televízie
  Aby ste získali televízny príjem, pripojte 
rekordér priamo k signálu pozemnej antény 
alebo káblovej televízie.

  

ANTENNA-IN CVBS

S-VIDEO COAXIAL
(DIGITAL AUDIO)

CVBS L

R

L

R

VIDEO AUDIO VIDEO IN AUDIO IN
OUTPUT

TO TV - I/OEXT1

AUX - I/O
EXT2

TV-OUT

HDMI OUT

EXT 3

HDMI OUT

ANTENNA-IN

TV-OUT

1

2

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

ANTENNA CABLE

1     Odpojte existujúci kábel antény.
2     Kábel antény pripojte k zásuvke 

 ANTENNA-IN  .
3     Pripojte dodávaný kábel antény RF k 

zásuvke TV OUT  (TV VÝSTUP) a k 
vstupu antény na televíznom prijímači.

 Tip

 Vstupná zásuvka antény na televíznom prijímači môže 
byť označená štítkom ako ANT, ANTENNA IN alebo 
RF IN. 

•

          3 Pripojenie
  Táto časť popisuje pripojenia pre tento 
rekordér.
   Základné pripojenia: 

    Pripojenie k anténe alebo káblu
    Pripojenie káblov video/audio

   Voliteľné pripojenia: 
    Pripojenie iného zariadenia
    Pripojenie k AV zosilňovaču/prijímaču
    Pripojenie ku káblovej televízii/ satelitnému 
prijímaču
    Pripojenie k videorekordéru alebo inému 
podobnému zariadeniu
    Pripojenie ku kamkordéru digitálneho 
videa/ kamkordéru digital 8
    Pripojenie k analógovému kamkordéru

    Umiestnenie prístroja
    Zariadenie umiestnite na plochý, pevný a 
stabilný povrch. Zariadenie neumiestňujte 
na koberec.
    Toto zariadenie namontujte v blízkosti 
sieťovej zásuvky a tam, kde je dobrý prístup 
k sieťovej zástrčke.     

•
•

•
•
•

•

•

•

•

•
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     Možnosť 2: Pripojenie k zásuvke S-
Video

  

ANTENNA-IN CVBS

S-VIDEO COAXIAL
(DIGITAL AUDIO)

CVBS L

R

L

R

VIDEO AUDIO VIDEO IN AUDIO IN
OUTPUT

TO TV - I/OEXT1

AUX - I/O
EXT2

TV-OUT

HDMI OUT

EXT 3

HDMI OUT

S-VIDEO

CVBS L
VIDEO AUDIO

OUTPUT

S-VIDEO IN

R

1     Pripojte kábel S-video (nie je súčasťou 
dodávky) zo zásuvky  S-VIDEO OUTPUT  k 
vstupnej zásuvke S-Video na TV.

2     Pripojte audiokábel (červené/biele 
koncovky - nie je súčasťou dodávky) zo 
zásuviek AUDIO-L/R k zodpovedajúcim 
vstupným zásuvkám zvuku na TV.

 Tip

 Vstupná zásuvka S-video na TV môže byť označená 
štítkom ako Y/C alebo S-VHS. 
  Tieto pripojenia poskytujú najlepší štandard kvality 
obrazu.
  Ak je TV vybavený vstupnou digitálnou zásuvkou 
zvuku, môžete si vychutnať výstup viackanálového 
priestorového zvuku. Pozrite si časť „Pripojenie iných 
zariadení - Pripojenie k AV zosilňovaču/prijímaču“.

•

•

•

Pripojte káble audio/video
  Pre zobrazenie prehrávania z tohto rekordéra 
pripojte rekordér k televíznemu prijímaču.
  Skôr, ako začnete, vyberte najlepšie pripojenie 
videa.

     Možnosť 1: Pripojenie k zásuvke SCART   
 (pre štandardné TV). 
     Možnosť 2: Pripojenie k zásuvke S-video   
 (pre štandardné TV).
     Možnosť 3: Pripojenie k zásuvkám 
kompozitného videa  (pre štandardné TV).
     Možnosť 4: Pripojenie k zásuvke HDMI   
 (pre HDMI, DVI alebo TV kompatibilný s 
HDCP). 

      Možnosť 1: Pripojenie k zásuvke SCART

  

ANTENNA-IN CVBS

S-VIDEO COAXIAL
(DIGITAL AUDIO)

CVBS L

R

L

R

VIDEO AUDIO VIDEO IN AUDIO IN
OUTPUT

TO TV - I/OEXT1

AUX - I/O
EXT2

TV-OUT

HDMI OUT

EXT 3

HDMI OUT

SCART IN

TO TV - I/OEXT1

1     Pripojte kábel scart (nie je súčasťou 
dodávky) zo zásuvky scart  EXT1 TO TV-
I/O  do vstupnej zásuvky scart na TV.

 Tip

 Ak má TV niekoľko zásuviek SCART, vyberte zásuvku 
SCART pre vstup videa.
  Pre pripojenie iných zariadení použite zásuvku EXT2 
AUX-I/O na rekordéri. Pozrite si časť „Pripojenie iných 
zariadení“.

•

•

•

•

•

•
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     Možnosť 4: Pripojenie k zásuvke 
HDMI
  HDMI (High Defi nition Multimedia Interface 
- Multimediálne rozhranie s vysokým rozlíšením) 
je digitálne rozhranie, ktoré podporuje 
tak prenos zvuku, ako aj prenos obrazu 
prostredníctvom jedného kábla. 

  

ANTENNA-IN CVBS

S-VIDEO COAXIAL
(DIGITAL AUDIO)

CVBS L

R

L

R

VIDEO AUDIO VIDEO IN AUDIO IN
OUTPUT

TO TV - I/OEXT1

AUX - I/O
EXT2

TV-OUT

HDMI OUT

EXT 3

HDMI OUT

HDMI OUT

HDMI IN

    1 Pripojte kábel HDMI (nie je súčasťou 
dodávky) z výstupu  HDMI OUT  k zásuvke 
HDMI IN na TV.

    Úpravu nastavení HDMI si pozrite 
v časti „ Úprava nastavení - Úprava 
zvuku a obrazu HDMI   .“

 Poznámka

 Zvuk nemusí byť cez pripojenie HDMI podporovaný, 
závisí to od možností televízneho prijímača. V takomto 
prípade vykonajte pripojenie zvuku k vášmu TV a 
vypnite výstup zvuku HDMI  (Pozrite si časť „Úprava 
nastavení - Úprava zvuku a obrazu HDMI“)   .
  HDMI podporuje parameter HDCP (High-bandwidth 
Digital Contents Protection). HDCP je signál chránený 
pred kopírovaním, ktorý prichádza spolu s obsahom 
HD (DVD disk alebo disk Blu-ray).

•

•

 Tip

 Ak má TV iba pripojenie DVI, použite adaptér 
HDMI/DVI. Pre dokončenie tohto pripojenia budete 
potrebovať ďalšie pripojenie zvuku.
  Toto pripojenie poskytuje najlepšiu kvalitu obrazu.

•

•

•

     Možnosť 3: Pripojenie k zásuvkám 
kompozitného videa

  

ANTENNA-IN CVBS

S-VIDEO COAXIAL
(DIGITAL AUDIO)

CVBS L

R

L

R

VIDEO AUDIO VIDEO IN AUDIO IN
OUTPUT

TO TV - I/OEXT1

AUX - I/O
EXT2

TV-OUT

HDMI OUT

EXT 3

HDMI OUT

CVBS L
VIDEO AUDIO

OUTPUT

R

    1 Pripojte kábel kompozitného videa (žltá 
koncovka - nie je súčasťou dodávky) 
zo zásuvky  CVBS OUTPUT  k vstupnej 
zásuvke videa na TV.

    2 Pripojte audiokábel (červené/biele 
koncovky - nie je súčasťou dodávky) zo 
zásuviek  AUDIO-L/R  k zodpovedajúcim 
vstupným zásuvkám zvuku na TV.

 Tip

 Vstupná zásuvka videa na TV môže byť označená 
štítkom ako A/V IN, VIDEO IN, COMPOSITE alebo 
BASEBAND.
  Ak je TV vybavený vstupnou digitálnou zásuvkou 
zvuku, môžete si vychutnať výstup viackanálového 
priestorového zvuku. Pozrite si časť „Pripojenie iných 
zariadení - Pripojenie k AV zosilňovaču/prijímaču“.

•

•
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Pripojenie ku káblovej televízii/
satelitnému prijímaču

1     Presvedčite sa, že káblová televízia/satelitný 
prijímač je pripojený k TV pomocou kábla 
antény.

  

ANTENNA-IN CVBS

S-VIDEO COAXIAL
(DIGITAL AUDIO)

CVBS L

R

L

R

VIDEO AUDIO VIDEO IN AUDIO IN
OUTPUT

TO TV - I/OEXT1

AUX - I/O
EXT2

TV-OUT

HDMI OUT

EXT 3

HDMI OUT

AUX - I/OEXT2

RF S-VIDEO
OUTIN

AUDIO
R             L

VIDEO
TO TV

TO TV

2     Pripojte kábel scart (nie je súčasťou 
balenia) zo zásuvky scart  EXT2 AUX-I/O  
k výstupnej zásuvke scart na prijímači 
káblovej televízie/satelitnom prijímači.

 Tip

 Pri použití tohto pripojenia nie je potrebné automatické 
vyhľadávanie kanálov. Pozrite si časť „ Začíname “.
  Zásuvka scart na prístroji môže byť označená štítkom 
ako TV OUT alebo TO TV. 

•

•

      Pripojenie iných zariadení
  Na pripojenie tohto rekordéra k iným 
zariadeniam môžete pre bežné prípady použitia 
použiť tieto odporúčané pripojenia. V závislosti 
od funkcií zariadenia môžu byť možné aj iné 
riešenia.   

Pripojenie k AV zosilňovaču/prijímaču
  Viackanálový priestorový zvuk z tohto 
rekordéra si môžete vychutnať v prípade, ak je 
pripojený k digitálnemu zvukovému zariadeniu. 

  

ANTENNA-IN CVBS

S-VIDEO COAXIAL
(DIGITAL AUDIO)

CVBS L

R

L

R

VIDEO AUDIO VIDEO IN AUDIO IN
OUTPUT

TO TV - I/OEXT1

AUX - I/O
EXT2

TV-OUT

HDMI OUT

EXT 3

HDMI OUT

COAXIAL
(DIGITAL AUDIO)

DIGITAL IN

1     Pripojte koaxiálny kábel (nie je súčasťou 
balenia) zo zásuvky  COAXIAL (DIGITAL 
AUDIO) OUTPUT  k zásuvke digitálneho 
vstupu na zosilňovači/prijímači.

Vyberte nastavenie digitálneho 
výstupu zvuku podľa typu zvuku, ktorý 
zariadenie dokáže vysielať (Pozrite 
si časť „ Úprava nastavení-Nastavenia 
zvuku    .    

 Tip

 Zásuvka digitálneho koaxiálneho vstupu na zariadení 
môže byť označená štítkom ako COAXIAL IN alebo 
DIGITAL IN. 

•

•
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Pripojenie ku kamkordéru digitálneho 
videa/kamkordéru digital 8

  
DV OUT

DV-IN

1     Otvorte kryt v pravom rohu tohto 
rekordéra.

2     Zapojte 4-kolíkový kábel i.LINK (nie je 
súčasťou dodávky) zo zásuvky  DV-IN  na 
prednom paneli k zásuvke DV OUT na 
kamkordéri.

    Pre zobrazenie vstupu videa 
opakovane stláčajte tlačidlo  SOURCE , 
až kým sa nezobrazí „DV“.

 Poznámka

 Nie je možné nahrávať alebo kopírovať tituly alebo 
súbory z tohto rekordéra na váš kamkordér.

•

 Tip

 Toto pripojenie poskytuje najlepšiu kvalitu obrazu.•

•

Pripojenie k videorekordéru alebo 
podobnému zariadeniu
  Môžete nahrávať z videokazety na nahrávateľný 
disk DVD alebo použiť videorekordér na 
prehrávanie, keď je rekordér vypnutý.

DV OUT

DV-IN

    1 Pripojte kábel scart (nie je súčasťou 
balenia) zo zásuvky scart  EXT2 AUX-I/O  k 
výstupnej zásuvke scart na prístroji.

    Pre zobrazenie vstupu videa 
opakovane stláčajte tlačidlo  SOURCE 
 až kým sa nezobrazí „EXT2“.

 Poznámka

 Váš nový rekordér nahradí videorekordér pri všetkých 
vašich potrebách nahrávania. Jednoducho odpojte 
všetky pripojenia z videorekordéra.
  Väčšina komerčných videokaziet a diskov DVD je 
chránená proti kopírovaniu, a preto nemôžu byť 
nahrávané.

•

•

•
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Pripojenie k zariadeniu USB alebo 
digitálnemu fotoaparátu

  
1     Otvorte kryt v pravom rohu tohto 

rekordéra.
2     Pripojte zariadenie  USB  alebo digitálny 

fotoaparát k    USB zásuvke.

 Poznámka

 USB zásuvka nepodporuje zariadenie s rozbočovačom 
USB. Podporované sú iba digitálne fotoaparáty, ktoré 
podporujú veľkokapacitné USB zariadenia štandardnej 
triedy.

•

 Tip

 Z rekordéra môžete kopírovať súbory na vaše 
zariadenie USB.
  Pre zobrazenie obsahu pripojeného zariadenia USB si 
pozrite časť „ Prehrávanie – Prehrávanie z USB   “.

•

•

Pripojenie k analógovému 
kamkordéru

ANTENNA-IN CVBS

S-VIDEO COAXIAL
(DIGITAL AUDIO)

CVBS L

R

L

R

VIDEO AUDIO VIDEO IN AUDIO IN
OUTPUT

TO TV - I/OEXT1

AUX - I/O
EXT2

TV-OUT

HDMI OUT

EXT 3

HDMI OUT

CVBS L
VIDEO IN

VIDEO OUT AUDIO OUT

AUDIO IN
EXT 3

R

  
1     Pripojte kábel videa (žltý - nie je súčasťou 

balenia) zo zásuvky  VIDEO IN  k výstupnej 
zásuvke S-VHS alebo video na kamkordéri. 

2     Pripojte kábel zvuku (nie je súčasťou 
balenia) zo zásuviek  AUDIO IN  k 
zásuvkám výstupu zvuku na kamkordéri.

    Pre zobrazenie vstupu videa 
opakovane stláčajte tlačidlo  SOURCE 
(ZDROJ) , až kým sa nezobrazí 
„EXT3“.

 Tip

 Nahrávanie z tohto prístroja si pozrite v časti 
„ Nahrávanie z iných zariadení   “.

•

•
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Prechádzanie cez ponuku

    1 Diaľkový ovládač namierte priamo na 
senzor diaľkového ovládania na prednom 
paneli a zvoľte požadovanú funkciu.

2     Na prechádzanie cez ponuky na 
obrazovke, zadávanie znakov alebo 
číslic a potvrdzovanie výberu používajte 
nasledujúce tlačidlá.

 Činnosť  Tlačidlo
 Presunutie nahor alebo nadol 
v ponuke.

  

 Presunutie doľava alebo 
doprava v ponuke.

   

 Potvrdenie výberu.   OK

             4 Začíname

    Príprava diaľkového ovládania

  
    1 Otvorte kryt priestoru pre batérie.
    2 Vložte dve batérie typu R03 alebo AAA. 

Dodržte zodpovedajúce označenia (+ 
-) vnútri priestoru pre batérie.

3     Zatvorte kryt.

 Poznámka

 Ak diaľkové ovládanie nebudete dlhší čas používať, 
batérie vyberte.

•
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3 Stlačte tlačidlo  pre výber jazyka 
zobrazenia na obrazovke, potom stlačte 
tlačidlo  OK .

    Zobrazí sa obrazovka výberu krajiny.

  
Vyberte vašu krajinu.

Predchádz.BACK ĎalšíOK

Krajina

Fínsko

Rakúsko

Dánsko
Česky
Belgicko

Nemecko
Grécko

Francúzsko

      4 Stlačením tlačidla    vyberte krajinu 
použitia, potom stlačte tlačidlo  OK . 
Umožňuje rekordéru nájsť všetky televízne 
kanály vo vašej oblasti.

    Zobrazí sa obrazovka zadania dátumu.

  
Nastaviť aktuálny 
dátum.

Predchádz.BACK ĎalšíOK

Dátum

01 01 2007

      

»

»

Nastavenia pri prvom použití
  Keď prvýkrát zapnete tento rekordér, riaďte sa 
pokynmi na TV, aby ste dokončili počiatočné 
nastavenie tohto rekordéra. 

 Poznámka

 Pred začatím sa uistite, že ste vykonali všetky 
požadované pripojenia.
  Ak je pripojená káblová televízia alebo satelitný prijímač, 
teraz ho zapnite.
  Počiatočné nastavenie tohto rekordéra dokončite skôr, 
ako vložíte disk na prehrávanie alebo na nahrávanie. 

•

•

•

    1 Stlačením tlačidla  2  zapnite rekordér.
    2 Zapnite TV a nastavte ho na správny kanál 

video-in. 

 Poznámka

 Na TV vyberte kanál, potom na diaľkovom ovládaní TV 
stláčajte tlačidlo o kanál nižšie, až kým nebudete vidieť 
obrazovku ponuky jazyka. (Možnosti obrazovky sa môžu 
líšiť v závislosti od krajiny zakúpenia).

•

  
Vyberte jazyk ponuky

Jazyk ponuky

ĎalšíOK

Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands

    

SK

3_dvdr3600eu_um_slo_29751.indd   1443_dvdr3600eu_um_slo_29751.indd   144 2008-04-21   1:38:50 PM2008-04-21   1:38:50 PM



145

      
Predchádz.BACK ĎalšíOK

Automatické vyhľadávanie

Zast. vyhľ.

Vyhľadávajú sa kanály. 
Čakajte.

Nájdené kanály       5
38%

8 Uložte predvolené kanály.
    Ak je pripojená káblová televízia alebo 
satelitný prijímač: stlačením tlačidla 
 OK  zastavte vyhľadávanie kanálu. 
    Ak je pripojená pozemná anténa: 
počkajte na dokončenie vyhľadávania 
kanálu. Tento proces môže trvať 
niekoľko minút. Keď je hotový, zobrazí 
sa prvý predvolený kanál. 

      
Predchádz.BACK UkončiťOK

Inštal. dokončená.

Vychutnajte si 
používanie tohto 
rekordéra.

9 Opustite stlačením tlačidla  OK .

     Rekordér DVD je teraz pripravený na 
používanie. 

 Poznámka

 Na preinštalovanie alebo úpravu televíznych kanálov si 
pozrite časť „Úprava nastavení - [ Tuner ] (Nastavenia 
tunera)“.
  Nahrávanie z káblovej televízie alebo satelitného 
prijímača si pozrite v časti „Nahrávanie z iných 
zariadení“.

•

•

•

•

5 Stlačením tlačidla    (alebo numerických 
tlačidiel) zadajte správny dátum, potom 
stlačte tlačidlo  OK .

    Zobrazí sa obrazovka zadania času. 

      

Nastavte aktuálny čas.

Predchádz.BACK ĎalšíOK

Čas

00  :03

6 Stlačením tlačidla  (alebo numerických 
tlačidiel) zadajte správny čas, potom stlačte 
tlačidlo  OK .

    Zobrazí sa obrazovka výberu 
úsporného režimu.

      

Ak chcete v pohotovostnom 
režime zobraziť ext. 
zariadenie, vyberte 
Ekonomický režim vyp.

Predchádz.BACK ĎalšíOK

Be
Ki

EKO režim

7 Nastavte úsporný režim, potom stlačte 
tlačidlo  OK .

    Zobrazí sa obrazovka vyhľadávania 
kanálu.

»

»

»
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  Disky DVD±RW 
  Nahrávky možno odstrániť a 
priestor je možné použiť na 
nové nahrávky.

•

  Disky DVD±R 
  Nahrávky možno odstrániť, ale 
priestor nie je možné použiť 
na nové nahrávky.
  Nahrávky možno na disku 
upravovať alebo pridávať pred 
uzatvorením disku.
  Disky DVD±R musíte 
uzatvoriť predtým, ako ich 
možno prehrávať na iných 
prehrávačoch diskov DVD 
(Pozrite si časť „Úprava 
nahrávok – Prehrávanie 
vašich nahrávok na iných 
prehrávačoch“).

•

•

•

  Disk typu DVD+R Double Layer 
  Podobne ako pri diskoch 
DVD±R, ale s väčšou úložnou 
kapacitou 8,5 GB.
  Disk obsahuje dve nahrávacie 
vrstvy a sú prístupné na 
rovnakej strane, čo robí 
prehrávanie neprerušovaným.

•

•

      5 Nahrávanie

    Pred začatím nahrávania

  Nahrávacie médium
  Nahrávacími médiami pre tento rekordér sú 
disky DVD±R, DVD±RW alebo DVDR+DL.

 Poznámka

 Programy chránené pred kopírovaním nemožno 
nahrávať.
  Ak počas nahrávania dôjde k výpadku prúdu, disk sa 
môže poškodiť.
  Na jeden nahrávateľný disk DVD nemôžete nahrávať 
alebo kopírovať v oboch video formátoch PAL a NTSC.
  Ak bol nahrávateľný disk DVD použitý na nahrávky 
inými rekordérmi/počítačmi prispôsobte ponuku 
formátu skôr, ako môžete prehrávať alebo nahrávať 
na tomto rekordéri (Podrobnosti si pozrite v časti 
„Prehrávanie vašich nahrávok na iných prehrávačoch“).

•

•

•

•

   Podporované typy diskov a rýchlosti médií 
  Disk   Rýchlosť médií
 Disky DVD+R/-R  1x až 16x
 Disky DVD+RW  2,4x až 8x
 Disky DVD-RW  1x až 6x
 Disky DVD+R DL  2,4x až 8x
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3 Zvoľte nastavenie a stlačte tlačidlo  OK .
    Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu 
obrazovku s ponukou, stlačte tlačidlo  
BACK (SPÄŤ) .
    Ak chcete opustiť ponuku, stlačte 
tlačidlo  SETUP (NASTAVENIE) .

 Tip

 Predvolený režim nahrávania je SP.
  Ostatné nastavenia nahrávania si pozrite v časti „Úprava 
nastavení –  Nastavenia nahrávania “.

•
•

     Výber jazyka nahrávania
  Niektoré televízne programy sú vysielané v 
dvoch jazykoch. Pred nahrávaním vyberte 
správny jazyk nahrávania.
    1 Stlačte tlačidlo  SETUP .

    Zobrazí sa ponuka nastavenia.

      2 Vyberte položku  [Nahráva sa]  a stlačte 
tlačidlo   .

    3 Vyberte položku  [Jazyk nahráv.]  a stlačte 
tlačidlo   .
     [Jazyk 1] 
Jazyk zvuku pôvodného vysielania.
     [Jazyk 2] 
Ďalší jazyk zvuku.

      4 Zvoľte nastavenie a stlačte tlačidlo  OK .
      Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu 
obrazovku s ponukou, stlačte tlačidlo  
BACK .
    Ak chcete opustiť ponuku, stlačte 
tlačidlo  SETUP .       

•

•

»

•

•

•

•

Nastavenia nahrávania

    Výber kvality nahrávania
  Pred nahrávaním vyberte kvalitu nahrávania. 
Kvalita nahrávania určuje množstvo priestoru, 
ktorý nahraný titul zaberie na nahrávateľnom 
disku DVD.

 Poznámka

 Úroveň kvality možno meniť len pred nahrávaním.•

  
 Kvalita nahrávania Počet hodín, ktoré možno 

nahrať:
 Disky 
DVDR/
DVDRW

 Dvojvrstvový 
disk DVDR+R

 HQ - vysoká kvalita  1  1 hod. 55 min.
 [SP] - štandardná kvalita  2  3 hod. 40 min.
 [SPP] - lepšia kvalita 
bežného prehrávania

 2,5  4 hod. 35 min.

 [LP] - dlhé prehrávanie  3  5 hod. 30 min.
 [EP] - predĺžené 
prehrávanie

 4  7 hod. 20 min.

 [SLP] - veľmi dlhé 
prehrávanie

 6  12 hod.

    1 Stlačte tlačidlo  SETUP 
    Zobrazí sa ponuka nastavenia.

      2 Vyberte položku  [Nahráva sa]  >  [Kvalita 
nahráv.]  a stlačte tlačidlo   . 

    

Nahrávanie

Tuner
Disk
Prehrávanie
Nahrávanie
Video
Zvuk
Systém

Kvalita nahráv.
Jazyk nahráv.
Autom. kapitola
Prepísať

SP
Jazyk 1
Zap.
Vyp.

Nastavenie

»
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3 Do rekordéra vložte nahrávateľný disk 
DVD.

    Pre výber inej kvality nahrávania 
stlačte opakovane tlačidlo  REC 
MODE .

      4 Stlačením tlačidla z spustite nahrávanie.
    Pre pridávanie času nahrávania v 
30 minútových intervaloch stláčajte 
opakovane tlačidlo z.
    Nahrávanie pozastavíte stlačením 
tlačidla  u  (Prehrávať/pozastaviť). 
    Na pokračovanie nahrávania znovu 
stlačte tlačidlo  u .

      5 Nahrávanie zastavíte stlačením tlačidla  x  
(Zastaviť). 

    Ak sa nepreruší, nahrávanie bude 
pokračovať, kým nebude disk plný.

•

•

•

•

»

Nahrávanie televízneho 
programu
    1 Zapnite TV na správny zobrazovací kanál 

pre rekordér.
    2 Vyberte zdroj nahrávania:

    Nahrávanie priamo v režime tunera: 
stlačením tlačidiel  P+/-  vyberte 
televízny kanál, ktorý chcete nahrávať.
    Nahrávanie zo satelitného prijímača 
alebo káblovej televízie pripojenej k 
EXT2: opakovane stláčajte tlačidlo 
 SOURCE , aby ste vybrali položku 
„EXT2“.

P

P

MENU

TV

  

 Poznámka

 Ak disk DVD±RW obsahuje iné nahrávky, nová 
nahrávka sa pridá za posledný titul. (Nahrávanie cez 
predchádzajúce nahrávky si pozrite v časti „Úprava 
nahrávok – prepísanie titulu/titulov“).

•

      

•

•
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         Prehrávanie počas nahrávania
  Počas nahrávania môžete sledovať iný televízny 
kanál alebo prehrávať z iného audio/video 
zariadenia.

    Prehrávanie z iného zariadenia
  Je to možné, ak je rekordér pripojený k TV 
pomocou zásuvky  EXT1 TO TV .
    1 Stlačením tlačidla  2  (Pohotovostný režim-

zapnuté) zobrazíte obraz zo zariadenia, 
ktoré je pripojené k zásuvke EXT2 AUX-
I/O rekordéra.

    2 Aby ste prepli späť do režimu rekordéra, 
stlačte tlačidlo. 2 .

       Pozeranie iného TV kanálu
  Ak k zásuvke EXT2 AUX-I/O nie je pripojené 
žiadne zariadenie, stlačením tlačidla 2 
(pohotovostný režim-zapnuté) prepnete do 
režimu TV.
    1 Na výber kanálu použite diaľkové ovládanie 

TV.
    2 Aby ste prepli späť do režimu rekordéra, 

stlačte tlačidlo 2.  

 Tip

 Pre sledovanie televízneho kanálu z rekordéra alebo 
prehrávanie nahraného disku prepnite TV späť na 
vstupný zdroj rekordéra.

•
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Nastavenie nahrávania 
pomocou časovača

    
    1 Zapnite TV na správny zobrazovací kanál 

pre rekordér. 
    2 Stlačte tlačidlo  TIMER .

    Zobrazí sa zoznam nahrávania 
časovača.

      

     01.01.2008   08:15:10 Zoznam nahrávania s časovačom

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

SpäťBACK UkončiťTIMER UpraviťOK

Dátum  Spustiť  Uk.   Zdroj  Kvalita  VPS/PDC  Opakovať  Stav

         

3 V ponuke vyberte prázdny riadok a stlačte 
tlačidlo  OK .

    Zobrazí sa ponuka časovača.

      4 Pomocou tlačidiel    vyberte hodnotu 
každého nastavenia a pomocou tlačidiel  
    sa presúvajte v políčku zadávania. 
   [Dátum] 
  Dátum nahrávania (deň/mesiac).
   [Spustiť] 
  Čas spustenia nahrávania (hodiny : minúty).
   [Uk.] 
  Čas skončenia nahrávania (hodiny : minúty).

»

»

•

•

•

O nahrávaní pomocou 
časovača
  Pomocou časovača nastavte spustenie a 
ukončenie nahrávania v určenom dátume a 
čase. 
  Pomocou tohto rekordéra môžete súčasne 
naplánovať až 7 nahrávaní. Počas nahrávania 
pomocou časovača môžete sledovať iba 
aktuálny kanál.

   Pred začatím... 
  Uistite sa, že hodiny systému sú správne 
nastavené. Informácie o nastavení systémových 
hodín nájdete v kapitole „Úprava nastavení 
– Nastavenia [ Systém ]“.

  O „VPS/VDC“     
(VPS/PDC nie je v niektorých krajinách 
dostupné).
  „VPS“ (Video Programming System) 
(Programovací systém videa) alebo „PDC“ 
(Ovládanie dodávacieho programu) ovláda 
spustenie a ukončenie nahrávania televízneho 
programu. Ak televízny program začne 
skôr alebo vtedy, ak sa skončí neskôr, ako je 
naplánované, nahrávanie pomocou časovača sa 
začne v správnom čase.
  VPS/PDC vždy nahrávajú celý program. Ak 
chcete nastaviť časovač na iný čas, než je čas 
vysielania VPS/PDC, vypnite funkciu VPS/PDC.     
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       Úprava nahrávania pomocou 
časovača
    1 Zapnite TV na správny zobrazovací kanál 

pre rekordér.
    2 Stlačte .

    Zobrazí sa zoznam nahrávania 
časovača.

     01.01.2008   08:15:10 Zoznam nahrávania s časovačom

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

Dátum  Spustiť  Uk.   Zdroj  Kvalita  VPS/PDC  Opakovať  Stav
01.01 Ne  10:00       10:30     P01        SP            Vyp.              Žiadne          Plat.

04.01 Str   12:15       04:00     P05        SP            Vyp.              Denne            Plat.
 

      3 Tlačidlami      vyberte časovač, ktorý 
chcete upraviť, potom stlačte tlačidlo  OK .

    Zobrazí sa ponuka úpravy.

      4 Vyberte požadovanú položku a stlačte 
tlačidlo  OK 

     Urobte požadované zmeny.
   [Upraviť] 
  Zmeňte šablónu časovača.
   [Odstrániť] 
  Odstráňte program časovača.
   [Vypnúť]  /  [Zapnúť] 
  Vypnite alebo zapnite opakované 
nahrávanie pomocou časovača.
   [Zrušiť] 
  Opustite ponuku úpravy.

      5 Potvrďte stlačením tlačidla  OK .
    6 Po dokončení stlačením tlačidla  TIMER 

 opustíte ponuku

»

»

•
•

•

•

•

   [Zdroj] 
  Zvoľte TV kanál alebo správny zdroj videa 
(EXT2 alebo EXT3), ktorý ste použili na 
pripojenie externého zariadenia.
   [Kvalita] 
  Vyberte režim kvality nahrávania: 

       [Automaticky]  – Vyberie optimálny 
režim nahrávania. (Závisí od 
zostávajúceho voľného priestoru na 
disku a dĺžky nahrávania).
     [ HQ ]  ~  [ SLP ]  – Pozrite si časť 
„Pred nahrávaním – Vyberte kvalitu 
nahrávania“.

   [VPS]  alebo [PDC]
  Zapnutie/vypnutie režimu VPS/PDC.
   [Opakovať] 
  Vyberte možnosť opakovaného nahrávania: 
(Žiadne, Denne, Týždenne, Pondelok 
- Piatok alebo Víkend)
   [Stav] 
  Zobrazí stav naplánovaného nahrávania. 
Keď je časovač naplánovaný, zobrazuje sa 
 [Plat.] . Ak sú zobrazené iné správy, pozrite 
si časť „Riešenie problémov - nahrávanie“.

5       Pomocou tlačidiel      vyberte hodnotu 
každej položky a pomocou tlačidiel     
sa presúvajte v políčku zadávania. 

    Na zadávanie do políčka hodnoty 
môžete tiež použiť numerickú 
klávesnicu.

6       Po dokončení stlačte tlačidlo  OK .
7     Stlačením tlačidla  TIMER  opustíte ponuku.
8     Do rekordéra vložte nahrávateľný DVD disk.
9     Stlačením tlačidla  2  prepnete rekordér 

do pohotovostného režimu.

•

•

•

•

•

•

•

•
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 Tip

 Pre zobrazenie nahrávania si pozrite časť „Prehrávanie 
– Prehrávanie videa“.

•

     Nahrávanie z externého zariadenia
  (Analógový kamkordér/satelitný prijímač/
videorekordér/DVD prehrávač)

 Poznámka

 Materiál s ochranou proti kopírovaniu sa nedá nahrať 
na tomto rekordéri.

•

    1 Zapnite TV na správny zobrazovací kanál 
pre rekordér.

    2 Pripojte externé zariadenie (napr. 
analógový kamkordér, videorekordér, DVD 
prehrávač) k tomuto rekordéru.

    3 Stlačením tlačidla  SOURCE  vyberte zdroj 
videa.
   [EXT2]  :   
Zariadenie pripojené k zásuvke scart EXT2 
na rekordéri.
   [EXT3]  :   
Zariadenie pripojené k zásuvkám EXT3 
(VIDEO IN a AUDIO L/R) na rekordéri.

    4 Spustite prehrávanie na externom 
zariadení a nájdite obsah pre nahrávanie. 

    5 Stlačte tlačidlo  z  v bode, kde chcete začať 
nahrávanie.

    Ak chcete prehrávanie pozastaviť, 
stlačte tlačidlo  u . 
    Na pokračovanie nahrávania znovu 
stlačte tlačidlo  u .

      6 Nahrávanie zastavíte stlačením tlačidla  x . 
    Nový titul je uložený.

      7 Na opustenie stlačte tlačidlo  SOURCE .

•

•

•

•

»

       Nahrávanie z iných zariadení

    Nahrávanie z digitálneho video 
kamkordéra
  Z digitálneho video kamkordéra, ktorý je 
pripojený k rekordéru, môžete nahrávať video.

    

MENU

P

P

TV

1 Zapnite TV na správny zobrazovací kanál 
pre rekordér.

    2 Digitálny video kamkordér pripojte k 
zásuvke  DV-IN  na rekordéri.

    3 Opakovaným stláčaním tlačidla  SOURCE   
vyberte položku „DV IN“. 

    4 Spustite prehrávanie na digitálnom video 
kamkordéri.

    5 Stlačte tlačidlo  z  (Nahrávanie) v bode pre 
nahrávanie.

    Ak chcete prehrávanie pozastaviť, 
stlačte tlačidlo  u . 
    Na pokračovanie nahrávania znovu 
stlačte tlačidlo  u .

      6 Nahrávanie zastavíte stlačením tlačidla  x . 
    Nový titul je uložený.

      7 Pre ukončenie stlačte tlačidlo  SOURCE  .

•

•

»
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 Tip

 Pre viac možností prehrávania si pozrite časť 
„Prehrávanie“.

•

    Prehrávanie z USB čítačky kariet
    1 Otvorte otvárací kryt na prednom paneli.
    2 Zariadenie USB pripojte k zásuvke  

USB.
    3 Stlačte tlačidlo  USB .

    Zobrazí sa ponuka s obsahom disku. 
Každej pamäťovej karte je v čítačke 
priradený priečinok.

      4 Vyberte priečinok a stlačte tlačidlo  OK .
    5 Vyberte súbor na prehrávanie, potom 

stlačte tlačidlo u  .

 Tip

 Ak počas prehrávania vyberiete inú kartu v čítačke, 
prehrávanie sa zastaví. 

•

»

         6 Prehrávanie

    Prehrávanie z USB
  Pomocou tohto rekordéra možno zobraziť 
obsah zariadenia USB, čítačky pamäťových 
kariet USB alebo digitálneho fotoaparátu. 
Zásuvka  USB podporuje prehrávanie 
súborov vo formáte JPEG, MP3, WMA a DivX. 

 Poznámka

 USB zásuvka nepodporuje zariadenie s rozbočovačom 
USB. Podporované sú iba digitálne fotoaparáty, ktoré 
podporujú veľkokapacitné USB zariadenia štandardnej 
triedy.

•

    

1 Otvorte otvárací kryt na prednom paneli.
    2 Zariadenie USB pripojte k zásuvke  

USB.
    3 Stlačte tlačidlo  USB .

    Zobrazí sa ponuka s obsahom disku.

      4 Vyberte súbor, potom stlačte  u .

»
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 Poznámka

 Disky DVD a prehrávače DVD diskov sú navrhnuté s 
regionálnymi obmedzeniami. Pred prehrávaním disku 
sa uistite, že je pre rovnaký región, ako zariadenie 
(označenie je na jeho zadnej strane).
  Ak sa po stlačení tlačidla zobrazí ikona zablokovania ( X ), 
znamená to, že funkcia je nedostupná.
  Netlačte na priečinok disku a ani do neho nevkladajte 
iné objekty ako disky. Môže to spôsobiť zlyhanie 
prehrávača diskov.

•

•

•

    Prehrávanie disku

 Výstraha

 Do priečinka disku nikdy nedávajte žiadne iné predmety, 
okrem diskov.
  Nikdy sa nepozerajte na laserový lúč vnútri rekordéra.

•

•

1 Stlačte tlačidlo 2  .
    2 Zapnite TV na správny zobrazovací kanál 

pre rekordér.
    3 Stlačte tlačidlo  ç .

    Otvorí sa priečinok disku.

      4 Vložte disk do priečinka a stlačte ç.
    Zaistite, aby bol štítkom nahor.
    Pri obojstranných diskoch vložte disk 
so stranou, ktorú chcete prehrať 
podľa pokynov na disku.

      5 Prehrávanie sa spustí automaticky.
    Ak sa prehrávanie nespustí, stlačením 
tlačidla  DISC MENU  zobrazíte obsah 
disku. Vyberte stopu a stlačte tlačidlo 
u  . 

 Tip

 Pre viac možností prehrávania si pozrite časť 
„Prehrávanie“.

•

»

•
•

•

Prehrávanie z disku

  Prehrávateľné disky

 DVD Video (Digital Versatile Disc 
- Digitálny univerzálny disk)
  • Región 2/ALL (VŠETKY)
 DVD±RW (prepisovateľné disky 
DVD)

 DVD±R (nahrávateľné disky DVD)

 DVD+R DL (dvojvrstvový disk 
DVD+R)

ReWritable

 CD-RW (prepisovateľné disky CD)
  • MP3/WMA/JPEG/DivX

Recordable

 CD-R (nahráveteľné disky CD)
  • MP3/WMA/JPEG/DivX

 Audio CD (Digitálny zvuk na
  kompaktnom disku)

 Video CD

 Super Video CD
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Prehrávanie súboru DivX
Prehrávanie súborov DivX¬ skopírovaných z 
počítača na disk CD-R/RW alebo nahrávateľný 
disk DVD alebo zariadenie USB.

    1 Vložte disk alebo pripojte zariadenie USB.
    2 Vyberte zdroj:

     Pre disky : stláčajte tlačidlo  DISC 
MENU  , až kým sa nezobrazí obsah.
     Pre USB zariadenia : stláčajte tlačidlo 
 USB , až kým sa nezobrazí obsah.

      3 Vyberte položku a stlačte tlačidlo  OK .
    Ak disk obsahuje veľa stôp/titulov/
súborov, pomocou tlačidla  í ë 
   zobrazíte predchádzajúcu/nasledujúcu 
stranu s názvami súborov.

      4 Vyberte súbor a stlačte tlačidlo  OK .
    Na zastavenie prehrávania stlačte 
tlačidlo  x .
    Na výber iného jazyka titulkov stlačte 
tlačidlo  SUBTITLE .
    Ak sú zobrazené titulky nesprávne, 
môžete vybrať iné  nastavenie znakov .

 Poznámka

 Podporované formáty súborov s titulkami zahŕňajú: .srt, 
.smi, .sub, .sami.
 Video vo formáte DivX s nízkou kvalitou môže byť 
bodkované.

•

•

       

•

•

•

•

•

•

Prehrávanie videa

P

MENU

    Prehranie nahraného titulu
    1 Stlačte tlačidlo  DISC MENU .

    Zobrazí sa titulná ponuka.

      
UpraviťOK UkončiťDISCPrehraťPLAY

1/3Titul

P06
18/01 09:00
00:30:00 SP
0.8 GB

Pripomienkovač
01:11:09 SP
2.8 GB

2 Vyberte titul a stlačte tlačidlo u  .      

»
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 Tip

 Budú sa prehrávať iba prvé záznamy viaczáznamového 
disku CD.
  Tento rekordér nepodporuje formát zvuku MP3PRO.
  Ak sa v názve stopy MP3 (ID3) alebo v názve albumu 
nachádzajú špeciálne znaky, nemusia sa zobraziť správne 
na obrazovke, lebo tento rekordér ich nepodporuje. 

•

•
•

     Vyberte inú skladbu/súbor
  Keď disk obsahuje niekoľko skladieb alebo 
súborov, môžete počas prehrávania vybrať inú 
skladbu alebo súbor.
  Tlačidlo   Činnosť

  ë  Prechod na ďalšiu skladbu/súbor.

  í  Návrat na začiatok 
predchádzajúcej skladby/súboru.

Prehrávanie hudby

    Prehrávanie súborov MP3/ WMA
  Prehráva väčšinu zvukových súborov MP3/ 
WMA, ktoré sú nahrané na nahrávateľnom 
disku DVD, CD alebo na USB zariadení typu 
Flash.

    1 Vložte disk alebo pripojte zariadenie USB.
    2 Vyberte zdroj:

     Pre disky : stláčajte tlačidlo DISC 
MENU, až kým sa nezobrazí obsah.
     Pre USB zariadenia : stláčajte tlačidlo 
USB, až kým sa nezobrazí obsah.

PrehraťOKRežim ZoznamREC MODE

0001/0005 Vyp.Údajový disk

Zvuk /       00:00 / 00:00

Zvuk  -  Stopa 3.mp3

Veľkosť
Dátum
Čas 

4.20 MB
01.02.2006
10:10:50

...
Stopa 1.mp3
Stopa 2.mp3
Stopa 3.mp3
Stopa 4.mp3
Stopa 5.mp3

      3 Vyberte položku a stlačte tlačidlo  OK .
    Ak disk obsahuje veľa stôp/titulov/
súborov, pomocou tlačidla  í ë    
zobrazíte predchádzajúcu/nasledujúcu 
stranu s názvami súborov.

      4 Vyberte súbor, ktorý chcete prehrávať a 
stlačte tlačidlo  OK .

    Pre zastavenie prehrávania stlačte 
tlačidlo  x .

•

•

•

•
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 Činnosť  Tlačidlo
 Zobrazenie indexu miniatúr na 
jednej obrazovke.

  INFO

 Zobrazenie predchádzajúceho/
nasledujúceho obrázku.

  íë

 Zobrazenie predchádzajúcej alebo 
nasledujúcej strany miniatúr v 
ponuke indexu.

  íë

 Pre otvorenie/zatvorenie režimu 
približovania. Opakovaným 
stláčaním vyberte faktor 
približovania.

  ZOOM

 Posun po zväčšenom obrázku v 
režime priblíženia.

   

 Otočenie obrázka.    
 Prepínanie prechodov počas 
prehrávania prezentácie.

  

6 Stlačením tlačidla  BACK  sa vrátite do 
hlavnej ponuky.

7 Pre zastavenie a zobrazenie obsahu ponuky 
stlačte tlačidlo x.

     Spustí prehrávanie hudobnej prezentácie, 

1       Vyberte súbor MP3 a stlačte tlačidlo  OK . 
    Začne sa prehrávať súbor MP3.

2       V ponuke vyberte súbor obrázka a stlačte 
tlačidlo  OK . 

    Prezentácia sa začne.   Podporované formáty 
súborov sú obrázkové formáty JPEG: 

        Prípona súboru musí byť „.JPG“, „.JPE“ 
alebo „.JPEG.“
    Tento rekordér môže zobraziť iba obrázky 
nasnímané digitálnym fotoaparátom vo 
formáte JPEG-EXIF, ktorý využívajú takmer 
všetky digitálne fotoaparáty. Nezobrazuje 
formát Motion JPEG alebo obrázky v iných 
formátoch ako JPEG alebo zvukové klipy 
spojené s obrázkami.

»

•

•

Zobrazenie fotografi í

    Prehrávanie disku s obrázkami 
(prezentácia)
  Prehrávanie disku s obrázkami (prezentácia)
  Súbory vo formáte JPEG môžete pozerať ako 
prezentáciu.

    1 Vložte disk alebo pripojte zariadenie USB.
    2 Vyberte zdroj:

     Pre disky : stláčajte tlačidlo DISC 
MENU (PONUKA DISKU), až kým sa 
nezobrazí obsah.
     Pre USB zariadenia : stláčajte tlačidlo 
USB, až kým sa nezobrazí obsah.

      PrehraťOK IndexINFORežim ZoznamREC MODE

0001/0005Údajový disk

.../Foto /              00:00 / 00:00

..
Pic 01.jpg
Pic 02.jpg
Pic 03.jpg
Pic 04.jpg
Pic 05.jpg

Rozlíšenie
Dátum
Čas

2560 x 1920
01.02.2005
03:10:50

3 Vyberte priečinok a stlačte tlačidlo  OK .
    Ak disk obsahuje veľa skladieb/titulov/
súborov, pomocou tlačidla  í ë 
   zobrazíte predchádzajúcu/nasledujúcu 
stranu s názvami súborov.
    Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu 
úroveň, stlačte tlačidlo  BACK .

      4 Vyberte súbor a stlačte tlačidlo  OK . 
    Prezentácia sa začne.

      5 Počas prehrávania stlačte tlačidlo 
 OPTIONS .

    Zobrazí sa ponuka možností. Zobrazí 
funkcie tlačidiel na diaľkovom ovládaní.

      Index Transitions Rotate� ��
�INFO

        

•

•

•

•

»

»
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Ovládanie prehrávania

    Výber iného titulu/kapitoly
  Počas prehrávania vyberte iný titul alebo 
kapitolu tak, že budete postupovať podľa 
nasledujúcich krokov:
 Činnosť  Tlačidlo
 Prejdite na ďalšiu kapitolu.   ë
 Vráťte sa na začiatok 
predchádzajúcej kapitoly.

  í

 Výber podľa čísla kapitoly.   0  -  9

  Výber podľa čísla titulu,
    1 Počas prehrávania stlačte tlačidlo 

 OPTIONS .
    Zobrazí sa ponuka možností.

      2 Vyberte ikonu titulu a stlačte tlačidlo  OK . 

    1/3

3 Na zmenu záznamu použite položku     .
    Prehrávanie preskočí na vybraný titul.

4   Ak chcete opustiť ponuku, stlačte tlačidlo 
 OPTIONS .

  Výber podľa čísla kapitoly,
1       Počas prehrávania stlačte tlačidlo 

 OPTIONS .
    Zobrazí sa ponuka možností.

2       Vyberte ikonu kapitoly a stlačte tlačidlo 
 OK . 

5/12

3     Na zmenu záznamu použite položku     .
    Prehrávanie preskočí na kapitolu.      

4 Ak chcete opustiť ponuku, stlačte tlačidlo 
 OPTIONS .    

»

»

»

»

 Tip

 Disky nahrané na osobnom počítači sa nemusia dať na 
tomto rekordéri prehrať.
  Rekordéru môže trvať zobrazenie ponuky s obsahom 
disku dlhší čas, čo je spôsobené veľkým počtom 
skladieb/obrázkov nahraných na jednom disku.
  Ak obrázok vo formáte JPEG nie je nahraný pomocou 
súboru typu „exif“, nezobrazí sa miniatúra aktuálneho 
obrázka. 

•

•

•

     Zväčšenie obrázka
  Môžete zväčšiť obrázok na obrazovke a 
posúvať sa po zväčšenom obrázku.

    1 Opakovane stláčajte tlačidlo  ZOOM 
(PRIBLIŽOVANIE) .

    Aktivuje sa režim približovania.

      2 Pomocou tlačidiel       sa posúvajte 
priblíženým obrázkom.

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

       Prehrávanie z digitálneho fotoaparátu
    1 Pripojte digitálny fotoaparát k zásuvke USB 

na prednom paneli.
    2 Na ovládanie nastavení prehrávania použite 

digitálny fotoaparát.
        

»
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 Tip

 Pri niektorých diskoch musí byť jazyk nastavený 
z ponuky disku. Stlačením tlačidla DISC MENU 
(PONUKA DISKU) prejdite do ponuky disku.

•

     Vyhľadávanie dopredu/dozadu
  Počas prehrávania môžete obsah videa rýchlo 
vyhľadávať smerom dopredu alebo rýchlo 
vyhľadávať smerom dozadu.

    1 Počas prehrávania stlačte a podržte tlačidlo 
   alebo   .

    Zobrazí sa stavový riadok vyhľadávania 
a zvuk sa vypne.

      2 Opakovaným stláčaním tlačidla    alebo 
   postupne prepínajte rozličné možnosti 
rýchlosti. 

    Pre pokračovanie normálneho 
prehrávania stlačte tlačidlo  u . 

         Vyhľadávanie podľa času
  Môžete preskočiť na určitý bod na disku.
    1 Počas prehrávania stlačte tlačidlo 

 OPTIONS. 
    Zobrazí sa ponuka možností videa.

      2 V ponuke vyberte ikonu vyhľadávania 
času a stlačte tlačidlo  OK .     Uplynutý čas 
prehrávania sa zmení na vstupné políčko 
času.

       
_ _:_ _:_ _TTTT

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

»

•

»

Výber jazyka titulkov
  Na diskoch DVD alebo DivX® Ultra môžete 
zmeniť jazyk titulkov. 

    

1 Počas prehrávania disku stlačte tlačidlo 
 SUBTITLE .

    2 Vyberte jazyk a stlačte tlačidlo  OK .
    Ak jazyk nie je k dispozícii, použije sa 
predvolený jazyk disku.

 Tip

 Pri niektorých diskoch musí byť jazyk nastavený 
z ponuky disku. Stlačením tlačidla DISC MENU 
(PONUKA DISKU) prejdite do ponuky disku.

•

     Výber jazyka zvuku
  Vyberte jazyk zvuku na DVD alebo VCD.

    

1 Počas prehrávania disku stlačte tlačidlo 
 AUDIO .

    Objavia sa možnosti jazyka. Ak zvolený 
zvukový kanál nie je k dispozícii, použije 
sa predvolený zvukový kanál disku.

•

»
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         Nastavenie ovládania prehrávania 
- PBC
  Niektoré disky (Super) Video CD obsahujú 
funkciu „PBC“ (Ovládanie prehrávania). To vám 
umožní interaktívne prehrávať disky video CD 
tak, že budete postupovať podľa ponuky na 
displeji. 

    1 Vložte disk (Super) video CD. 
    Ak sa zobrazí ponuka disku, vyberte 
možnosť a stlačte tlačidlo  OK .

      2 Počas prehrávania disku stlačte tlačidlo 
 OPTIONS .

    3 Vyberte položku PBC  [Zapnúť]  alebo PBC 
 [Vypnúť]  a stlačte tlačidlo  OK .

    4 Na zastavenie prehrávania stlačte tlačidlo 
x.

       Vyberte možnosti opakovaného/
náhodného prehrávania
  Počas prehrávania môžete zvoliť rôzne 
funkcie opakovaného prehrávania. Možnosti 
opakovaného prehrávania sa líšia v závislosti od 
typu disku.
    1 Počas prehrávania stlačte tlačidlo  REPEAT .

    Zobrazia sa možnosti opakovaného 
prehrávania.

      2 Opakovaným stláčaním tlačidla  REPEAT   
vyberte možnosť opakovaného 
prehrávania a stlačte tlačidlo  OK .
   [Stopa]  /  [Titul] 
  Opakované prehrávanie aktuálnej skladby/
titulu.
   [Kapitola]  - iba disky DVD, DVDR, 
DVDRW 
  Opakované prehrávanie aktuálnej kapitoly.
   [Opakovať]  - iba obrázky a zvuk vo 
formáte MP3, WMA, JPEG
  Opakuje iba vybraný súbor.
   [Opakovať všetko]  /  [Všetky] 
  Opakované prehrávanie všetkých súborov 
alebo skladieb.

•

»

•

•

•

•

         Prehrávanie pohybu
   Posun statického obrázka po jednotlivých 
snímkach, 
    1 Počas prehrávania stlačte tlačidlo  u .

    Prehrávanie sa pozastaví a zobrazí sa 
statický obraz. 

      2 Opakovaným stláčaním tlačidiel    alebo    
presuňte snímku dozadu alebo dopredu.

    Pre pokračovanie normálneho 
prehrávania stlačte tlačidlo u  . 

        Rýchle prehrávanie vzad,
  (Nevzťahuje sa na disky so súbormi DivX/VCD/
SVCD)

    1 Počas prehrávania stlačte tlačidlo  u .
    2 Stlačte a podržte tlačidlo    pre rýchle 

prehrávanie vpred.
    3 Opakovaným stláčaním tlačidla    

postupne prepínajte rozličné možnosti 
rýchlosti pohybu.

    4  Pre pokračovanie normálneho prehrávania 
stlačte tlačidlo  u . 

       Rýchle prehrávanie dopredu, 
    1 Počas prehrávania stlačte tlačidlo  u .
    2 Stlačte a podržte tlačidlo    pre rýchle 

prehrávanie vpred.
    3 Opakovaným stláčaním tlačidla    

postupne prepínajte rozličné možnosti 
rýchlosti pohybu.

    4 Pre pokračovanie normálneho prehrávania 
stlačte tlačidlo u  . 

»

•
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      2 Vyberte položku  [ Angle ] (Uhol)  a 
stlačte tlačidlo   .

    3 Tlačidlo       použite na výber obľúbeného 
uhla kamery dostupného na disku.

    Ak je podporovaná funkcia viacerých 
uhlov, zobrazí sa  ikona.

         Obnovenie prehrávania od bodu 
posledného zastavenia
  Táto možnosť je dostupná počas prehrávania 
diskov DVD/VCD. Ak bol disk na tomto 
rekordéri už prehrávaný, môžete obnoviť 
prehrávanie disku z bodu posledného 
zastavenia.

   Pred začatím... 
  Uistite sa, že funkciu máte zapnutú.
    1 Stlačte tlačidlo  SETUP .

    Zobrazí sa ponuka nastavenia.

      2 Vyberte položku  [Prehrávanie]  a stlačte 
tlačidlo   .

    3 Vyberte položku  [Pokračovať]  a stlačte 
tlačidlo   .

    4 Vyberte položku  [Zapnúť]  a stlačte tlačidlo 
 OK .

    Funkcia obnovenia prehrávania je 
zapnutá.

       Pre obnovenie prehrávania potom, ako ste 
prehrávanie zastavili 
    1 Vložte disk a stlačte tlačidlo  u .

    Prehrávanie sa spustí od bodu 
posledného zastavenia.

       Spustenie prehrávania od začiatku 
    1 Vložte disk a stlačte tlačidlo  u .

    Prehrávanie sa spustí od bodu 
posledného zastavenia.

      2 Stlačte tlačidlo í  .
    Prehrávanie sa automaticky spustí od 
prvého titulu/skladby.

•

»

»

»

»

»

   [Raz]  - iba obrázky a zvuk vo formáte MP3, 
WMA, JPEG
  Prehráva iba raz.
   [Náhodne]  - iba obrázky a zvuk vo 
formáte MP3, WMA, JPEG
  Náhodné prehrávanie všetkých skladieb na 
disku.

    3 Na zrušenie opakovaného prehrávania 
stláčajte opakovane tlačidlo  REPEAT  aby 
ste vybrali položku  [Vyp.] .

       Opakovanie určitej scény (A-B)
  Môžete nastaviť opakované prehrávanie určitej 
časti v rámci titulu alebo kapitoly. Aby ste tak 
učinili, musíte označiť začiatok a koniec časti, 
ktorú chcete opakovať.
    1 Počas prehrávania stlačte tlačidlo 

 OPTIONS .
    Zobrazí sa ponuka možností.

      2 Vyberte ikonu opakovania a stlačte tlačidlo 
 OK . 

    3 Vyberte položku  [A-]  v bode, kde 
chcete označiť začiatok pre opakované 
prehrávanie.

    4 Vyberte položku  [A-B]  v bode ukončenia.
    Prehrávanie preskočí na začiatok 
označenej časti. Časť sa bude opakovať 
dovtedy, kým režim opakovania 
nezrušíte.

      5 Na zrušenie opakovaného prehrávania 
zopakujte kroky 1 a 2, potom vyberte 
položku  [Vypnúť A-B] .

       Prepínanie uhlov kamery
  Táto možnosť je dostupná len na diskoch DVD, 
ktoré obsahujú sekvencie nahrané z rôznych 
uhlov kamery. Scénu môžete zobraziť z rôznych 
uhlov.
    1 Počas prehrávania disku stlačte tlačidlo 

 OPTIONS .
    Zobrazí sa ponuka možností videa.

•

•

»
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Úprava nahrávateľného disku 
DVD
  Ponuka úpravy disku ponúka funkcie na úpravu 
disku:

    vymazať všetky nahrávky.
    uzatvoriť disk DVD±R.
    zmeniť názov disku.

      Vymazanie všetkých nahrávok
    1 Stlačením tlačidla  DISC MENU  prejdite do 

ponuky disku.
    2 Vyberte titul a stlačte tlačidlo  OK .
    3 Vyberte položku  [Disk]  a stlačte tlačidlo 

 OK .
    Zobrazí sa ponuka úpravy disku.

      PotvrdiťOK UkončiťDISCPonuka DiskBACK

DiskUpraviť

P06
10 / 01          10:08  
00:30:21       SP
1.0GB

Prehrať
Titul
Disk

Vymazať
Uzatvoriť
Štítok

4 Vyberte položku  [Vymazať]  a stlačte 
tlačidlo  OK .

    Zobrazí sa správa potvrdenia.

      5 Vyberte položku  [OK]  v ponuka a stlačte 
tlačidlo  OK . 

    Všetky nechránené tituly na disku sa 
odstránia.
    Na zrušenie vyberte položku  [Zrušiť]  
a stlačte tlačidlo  OK .

•
•
•

»

»

•

•

           7 Úprava 
nahrávok

    O ponuke disku
  Obrazovka ponuky disku zobrazí vaše nahrávky 
na nahrávateľnom disku DVD. Zobrazí sa hneď 
po vložení nahrávateľného disku DVD a po 
stlačení tlačidla  DISC MENU .

  
UpraviťOK UkončiťDISCPrehraťPLAY

   1/3Titul

P06
18/01 09:00
00:30:00 SP
0.8 GB

Pripomienkovač
01:11:09 SP
2.8 GB

A B

C
D

Obrazovka ponuky disku zobrazuje informácie 
o:
    A Miniatúra titulu.
    B Názov titulu, čas nahrávania, kvalita 

nahrávania a využitý priestor na disku.
    C Zostávajúci čas nahrávania podľa režimu 

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

    D Zostávajúci priestor na disku.      

SK
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          Úprava titulov na 
nahrávateľnom disku DVD

 Poznámka

 Ak sa disk DVDR uzatvoril, nedá sa už upravovať.•

  Po nahratí titulu ponúka ponuka úprav prístup k 
týmto funkciám úprav:

    vymazať titul
    skryť/odkryť scénu
    upraviť názov titulu
    rozdeliť titul 
    ochrana titulu 

      Vymazať titul
  Vymažte titul (nahrávku) na nahrávateľnom 
disku DVD. 
    1 Stlačte tlačidlo  DISC MENU (PONUKA 

DISKU) .
    2 Vyberte titul a stlačte tlačidlo  OK .

PotvrdiťOK UkončiťDISCPonuka DiskBACK

TitulUpraviť

P06
10 / 01          10:08   
00:30:21       SP
1.0GB

Prehrať
Titul
Disk

Vymazať
Skryť A-B
Zrušiť skrytie
Premenovať
Rozdeliť
Chrániť

    3 Vyberte položku  [Titul]  a stlačte tlačidlo 
 OK .

    4 Vyberte položku  [Vymazať]  a stlačte 
tlačidlo  OK .

    Zobrazí sa správa potvrdenia.

      5 Vyberte položku  [OK]  v ponuke a stlačte 
tlačidlo  OK . 

    Pre zrušenie vyberte položku  [Zrušiť]  
a stlačte tlačidlo  OK .

•
•
•
•
•

»

•

         Úprava názvu disku
  Názov disku automaticky vytvára rekordér. 
Názov disku môžete upraviť.

    1 Stlačením tlačidla  DISC MENU (PONUKA 
DISKU)  prejdite do ponuky disku.

    2 Vyberte titul a stlačte tlačidlo  OK .
    3 Vyberte položku  [Disk]  a stlačte tlačidlo 

 OK .
    Zobrazí sa ponuka úpravy disku.

      4 Vyberte položku  [Štítok]  a stlačte tlačidlo 
 OK .

    Zobrazí sa obrazovka s klávesnicou.

      5 Vyberte tlačidlo, ktoré chcete zadať, potom 
stlačte tlačidlo  OK .

    Na úpravu vášho záznamu použite 
nasledujúce tlačidlá.    

 Činnosť  Možnosť
  [Medzera]  Vloženie medzery medzi znaky.
 ⌫  Odstráni znak naľavo od kurzora.
  [Potvrdiť]  Potvrďte všetky zmeny a opustite 

obrazovku s klávesnicou.

    Pomocou tlačidiel       označte 
príslušnú možnosť.
    Opakovaným stláčaním tlačidla  í  
alebo  ë  prepínajte medzi znakmi 
alebo symbolmi veľkých a malých 
písmen.
    Na zrušenie zmien stlačte tlačidlo 
 BACK .

      6 Na potvrdenie vyberte položku  [Potvrdiť]  
a stlačte tlačidlo  OK . 

    Disk je premenovaný.

»

»

•

•

•

•

»
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        Pre odkrytie skrytej scény:
    1 Stlačte tlačidlo  DISC MENU (PONUKA 

DISKU) .
    2 Vyberte titul a stlačte tlačidlo  OK .
    3 Vyberte položku  [Titul]  a stlačte tlačidlo 

 OK .
    4 Vyberte položku  [Zrušiť skrytie]  a stlačte 

tlačidlo  OK .
    Skrytá scéna sa prehráva.

 Tip

 Ak je možnosť  [Zrušiť skrytie]  nedostupná, v titule nie 
sú žiadne skryté scény.

•

     Úprava názvu titulu
  Úprava názvu titulu
    1 Stlačte tlačidlo  DISC MENU) .
    2 Vyberte titul a stlačte tlačidlo  OK .
    3 Vyberte položku  [Titul]  a stlačte tlačidlo 

 OK .
    4 Vyberte položku  [Premenovať]  a stlačte 

tlačidlo  OK .
    Zobrazí sa obrazovka s klávesnicou.

      5 Vyberte tlačidlo, ktoré chcete zadať, potom 
stlačte tlačidlo  OK .

    Pre úpravu použite nasledujúce 
možnosti.    

 Činnosť  Možnosť
  [Medzera]  Vloženie medzery medzi znaky.

 ⌫  Odstráni znak naľavo od kurzora.
  [Potvrdiť]  Potvrďte všetky zmeny a opustite 

obrazovku s klávesnicou.

    Pomocou tlačidiel       označte 
príslušnú možnosť.

»

»

•

•

         Skrytie neželaných scén v titule (iba 
disky DVDRW)
  Skrytie neželanej scény v titule (iba disky 
DVDRW)
    1 Stlačte tlačidlo  DISC MENU (PONUKA 

DISKU) .
    2 Vyberte titul a stlačte tlačidlo  OK .
    3 Vyberte položku  [Titul]  a stlačte tlačidlo 

 OK .
    4 Vyberte položku  [Skryť A-B]  a stlačte 

tlačidlo  OK .
    Obrazovka titulu sa zobrazí v 
pozastavenom režime. 

      
PrehraťPlay Uprav.menuBACKPotvrdiťOK

    Titul: 1Skryť A-B

00:00:00

Nastaviť bod A
Nastaviť bod A
OK
Zrušiť

5 Stlačte tlačidlo  u .
    Stlačením a podržaním tlačidla     
môžete rýchlo vyhľadávať smerom 
dopredu alebo dozadu. ALEBO,
    V pozastavenom režime použite 
tlačidlá     na posun po jednotlivých 
snímkach.

      6 V bode spustenia stlačte tlačidlo u  .
    7 Pre vytvorenie bodu spustenia vyberte 

položku  [Nastaviť bod A] , potom stlačte 
tlačidlo  OK .

    8 Nájdite bod ukončenia, vyberte položku 
 [Nastaviť bod B] , potom stlačte tlačidlo  OK . 

    Označia sa scény, ktoré sa odstránia.

      9 Na potvrdenie vyberte položku  [OK] , 
potom stlačte tlačidlo  OK . 

    Táto scéna bude počas prehrávania 
titulu skrytá. 

»

•

•

»

»
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 Podrobnosti  Tlačidlo
 Rýchle vyhľadávanie dopredu/ 
dozadu.
  V pozastavenom režime stlačte pre 
posúvanie po jednotlivých snímkach.

  

  
    6 Vyberte položku  [Rozdeliť]  a stlačte 

tlačidlo  OK .
    Bod rozdelenia je označený.

      7 Vyberte položku  [OK] , stlačte tlačidlo  OK .
    Vytvoril sa nový titul a bude zobrazený 
v indexe ponuky disku.

         Nastavenie/zrušenie ochrany titulu
  Aby ste zabránili náhodnej strate nahrávok, 
môžete nahraný titul chrániť.
    1 Stlačte tlačidlo  DISC MENU (PONUKA 

DISKU) .
    2 Vyberte titul a stlačte tlačidlo  OK .
    3 Vyberte položku  [Titul]  a stlačte tlačidlo 

 OK .
    4 Vyberte položku  [Chrániť]  a stlačte 

tlačidlo  OK .
    Zobrazí sa správa potvrdenia. 

      5 Vyberte položku  [OK]  v ponuke.
    Titul je chránený. Nemožno ho 
odstrániť, ani upraviť.
    Pre zrušenie vyberte položku  [Zrušiť]  
a stlačte tlačidlo  OK .

  Aby ste zrušili chránenie titulu, 
      1 zopakujte kroky 1 - 3, vyberte položku 

 [Zrušiť ochranu]  a stlačte tlačidlo  OK .
    Zobrazí sa správa potvrdenia. 

»

»

»

»

•

»

    Opakovaným stláčaním tlačidla  í  
alebo  ë  prepínajte medzi znakmi 
alebo symbolmi veľkých a malých 
písmen.
    Na zrušenie zmien stlačte tlačidlo 
 BACK (SPÄŤ) .    

      6 Pre potvrdenie vyberte položku  [Potvrdiť]  
a stlačte tlačidlo  OK .

    Titul je premenovaný. 

         Rozdelenie titulu (iba disky DVDRW)
  Titul môžete rozdeliť na dva alebo viac titulov. 
Dĺžka titulu musí presahovať 6 (šesť) sekúnd.

 Varovanie

 Po rozdelení nie je možné titul opäť spojiť.•

    1 Stlačte tlačidlo  DISC MENU (PONUKA 
DISKU) .

    2 Vyberte titul a stlačte tlačidlo  OK .
    3 Vyberte položku  [Titul]  a stlačte tlačidlo 

 OK .
    4 Vyberte položku  [Rozdeliť]  a stlačte 

tlačidlo  OK .
    Obrazovka titulu sa zobrazí v 
pozastavenom režime. 

      
PrehraťPlay Uprav.menuBACKPotvrdiťOK

Titul: 1Rozdeliť

00:00:00

Rozdeliť
OK
Zrušiť

00:00:00

5 Stlačením tlačidla  u  spustite prehrávanie.

•

•

»

»

Sl
ov

en
sk

y

SK

Ú
pr

av
a 

na
hr

áv
ok

3_dvdr3600eu_um_slo_29751.indd   1653_dvdr3600eu_um_slo_29751.indd   165 2008-04-21   1:38:58 PM2008-04-21   1:38:58 PM



166

Prehrávanie nahrávok na 
iných prehrávačoch
  Nahrané disky DVDR alebo DVDRW musíte 
pred prehrávaním na inom DVD prehrávači 
pripraviť.

    Príprava disku DVDR na prehrávanie

 Poznámka

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

•

    1 Stlačením tlačidla  DISC MENU  prejdite do 
ponuky disku.

    2 Vyberte titul a stlačte tlačidlo  OK .
    Zobrazí sa ponuka úpravy.

      3 Vyberte položku  [Uzatvoriť]  a stlačte 
tlačidlo  OK .

    Zobrazí sa varovná správa.

      4 Vyberte položku  [OK]  v ponuke a stlačte 
tlačidlo  OK .

    Uzatváranie sa začne. V závislosti od 
dĺžky nahrávok zaberie proces niekoľko 
minút. Neotvárajte priečinok disku, ani 
nevypínajte napájanie, pretože to môže 
spôsobiť nepoužiteľnosť disku.        

»

»

»

          Prepísanie titulu/titulov (iba 
disky DVDRW)
  Tento rekordér má zabudovanú funkciu 
prepisovania, ktorá vám umožňuje nahrávať cez 
vybraný titul.
   Zapnutie funkcie prepisovania
    1 Stlačte tlačidlo  SETUP .

    Zobrazí sa ponuka nastavenia.

      2 Vyberte položku  [Nahráva sa]  a stlačte 
tlačidlo   .

    3 Vyberte položku  [Prepísať]  a stlačte 
tlačidlo   .

    4 Vyberte položku  [Zap.]  a stlačte tlačidlo 
 OK .

    Funkcia prepisovania je aktivovaná.
         Spustenie nahrávania 
    1 Stlačte tlačidlo  DISC MENU .

    Zobrazí sa ponuka disku.

      2 Vyberte titul, ktorý chcete prepísať a 
stlačte tlačidlo  z .

    Zobrazí sa varovná správa.

      3 Vyberte položku  [OK]  a stlačte tlačidlo 
 OK .

    Nová nahrávka sa nahrá cez vybraný 
titul a nasledujúce tituly.         

»

»

»

»

»

SK
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Príprava disku DVDRW na 
prehrávanie
    1 Stlačením tlačidla  SETUP  vstúpte do 

ponuky nastavenia.
    2 Vyberte položku  [Disk]  a stlačte tlačidlo 

 OK .
    3 Vyberte položku  [Zaistiť kompatibilitu]  a 

stlačte tlačidlo  OK .
    Zobrazí sa varovná správa.

      4 Vyberte položku  [OK]  v ponuke a stlačte 
tlačidlo  OK .

    V závislosti od dĺžky nahrávok zaberie 
proces niekoľko minút. Neotvárajte 
priečinok disku, ani nevypínajte 
napájanie, pretože to môže spôsobiť 
nepoužiteľnosť disku.

 Poznámka

 Ak možnosť  [Zaistiť kompatibilitu]  nie je k dispozícii, 
disk je už kompatibilný na prehrávanie.

•

»

»
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         Premenovanie kanálu
    1 Stlačte tlačidlo  SETUP (NASTAVENIE) .
    2 Vyberte položku  [Tuner]  >  [Sprav.

predvoľby] , potom stlačte tlačidlo  OK .
    3 Vyberte kanál, potom stlačte   .
    4 Vyberte položku  [Premenovať] , potom 

stlačte tlačidlo  OK .
    Zobrazí sa obrazovka s klávesnicou.

      5 Vyberte tlačidlo, ktoré chcete zadať, potom 
stlačte tlačidlo  OK .

    Pre úpravu použite nasledujúce 
možnosti.    

 Činnosť  Možnosť
  [Medzera]  Vloženie medzery medzi znaky.
 ⌫  Odstráni znak naľavo od kurzora.
  [Potvrdiť]  Potvrďte všetky zmeny a opustite 

obrazovku s klávesnicou.

    Pomocou tlačidiel     označte 
príslušnú možnosť.
    Opakovaným stláčaním tlačidla  í  
alebo  ë  prepínajte medzi znakmi 
alebo symbolmi veľkých a malých 
písmen.
    Na zrušenie zmien stlačte tlačidlo 
 BACK .

      6 Na potvrdenie vyberte položku  [Potvrdiť]  
a stlačte tlačidlo  OK .       

»

•

•

•

•

       8 Úprava 
nastavení

    Nastavenia tunera

    Zatriedenie predvolených kanálov
    1 Stlačte tlačidlo  SETUP .
    2 Vyberte položku  [Tuner]  >  [Spravovať 

predvoľby] , potom stlačte tlačidlo  OK .
    3 Vyberte kanál, potom stlačte   .  

    

Presunúť nahor
Presunúť nadol
NICAM
Dekodér
Premenovať
Manuálne nastavenie

PR  Stanica  Jem.  NICAM  Dekodér  CH    

Sprav.predvoľby

Predchádzajúca/nasledujúcaíë PotvrdiťOK UkončiťBACK

PreskočiťCLEAR

1       P01          0         Zap.          Vyp.       C01
2       P02          0         Zap.          Zap.       S08
3       P03          0         Zap.          Vyp.       C05
4       P04          0         Zap.           Vyp.      C09

6       P06          0         Vyp.           Vyp.      C25
5       P05          0         Zap.           Vyp.      C21

4 Vyberte položku  [Presunúť nahor]  alebo 
 [Presunúť nadol] .

    5 Opakovane stláčajte tlačidlo  OK , až kým 
sa kanál nebude nachádzať na obľúbenej 
pozícii.

    6  Pre opustenie stlačte tlačidlo  BACK .

SK
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         Zapnúť zvuk NICAM
  NICAM predstavuje systém prenosu digitálneho 
zvuku. Prenáša buď jeden stereofónny kanál, 
alebo dva samostatné monofónne kanály. 
    1 Stlačte tlačidlo  SETUP .
    2 Vyberte položku  [Tuner]  >  [Spravovať 

predvoľby] , potom stlačte tlačidlo  OK .
    3 Vyberte kanál, potom stlačte   .
    4 Vyberte položku  [NICAM]  a opakovaným 

stláčaním  OK  prepínajte medzi:
   [Zap.] 
  Zapnúť režim NICAM.
   [Vyp.] 
  Vypnúť režim NICAM.

    5 Ponuku opustíte stlačením tlačidla  SETUP 
(NASTAVENIE) .

       Príjem televíznych kanálov 
prostredníctvom dekodéra

 Poznámka

 Tieto pokyny sa vzťahujú iba na prípady, keď je TV kanál 
vysielaný prostredníctvom dekodéra pripojeného k 
zásuvke EXT2 na rekordéri. 

•

    1 Stlačte tlačidlo  SETUP .
    2 Vyberte položku  [Tuner]  >  [Spravovať 

predvoľby] , potom stlačte tlačidlo  OK .
    3 Vyberte kanál, potom stlačte   
    4 Vyberte položku  [Dekodér]  , potom 

opakovaným stláčaním tlačidla  OK  
prepínajte medzi:
   [Zap.] 
  Zapnite príjem z dekodéra.
   [Vyp.] 
  Vypnite príjem.

    5 Ponuku opustíte stlačením tlačidla  SETUP .

•

•

•

•

Doladiť/Upraviť kanál ručne
    1 Stlačte tlačidlo  SETUP .
    2 Vyberte položku  [Tuner]  >  [Spravovať 

predvoľby] , potom stlačte tlačidlo  OK .
    3 Vyberte kanál, potom stlačte   .
    4 Vyberte položku  [Manuálne nastavenie]  a 

stlačte tlačidlo  OK .

Manuálne nastavenie

OKOKSpäťBACK

5           95.25              C21         0            PAL B/G

PR Vyhľadať (MHZ) CH Jem. Štandardný

  
    5 Pomocou tlačidiel      zmeňte nastavenie 

a pomocou tlačidiel     vyberte 
predchádzajúce/nasledujúce vstupné 
políčko.
   [PR] 
  Zobrazuje predvolené číslo programu.
   [Vyhľadať (MHZ)] 
  Pomocou tlačidiel      vyhľadajte správnu 
frekvenciu vysielania.
   [CH] 
  Pomocou tlačidiel      vyberte TV kanál.
   [Jem.] 
  Pomocou tlačidiel      zvýšte/znížte 
frekvenciu o 0,06 až 0,07 MHz.
   [Štandardný] 
  Pomocou tlačidiel      zvoľte štandardný 
TV systém, ktorý poskytuje najmenšie 
skreslenie obrazu a zvuku.

    6 Ak chcete nastavenie potvrdiť, vyberte 
položku [Potvrdiť] a stlačte tlačidlo OK.

    Na zrušenie zmien stlačte tlačidlo 
 BACK .

•

•

•

•

•

•
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Nastavenia disku

    Formátovanie nahrávateľného disku 
DVD
  Niektoré disky DVD+VR, DVD±R/+R DL a 
DVD±RW musíte naformátovať predtým, ako ich 
môžete použiť na nahrávanie na tomto rekordéri.

 Poznámka

 Táto možnosť sa vyžaduje v prípade, ak pre záznam 
videa používate prepisovateľný údajový disk DVD (napr. 
súbory formátu MP3, JPEG). 
  Keď je disk naformátovaný, celý jeho obsah sa odstráni.

•

•

    1 Stlačte tlačidlo  SETUP .
    2 Vyberte položku  [Disk]  >  [Formátovať] , 

potom stlačte tlačidlo  OK .
    Zobrazí sa správa potvrdenia.

      3 Vyberte položku  [OK]  a stlačte tlačidlo 
 OK .

    Na zrušenie vyberte položku  [Zrušiť] , 
potom stlačte tlačidlo  OK .

      4 Ponuku opustíte stlačením tlačidla  SETUP .      

»

•

       Zmena krajiny, v ktorej bývate
    1 Stlačte tlačidlo  SETUP (NASTAVENIE) .
    2 Vyberte položku  [Tuner]  >  [Krajina]  a 

stlačte tlačidlo  OK .
    3 Vyberte možnosť a stlačte tlačidlo  OK .
    4 Na opustenie stlačte tlačidlo  SETUP 

       Preinštalujte všetky kanály

 Poznámka

 Všetky kanály uložené na rekordéri sa obnovia.•

    1 Stlačte tlačidlo  SETUP (NASTAVENIE) .
    2 Vyberte položku  [Tuner]  >  [Automatické 

vyhľadávanie]  a stlačte tlačidlo.
    Ladenie kanálov sa spustí
    Na zrušenie ladenia kanálov stlačte 
tlačidlo  OK .

      3 Ponuku opustíte stlačením tlačidla  SETUP .       

»

•

SK

3_dvdr3600eu_um_slo_29751.indd   1703_dvdr3600eu_um_slo_29751.indd   170 2008-04-21   1:38:59 PM2008-04-21   1:38:59 PM



171

Zobrazenie informácií o disku
  Zobrazí aktuálne informácie o disku. 

    1 Stlačte tlačidlo  SETUP (NASTAVENIE) .
    2 Vyberte položku  [Disk]  >  [Informácie o 

disku] , potom stlačte tlačidlo  OK .
    Zobrazia sa informácie o disku.

   [Štítok] 
  Názov disku.
   [Číslo titulu] 
  Celkový počet titulov na disku. 
   [Médium] 
  Typ disku.
   [Stav] 
  Stav disku (nahrávateľný, prázdny, 
uzatvorený alebo plný).
   [Medzera] 
  Kapacita disku použitá na nahrávanie.
   [Pripomienkovač] 
  Zostávajúci čas dostupný pre nahrávanie 
na disk. Závisí od vybraného režimu kvality 
nahrávania. 

      3 Ponuku opustíte stlačením tlačidla  SETUP .

»

•

•

•

•

•

•

Zamknutie/odomknutie disku
  Predíďte náhodnému vymazaniu alebo úprave 
nahrávok tak, že nahrávateľný disk DVD 
uzamknete.

 Poznámka

 Ak je disk uzamknutý, táto možnosť sa zmení na 
 [Odomknúť] . 

•

    1 Stlačte tlačidlo  SETUP .
    2 Vyberte položku  [Disk]  >  [Uzamknúť] , 

potom stlačte tlačidlo  OK .
    Zobrazí sa správa potvrdenia.

      3 Vyberte položku  [OK]  a stlačte tlačidlo 
 OK .

    Na zrušenie vyberte položku  [Zrušiť] , 
potom stlačte tlačidlo  OK .

      4 Ponuku opustíte stlačením tlačidla  SETUP .

       Príprava disku DVDRW na 
prehrávanie
  Podrobnosti si pozrite v časti „Úprava titulov na 
nahrávateľnom disku –  Prehrávanie nahraného 
disku DVD na iných prehrávačoch     “.    

»

•
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Nastavte zobrazenie TV formátu
  TV formát určuje pomer strán zobrazenia podľa 
typu TV, ktorý je pripojený.

    1 Stlačte tlačidlo  SETUP .
    2 Vyberte položku  [Prehrávanie]  >  [Tvar 

TV]  a stlačte tlačidlo  OK .
    3 Vyberte položku a stlačte tlačidlo  OK .

  
   [4:3 PS] 

  Vyberte túto možnosť pre obraz s plnou 
výškou s orezanými stranami.
   [4:3 LB] 

  Vyberte túto možnosť pre „širokouhlé 
zobrazenie“ s čiernymi pásmi v hornej a 
dolnej časti TV obrazovky.
   [16:9] 

  Vyberte túto možnosť pre širokouhlý TV 
(pomer strán16:9).

    4 Ponuku opustíte stlačením tlačidla  SETUP .

       Zapnúť obnovenie
  Pozrite si časť „Ovládanie prehrávania 
–  Obnoviť prehrávanie z bodu posledného 
zastavenia     “.

•

•

•

        Nastavenia prehrávania

    Vybrať možnosti jazyka

 Poznámka

 Ak zvolený jazyk nie je na disku dostupný, použije sa 
namiesto neho predvolený jazyk disku. 
  Pri niektorých DVD diskoch sa jazyk dá zmeniť len 
cez ponuku disku DVD. Stlačte tlačidlo DISC, aby ste 
sprístupnili ponuku disku.

•

•

    1 Stlačte tlačidlo  SETUP .
    2 Vyberte položku  [Prehrávanie]  a stlačte 

tlačidlo   .
    3 Vyberte možnosť, potom stlačte tlačidlo 

 OK .
   [Jazyk zvuku] 
  Vyberte uprednostňovaný jazyk zvuku pre 
prehrávanie diskov DVD.
   [Jazyk titulkov] 
  Vyberte uprednostňovaný jazyk titulkov 
pre prehrávanie diskov DVD. 

    4 Vyberte požadované nastavenie a stlačte 
tlačidlo  OK 

    5 Ponuku opustíte stlačením tlačidla  SETUP .      

•

•

SK
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         Nastavenia nahrávania

  Slúži na výber jazyka nahrávky
  Pozrite si časť „Nahrávanie – Pred začatím 
nahrávania“.

  Slúži na výber kvality nahrávky
  Pozrite si časť „Nahrávanie – Pred začatím 
nahrávania“.

   Nastaví automatické označovanie 
kapitoly
  Rozdelí nahrávku (titul) na kapitoly tak, že v 
určitých intervaloch vloží značky kapitoly. Toto 
vám umožní rýchlo získať prístup k určitému 
bodu v nahrávke.

    1 Stlačte tlačidlo  SETUP .
    2 Vyberte položku  [Nahráva sa]  >  [Autom. 

kapitola] , potom stlačte tlačidlo  OK .
    3 Vyberte položku a stlačte tlačidlo  OK .

   [Zapnúť] 
      Značky kapitol sa automaticky vkladajú 
do titulu počas nahrávania v 5 (päť) 
minútových intervaloch.
    Pri DVD+R DL diskoch sa značky 
kapitoly automaticky vkladajú v rámci 
titulu počas nahrávky v 10-minútových 
intervaloch.

   [Vypnúť] 
  Do nahrávky sa nevložia žiadne značky 
kapitoly.

      4 Ponuku opustíte stlačením tlačidla  SETUP .
    Na zrušenie stlačte tlačidlo  BACK .
  

      

•
•

•

•

•

     Zobraziť registračný kód DivX(R) 
VOD
  Vyberie zobrazenie registračného kódu 
služby DivX® VOD (Video na požiadanie), 
ktorý vám umožní prenajať si alebo zakúpiť 
videá pomocou služieb DivX® VOD. Ďalšie 
informácie získate na lokalite www.divx.com/
vod.
    1 Stlačte tlačidlo  SETUP .
    2 Vyberte položku  [Prehrávanie]  > 

 [DivX(R) VOD DRM]  a stlačte tlačidlo 
 OK .

    Zobrazí sa registračný kód. Pomocou 
tohto kódu si zakúpite alebo 
prenajmete videá od služby DivX® 
VOD na lokalite www.divx.com/vod.

      3 Na opustenie stlačte tlačidlo  SETUP .

       Nastavenie písma titulkov DivX(R)
    1 Stlačte tlačidlo  SETUP .
    2 Vyberte položku  [Prehrávanie]  >  [Pís. tit. 

DivX]  a stlačte tlačidlo  OK .
    3 Vyberte možnosť a stlačte tlačidlo  OK .

   [Štandardný] 
  Zobrazí štandardný zoznam románskych 
druhov písma titulkov, ktoré sú 
podporované týmto rekordérom.
   [Stredná Európa] 
  Zobrazí stredoeurópske písma.
   [Cyrilika] 
  Zobrazí písma cyriliky.
   [Grécky] 
  Zobrazí grécke písma.

    4 Na opustenie stlačte tlačidlo  SETUP .
    Na zrušenie zmien stlačte tlačidlo 
 BACK .

»

•

•

•

•

•
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Nastavenia zvuku

    Nastavenie zmiešavania zvuku
  Počas prehrávania disku DVD nahraného 
vo formáte Dolby Digital vyberte vhodné 
zmiešavanie zvuku.
    1 Stlačte tlačidlo  SETUP .
    2 Vyberte položku  [Zvuk]  >  [Zmiešať]   a 

stlačte tlačidlo  OK .
    3 Vyberte možnosť a stlačte tlačidlo  OK .

   [LT/RT] 
  Túto možnosť zvoľte v prípade, ak je 
rekordér pripojený k dekodéru Dolby Pro 
Logic.
   [Stereo] 
  Zvoľte tento typ zmiešavania 
viackanálových zvukových signálov do 
dvoch kanálov, ktorý produkuje zvuk len z 
dvoch predných reproduktorov.

    4 Na opustenie stlačte tlačidlo  SETUP .
    Na zrušenie stlačte tlačidlo  BACK .        

•

•

•

Prepísanie titulu/titulov (iba disky 
DVDRW)
Pozrite si časť „Úprava nahrávok –  Prepísanie 
titulu/ titulov     “.

      Nastavenia videa

  Nastavenie HDMI videa
  Pozrite si časť „Úprava nastavení –  Úprava 
HDMI videa a zvuku    “.    
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Zapnutie režimu noc
  Tento režim optimalizuje prehrávanie zvuku pri 
nízkej hlasitosti.

    1 Stlačte tlačidlo  SETUP .
    2 Vyberte položku  [Zvuk]  >  [Režim Noc]  a 

stlačte tlačidlo  OK .
    3 Vyberte možnosť a stlačte tlačidlo  OK .

   [Zapnúť] 
  Zapnutie režimu noc. Zvuky s vysokou 
hlasitosťou budú zjemnené a zvuky s 
nízkou hlasitosťou sa zosilnia na počuteľnú 
úroveň.
   [Vypnúť] 
  Vypnutie režimu noc. Vychutnajte 
si priestorový zvuk s jeho úplným 
dynamickým rozsahom.

    4 Na opustenie stlačte tlačidlo  SETUP .
    Na zrušenie stlačte tlačidlo  BACK .         

•

•

•

Nastavenie digitálneho výstupu
  Vyberie vhodné nastavenie, ak máte ku 
KOAXIÁLNEJ zásuvke rekordéra pripojené 
audio/video zariadenie.

    1 Stlačte tlačidlo  SETUP .
    2 Vyberte položku  [Zvuk]  >  [Digitálny 

výstup]  a stlačte tlačidlo OK  .
    3 Vyberte možnosť a stlačte tlačidlo  OK .

   [PCM] 
  Vyberte túto možnosť, ak pripojené 
zariadenie nedokáže dekódovať 
viackanálový zvuk. Systém prekonvertuje 
viackanálový zvukový signál Dolby Digital a 
MPEG-2 na PCM (Pulse Code Modulation).
   [Všet.] 
  Vyberte túto možnosť, ak pripojené 
zariadenie podporuje formát 
viackanálového zvuku. Výstupný zvuk sa 
bude prehrávať podľa prenosu zvuku na 
disku.

    4 Na opustenie stlačte tlačidlo  SETUP .
    Na zrušenie stlačte tlačidlo  BACK .

Nastavenie zvuku HDMI        
Pozrite si časť „Úprava nastavení - Úprava 
HDMI videa a zvuku“.

•

•

•
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Úprava času a dátumu

 Poznámka

 Automatické prevzatie času a dátumu sa spustí len 
vtedy, ak je rekordér zapnutý alebo je v pohotovostnom 
režime.
  Počas aktualizácie v pohotovostnom režime sa rekordér 
bude správať nasledovne:
1) Správa na displeji predného panela sa prepne z 
aktuálneho času na „HELLO“. 
2) Po dokončení aktualizácie sa rekordér prepne späť 
do pohotovostného režimu a zobrazí sa aktuálny čas.

•

•

    1 Stlačte tlačidlo  SETUP .
    Zobrazí sa ponuka nastavenia systému.

      2 Vyberte položku  [Systém]  >  [Nastavenie 
hodín] , potom stlačte tlačidlo  OK .

    3 Vyberte položku a stlačte tlačidlo  OK .
   [Manuálne] 
  Nastavenie času a dátumu.

      Zadajte správny čas a dátum. Na výber 
predchádzajúceho/nasledujúceho 
políčka použite tlačidlo    .
    Potvrďte stlačením tlačidla  OK .

   [Auto] 
  Pre automatické nastavenie času/dátumu. 
Čas a dátum bude nastavený automaticky, 
podľa prvého predvoleného kanálu, ktorý 
vysiela signály času a dátumu. 

     [Zapnúť]  – Automatická aktualizácia 
času/dátumu je zapnutá. Aktualizácie 
sa vykonávajú každý deň.
     [Vypnúť]  – Automatická aktualizácia 
času/dátumu je vypnutá.

4       Ponuku opustíte stlačením tlačidla  SETUP  .      

»

•

•

•
•

•

•

Systémové nastavenia

    Zmena jazyka systémovej ponuky
    1 Stlačte tlačidlo  SETUP .
    2 Vyberte položku  [Systém]  >  [Jazyk 

ponuky]  a stlačte tlačidlo  OK .
    3 Vyberte možnosť a stlačte tlačidlo  OK .
    4 Na opustenie stlačte tlačidlo  SETUP .

    Na zrušenie stlačte tlačidlo  BACK .        •
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Obnovenie výrobných nastavení
  Obnoví výrobné nastavenia rekordéra.

 Poznámka

 Po obnovení sa vyžaduje počiatočné nastavenie. 
Podrobnosti si pozrite v časti „ Začíname “.

•

    1 Stlačte tlačidlo  SETUP .
    2 Vyberte položku  [Systém]  >  [Obnoviť 

predvolené]  a stlačte tlačidlo  OK .
    Zobrazí sa správa potvrdenia.

      3 Vyberte položku  [OK]  a stlačte tlačidlo 
 OK .

    Na zrušenie vyberte položku  [Zrušiť] , 
potom stlačte tlačidlo  OK .

      4 Ponuku opustíte stlačením tlačidla  SETUP.  .       

»

•

Nastavenie šetriča obrazovky
  Šetrič obrazovky chráni obrazovku TV pred 
poškodením spôsobeným predĺženým 
vystavením statickému obrazu. Je štandardne 
zapnutá.

    1 Stlačte tlačidlo  SETUP .
    Zobrazí sa ponuka nastavenia systému.

      2 Vyberte položku  [Systém]  >  [Šetrič 
obrazovky] , potom stlačte tlačidlo  OK .

    3 Vyberte možnosť, potom stlačte tlačidlo 
 OK .
   [Zapnúť] 
  Zapnutie šetriča obrazovky. Šetrič 
obrazovky sa aktivuje po 5 minútach 
nečinnosti.
   [Vypnúť] 
  Vypnutie šetriča obrazovky.

    4 Ponuku opustíte stlačením tlačidla  SETUP .
    Na zrušenie stlačte tlačidlo  BACK 
(SPÄŤ) .

         Nastavenie režimu úspory energie

      1 Stlačte tlačidlo  SETUP 
    Zobrazí sa ponuka nastavenia systému.

      2 Vyberte položku  [Systém]  >  [EKO režim] , 
potom stlačte tlačidlo  OK .

    3 Vyberte možnosť, potom stlačte tlačidlo 
 OK .
   [Zapnúť] 
  Zapnite režim úspory energie. V 
pohotovostnom režime sa displej na 
prednom paneli vypne.
   [Vypnúť] 
  Vypnite režim úspory energie.

    4 Ponuku opustíte stlačením tlačidla  SETUP) .
    Na zrušenie stlačte tlačidlo  BACK 
(SPÄŤ) .

         

»

•

•

•

»

•

•

•
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Úprava HDMI videa a zvuku
  Pred začatím...
  Uistite sa, že rekordér je pripojený k HDMI TV. 
(Pozrite si časť „Pripojenie – Pripojenie káblov 
video/audio – Možnosť 4“).

    Úprava HDMI videa
    1 Stlačte tlačidlo  SETUP .

    Zobrazí sa ponuka nastavenia systému.

      2 Vyberte položku [ Video] a stlačte tlačidlo 
  .

    3 Vyberte položku  [Rozlíšenie HDMI] , 
potom stlačte tlačidlo  OK .
   [Automaticky] 
  Automatický výber najlepšieho rozlíšenia 
videa na pripojenom HDMI TV. 
   [Prirodzené] 
  Vyberie optimálne rozlíšenie videa na 
pripojenom HDMI TV.
   [480i] ,  [480p] ,  [576i] .  [576p] ,  [720p] , 
 [1080i]  alebo  [1080p] 
  Vyberie rozlíšenie videa podľa možností 
pripojeného TV: „i“ signalizuje rozhranie a 
„p“ signalizuje progresívne.

    4 Zvoľte nastavenie a stlačte tlačidlo  OK .
    Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu 
obrazovku s ponukou, stlačte tlačidlo  
BACK .
    Ak chcete opustiť ponuku, stlačte 
tlačidlo  SETUP .

»

•

•

•

•

•

         Úprava HDMI zvuku

 Poznámka

 Uistite sa, že máte alternatívne pripojenie zvuku z 
rekordéra TV alebo zo zobrazovacieho zariadenia pre 
výstup zvuku. 
  Nie je možné počúvať SACD alebo zvukové DVD 
zdroje s riadeným kopírovaním CPPM (Ochrana 
obsahu prehrávateľných médií) používajúce pripojenie 
HDMI.

•

•

    1 Stlačte tlačidlo  SETUP .
    Zobrazí sa ponuka nastavenia systému.

      2 Vyberte položku  [Zvuk]  a stlačte tlačidlo 
  .

    3 Vyberte položku  [Zvukový výstup HDMI]   
a stlačte tlačidlo   .
   [Automaticky] 
  Automatický výber výstupu zvuku cez 
pripojenie HDMI.
   [Vypnúť] 
  Vypnite zvukový výstup HDMI. 

      Túto možnosť vyberte vtedy, ak 
pripojené zariadenie nedokáže 
prehrávať zvuk cez pripojenie HDMI 
alebo vtedy, ak prehrávaný zvukový 
formát nie je podporovaný pripojením 
HDMI (napr. projektor, SACD).

      4 Zvoľte nastavenie a stlačte tlačidlo  OK .
    Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu 
obrazovku s ponukou, stlačte tlačidlo  
BACK .
    Ak chcete opustiť ponuku, stlačte 
tlačidlo  SETUP .

»

•

•

•

•

•
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           9 Ďalšie 
informácie

    Aktualizácia softvéru
  Softvér nainštalovaný v rekordéri sa nepretržite 
vylepšuje, aby sa zaručila väčšia stabilita a 
kompatibilita súpravy. Spoločnosť Philips 
pravidelne vydáva aktualizácie softvéru, ktoré 
si môžete skopírovať na disk CD, aby ste ich 
nainštalovali do rekordéra. 

 Výstraha

 Počas aktualizácie sa nesmie prerušiť sieťové napájanie!•

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

 Poznámka

 Pri kontrolovaní najnovšej softvérovej aktualizácie si tiež 
skontrolujte akékoľvek sprievodné pokyny k inštalácii 
softvéru.

•

Starostlivosť

    Úspora energie
  Za účelom minimalizácie spotreby energie 
v pohotovostnom režime vám odporúčame 
zapnúť Úsporný režim. Pozrite si časť „Úprava 
nastavení - [Video] nastavenia – Nastavenie 
režimu šetrenia energie“. 

Čistenie diskov     

 Výstraha

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

•

    Disk utrite čistiacou tkaninou z mikrovlákna, 
priamym pohybom smerom od stredu k okraju 
disku.

      
Ď
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      O písme titulkov DivX
  Väčšina videí DivX® má zabudované viaceré 
titulky. Aby sa titulky zobrazovali na obrazovke 
správne, bude možno potrebné zmeniť súbor 
znakov, ktoré podporujú vybrané titulky DivX®.
  Na prístup k možnostiam písma počas 
prehrávania videa DivX® stlačte tlačidlo 
OPTIONS na diaľkovom ovládaní.
 Súbor 
znakov/
Titulky 
DivX

 Jazyk titulkov

 Štandardný  Albánsky, Dánsky, Holandský, Anglický, 
Faerský, Fínsky, Francúzsky, Nemecký, 
Írsky, Taliansky, Nórsky (Bokmål a 
Nynorsk), Portugalský, Rétorománsky, 
Škótsko-galský, Španielsky, Švédsky, 
Turecký, ako aj africké jazyky Africký 
a Swahílsky

 Stredná 
Európa

 Albánsky, Bosniansky, Chorvátsky, 
Český, Maďarský, Taliansky, Poľský, 
Rumunský, Slovenský, Slovinský a 
Írsko-galsky

 Cyrilika  Bieloruský, Bulharský, Macedónsky, 
Ruský, Srbský a Ukrajinský

 Grécky  Grécky

 Poznámka

 Musíte sa uistiť, že názov súboru titulkov sa presne 
zhoduje s názvom fi lmového súboru. Ak je napríklad 
názov fi lmového súboru „Movie.avi“, tak musí byť 
textový súbor pomenovaný ako „Movie.sub“ alebo 
„Movie.srt“. 

•
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Technické údaje

 Poznámka

 Technické parametre a konštrukčné riešenie podliehajú 
zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

•

   Dodané príslušenstvo 
    Diaľkové ovládanie a batérie
    Kábel antény RF
    Stručná príručka spustenia

   Zapisovacie médiá 
    Zapisovacie médiá: DVD±R, DVD±RW, 
DVDR+DL

   Prehrávacie médiá 
    Disky DVD-Video, Video CD/SVCD, Audio 
CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-
R/-RW, Picture CD, MP3-CD, MP3-DVD, 
WMA-CD, USB zariadenie typu Flash 
    Formáty kompresie: MPEG2, MPEG1, DivX
    Systém prehrávania video diskov: PAL, 
NTSC

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

   Obraz/displej 
    D/A konvertor: 10-bitový, 54 MHz
    A/D konvertor: 10-bitový, 27 MHz
    Zdokonalenie obrazu: HDMI

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

   

•
•
•

•

•

•
•

•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

Nahrávanie videa 
    Systém nahrávania: PAL
    Formáty kompresie: MPEG2
    Režimy nahrávania: High Quality (HQ), 
Standard Play (SP), Standard Play Plus 
(SPP), Long Play (LP), Extended Play (EP), 
Super Long Play (SLP)
    Kompresia zvuku: Dolby Digital, PCM

   Prehrávanie zvuku 
    Formáty kompresie: Dolby Digital, MPEG2 
viackanálový, PCM, MP3, WMA
    Prenosové rýchlosti formátu MP3: 32 až 
256 Kbit/s a VBR

   Prehrávanie statického obrazu 
    Formáty disku: Picture CD, DVD±R, 
DVD±RW, DVDR+DL
    Formáty kompresie obrázkov: JPEG
    Zdokonalenie obrázkov: otáčanie, 
približovanie

   Praktické funkcie 
    Zdokonalenia programovania/časovača: 
Denne/Týždenne, Opakovanie programu, 
Manuálny časovač, Nahrávanie jedným 
stlačením
    Programovateľné udalosti: 7

   Napájanie 
    Napájanie: 220 – 240 V, ~50 Hz
    Príkon: 18 W (bežný)
    Spotreba v pohotovostnom režime: < 3 W
    Spotreba energie v pohotovostnom Eko 
režime < 2 W

   Skrinka 
    Rozmery (Š x V x H) : 360 x 53 x 307 mm
    Čistá hmotnosť: 2,3 kg      

•
•
•

•

•

•

•

•
•

•

•

•
•
•
•

•
•
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Návod pre nastavenie TV 
systému
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

COUNTRY VHF UHF DVD REGIONS
AFGHANISTAN PAL/SECAM B  5

ALBANIA PAL B PAL G  2
ALGERIA PAL B PAL G  5
ANGOLA PAL I  5

ARGENTINA PAL N PAL N  4
AUSTRALIA PAL B PAL H  4

AUSTRIA PAL B PAL G  2
AZORES PAL B

BAHAMAS NTSC M  4
BAHRAIN PAL B PAL G  2

BANGLADESH PAL B  5
BARBADOS NTSC M  4

BELGIUM PAL B PAL H  2
BERMUDA NTSC M
BOLIVIA NTSC M NTSC M  4

BOTSWANA PAL I  5
BRAZIL PAL M PAL M  4
BRUNEI PAL B PAL B

BULGARIA SECAM D SECAM K  2
BURKINA FASO SECAM K1  5

BURMA NTSC M
BURUNDI SECAM K1  5

CAMBODIA NTSC M  3
CAMEROON PAL B PAL G  5

CANADA NTSC M NTSC M  1
CANARY ISLANDS PAL B  2

CHAD SECAM K1  5
CHILE NTSC M NTSC M  4
CHINA PAL D  6

COLOMBIA NTSC M NTSC M  4
COSTA RICA NTSC M NTSC M  4

CROATIA PAL B PAL G  2
CUBA NTSC M NTSC M  4

CYPRUS PAL B PAL G
CZECH REPUBLIC PAL D PAL K  2

DAHOMEY SECAM K1
DENMARK PAL B PAL G  2
DJIBOUTI SECAM B SECAM G  5

DOMINICAN REP NTSC M NTSC M  4
ECUADOR NTSC M NTSC M  4

EGYPT SECAM B/PAL B SECAM G/PAL G  2
EL SALVADOR NTSC M NTSC M  4

EQUAT. GUINEA PAL B  5
ESTONIA PAL B (was SECAM) PAL D  5
ETHIOPIA PAL B PAL G  5

FIJI PAL B
FINLAND PAL B PAL G  2
FRANCE SECAM L SECAM L  2

FRENCH POLYNESIA SECAM K1
GABON SECAM K1  5  
GAMBIA PAL I  5

GERMANY PAL B PAL G  2
GHANA PAL B PAL G  5

GIBRALTAR PAL B PAL H  2
GREECE PAL B (was SECAM) PAL G  2

GREENLAND NTSC/PAL B  2
GUADELOUPE SECAM K1

GUAM NTSC M  1
GUATEMALA NTSC M NTSC M  4 

GUINEA PAL K  5
GUYANA (FRENCH) SECAM K1  4

HONDURAS NTSC M NTSC M  4
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COUNTRY VHF UHF DVD REGIONS
LIBYA SECAM B SECAM G  5

LITHUANIA PAL D (was SECAM) PAL K  5
LUXEMBOURG PAL B/SECAM L PAL G/SEC L  2
MADAGASCAR SECAM K1  5

MADEIRA PAL B
MALAGASY SECAM K1

MALAWI PAL B PAL G  5
MALAYSIA PAL B  3

MALI SECAM K1  5
MALTA PAL B PAL H  2

MARTINIQUE SECAM K1
MAURITANIA SECAM B  5
MAURITIUS SECAM B  5

MEXICO NTSC M NTSC M  4
MONACO SECAM L  2

MONGOLIA SECAM D  5
MOROCCO SECAM B  5

MOZAMBIQUE PAL B  5
NAMIBIA PAL I  5
NEPAL PAL B

NETHERLANDS PAL B PAL G  2
NETH. ANTILLES NTSC M NTSC M
NEW CALEDONIA SECAM K1

NEW GUINEA PAL B PAL G  4
NEW ZEALAND PAL B PAL G  4

NICARAGUA NTSC M NTSC M  4
NIGER SECAM K1  5

NIGERIA PAL B PAL G  5
NORWAY PAL B PAL G  2

OMAN PAL B PAL G  2
PAKISTAN PAL B  5
PANAMA NTSC M NTSC M  4

PARAGUAY PAL N PAL N  4
PERU NTSC M NTSC M  4

PHILIPPINES NTSC M NTSC M  3
POLAND PAL D PAL K  2

PORTUGAL PAL B PAL G( was SECAM D )  2
PUERTO RICO NTSC M NTSC M  1

QATAR PAL B  2
REUNION SECAM K1
RUMANIA PAL D PAL K  2
RUSSIA SECAM D SECAM K  5

RWANDA SECAM K1  5
SABAH/SAWARA PAL B

ST. KITTS NTSC M NTSC M
SAMOA (US) NTSC M  1

SAUDI ARABIA SECAM-B/PAL-B SECAM G  2
SENEGAL PAL  5

SEYCHELLES PAL B PAL G  5
SIERRA LEONE PAL B PAL G  5

SINGAPORE PAL B PAL G
SLOVAK REPUBLIC PAL PAL  2

SOMALIA PAL B PAL G  5
SOUTH AFRICA PAL I PAL I  2

SPAIN PAL B PAL G  2
SRI LANKA PAL B  5

SUDAN PAL B PAL G  5
SURINAM NTSC M NTSC M  4

SWAZILAND PAL B PAL G
SWEDEN PAL B PAL G  2

SWITZERLAND PAL B PAL G  2
SYRIA SECAM B  2
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Symboly/správy na paneli 
displeja
Na displeji vášho rekordéra sa môžu zobraziť 
nasledujúce symboly/správy: 

00:00:00
Multifunkčný displej/ textový riadok

Číslo titulu/skladby
Celkový čas/uplynutý čas/zostávajúci čas 
titulu/čas skladby
Dodatočné informácie týkajúce sa disku
Číslo TV kanálu alebo zdroj videa
Hodiny (Zobrazujú sa v pohotovostnom 
režime).
Titul televízneho programu

BUSY (ZANEPRÁZDNENÉ)
Rekordér zapisuje na disk.

ERR (CHYBA)
Aktualizácia softvéru bola neúspešná.
Priečinok disku sa pred otvorením 
zablokoval.

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

HELLO
Rekordér sa zapol.

LOAD (NAČÍTAŤ)
Rekordér rozpoznáva disk.

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

NO COPY (ŽIADNE KOPÍROVANIE)
Počas nahrávania zistil rekordér video zdroj 
s ochranou proti kopírovaniu. Nebude 
možné kopírovanie.

•
•

•
•
•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

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

REGION (REGIÓN)
Keď sa kód regiónu disku DVD líši od kódu 
rekordéra.

SETUP (NASTAVENIE)
Rekordér sa nachádza v režime ponuky 
nastavení alebo v režime ponuky časovača.

STOP (ZASTAVIŤ)
Keď je zastavené prehrávanie/nahrávanie.

TIMER (ČASOVAČ)
Naprogramovalo sa nahrávanie pomocou 
časovača alebo je aktívne.

•

•

•

•

•
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      10 Riešenie problémov  

 Varovanie

Aby ste zachovali záruku, nikdy sa sami nepokúšajte opravovať systém. •

Ak zaznamenáte problém pri používaní tohto rekordéra, skontrolujte nasledujúce body pred 
požiadaním o opravu. 

Ak sa problém neodstráni, zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na lokalite www.philips.com/
welcome

      Hlavná jednotka

Žiadne napájanie.  Stlačte tlačidlo  2 .
  Uistite sa, že napájací kábel je pripojený správne.
 Uistite sa, že v sieťovej zásuvke je elektrická energia.

•
•
•

       Nefunguje diaľkové 
ovládanie.

 Namierte diaľkové ovládanie priamo na snímač na prednej 
strane rekordéra (nie smerom k TV). 
  Odstráňte akékoľvek prekážky medzi rekordérom a diaľkovým 
ovládaním. 
 Batérie sú slabé. Vymeňte batérie.

•

•

•

       Neprijíma sa TV signál.  Skontrolujte pripojenie signálu z antény alebo káblovej televízie. 
 Manuálne nalaďte a uložte TV kanál. Pozrite si časť „Úprava 
nastavení – Ručné ladenie/úprava kanála“.

•
•

 Nedá sa otvoriť priečinok  Opustite ktorúkoľvek obrazovku displeja.
 Stlačte tlačidlo  x , aby ste zastavili prehrávanie alebo nahrávanie, 
potom stlačte tlačidlo ç.

•
•

            Obrázok

Žiadny obraz.  Skontrolujte digitálne pripojenia. Pozrite si časť „Pripojenie“.
  Zapnite TV a nastavte ho na kanál video-in.
 Pomocou diaľkového ovládania TV vyberajte kanál, až kým 
neuvidíte na obrazovke DVD. Pozrite si časť „Začíname“.

•
•
•
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Obraz je počas prehrávania 
skreslený alebo čiernobiely.

 Disk sa nezhoduje s normou systému farieb TV (PAL/NTSC). 
  Disk je špinavý. Vyčistite disk.
  Niekedy sa môže objaviť skreslenie obrazu. Nie je to porucha. 
 Ak ste rekordér pripojili k HDMI TV: - Skontrolujte, či váš TV 
podporuje vybrané rozlíšenie videa HDMI. Vyberte nižšie 
rozlíšenie videa HDMI. (Pozrite si časť „Úprava nastavení - 
Nastavenie HDMI videa a zvuku). - Vymeňte kábel HDMI za 
kvalitnejší (napr. kábel kategórie 2).

•
•
•
•

 Vyskytlo sa rušenie obrazu 
alebo zvuku TV príjmu.

 Skontrolujte pripojenie signálu z antény alebo káblovej televízie. 
 Jemne dolaďte svoj TV kanál. Prečítajte si časť „Úprava 
nastavení“.

•
•

 Nedajú sa zobrazovať 
obrázky vo formáte JPEG.

Tento prístroj podporuje iba obrázkové súbory vo formáte 
JPEG-Exif s rozlíšením, ktoré nepresahuje 4096 x 4096 
(horizontálne/vertikálne). Obrázky vo formáte JPEG, ktoré sa 
prevzali z internetu alebo sa upravili pomocou počítača, sa 
nemusia správne zobraziť.
Fotografi e JPEG s rozlíšením vyšším ako 13 megapixelov nie sú 
podporované.

•

•

            Zvuk

Žiadny zvuk.  Skontrolujte pripojenia zvuku. Pozrite si časť „Pripojenie“.
 V závislosti od zvukového zariadenia pripojeného k rekordéru 
nastavte primerane digitálny výstup. Pozrite si časť „Úprava 
nastavení - [Zvuk] nastavenia“.

•
•

 Pripojený zosilňovač 
produkuje skreslený zvuk..

     Nepripájajte žiadne káble z rekordéra do vstupu „Phono“ 
(slúchadlá) vášho zosilňovača. 
 Ak prehrávate disk DTS CD, pripojte Hi-Fi systém alebo 
zosilňovač ku KOAXIÁLNEJ zásuvke tohto rekordéra.

•

•

 Po zapojení HDMI nejde 
žiadny priestorový zvuk.

Závisí to od zvukových možností vášho TV. V tomto prípade 
pripojte zásuvku COAXIAL (DIGITAL AUDIO) na tomto 
rekordéri k TV alebo AV zosilňovaču/prijímaču, potom vypnite 
nastavenie zvuku HDMI (Pozrite si časť „Úprava nastavení - 
Úprava HDMI videa a zvuku“).

•
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            Prehrávanie

 Disk sa neprehráva.  Disk vložte etiketou nahor.
  Nesprávny regionálny kód. Disk DVD musí byť kódovaný pre 
ALL (VŠETKY) regióny alebo pre región 2, aby sa dal prehrať na 
tomto DVD rekordéri.
  Na disku sa nenachádza žiadny záznam alebo je vložený 
nesprávny typ disku. Pozrite si časť „Prehrávanie - Prehrávanie 
videa“.
  Uistite sa, že disk nie je poškriabaný alebo krivý. Disk vyčistite 
alebo ho vymeňte za iný.
 Skontrolujte pomocou iného disku, či disk nie je poškodený.

•
•

•

•

•

Nedajú sa prehrávať fi lmy 
vo formáte DivX.

 Skontrolujte, či je súbor vo formáte DivX kódovaný podľa 
režimu „Profi l domáceho kina“ pomocou kódovacieho 
zariadenia DivX.
 Skontrolujte, či je prevzatý fi lm vo formáte DivX kompletný 
súbor.

•

•

 Disk DVDR/DVDRW 
nahraný na tomto DVD 
rekordéri sa neprehráva na 
DVD prehrávači.

 Ak je záznam príliš krátky, je možné, že DVD prehrávač ho 
nedokáže rozpoznať. Dodržiavajte minimálne časy nahrávania 
pre každý režim nahrávania: [ HQ ] – 5 min., [ SP ] – 10 min., [ 
SPP ] – 13 min., [ LP ] - 15 min., [ EP ] – 20 min., [ SLP ] – 30 
min. 
 Disk DVDR musíte uzatvoriť. Pozrite si časť „Úprava nahrávok - 
Prehrávanie nahrávok na iných DVD prehrávačoch“.

•

•

 Zobrazí sa správa 
„UNKNOWN DISC“ 
(NEZNÁMY DISK)

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

Chyba počas nahrávania: Môže chýbať titul.
  Chyba počas zmeny titulu/obrázka indexu: môže byť vidieť 
originálny titul/obrázok indexu.
  Chyba počas uzatvárania disku alebo disk nebol uzatvorený.

•

•
•

•
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                         Nahrávanie

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

 Skontrolujte pripojenie videa medzi DVD rekordérom a TV.
  Stláčajte tlačidlá  P+/- , aby ste vyhľadali rovnaký TV kanál, 
ktorý môže mať jasnejší obraz.
 Môžete ďalej jemne dolaďovať signál pre TV kanál. Pozrite si 
časť „Úprava nastavení – Ručné ladenie/úprava kanála“.  

•
•

•

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

 Stane sa to v prípade, že sa pokúsite kopírovať disky DVD alebo 
videokazety, ktoré sú chránené proti kopírovaniu. Dokonca aj 
keď je obraz v TV dobrý, nahrávka na nahrávateľnom disku DVD 
sa zdá skreslená. Tomuto rušeniu sa nedá vyhnúť pri diskoch 
DVD alebo videokazetách chránených proti kopírovaniu.
 Nahrávateľný disk DVD má obmedzenú životnosť, preto ho pri 
nahrávaní vymeňte za nový disk.

•

•

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

 TV kanál, ktorý chcete nahrávať, nie je uložený alebo ste vybrali 
nesprávne číslo programu. Skontrolujte uložené TV kanály. 
  V zozname nahrávania pomocou časovača sa môže v stĺpci 
 [Stav]  zobraziť jedna z nasledujúcich správ:

    [Prekr.]  : Nahrávanie pomocou časovača sa prekrýva s iným 
nahrávaním pomocou časovača. 
     [Neúsp.]  : V čase naplánovaného nahrávania došlo k výpadku 
napájania.
   [Oneskorenie]  : Nastavenie hodín bolo upravené po 
nastavení nahrávania pomocou časovača.

•

•

•

•

•
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                     11 Slovník

     .mp3
  Formát súborov so systémom kompresie 
zvukových údajov. MP3 predstavuje skratku 
Motion Picture Experts Group 1 (alebo 
MPEG-1) Audio Layer 3. S použitím formátu 
MP3 môže jeden disk CD-R alebo CD-RW 
obsahovať približne 10-násobne viac údajov ako 
bežný disk CD. 

     Analógový zvuk
  Zvuk, ktorý sa nezmenil na čísla. Analógový zvuk 
je dostupný, ak použijete položku AUDIO LEFT/
RIGHT (ZVUK ĽAVÝ/PRAVÝ). Tieto červené 
a biele konektory vysielajú zvuk cez dva kanály, 
ľavý a pravý.

     Digitálny zvuk
  Digitálny zvuk je zvukový signál, ktorý sa zmenil 
na číselné hodnoty. Digitálny zvuk je dostupný, 
keď pripojíte zvukové zariadenie ku konektoru 
COAXIAL OUT. Digitálny zvuk možno vysielať 
cez viacero kanálov. Analógový zvuk možno 
vysielať iba cez dva kanály.

   Disky DVD±R
  Vždy, keď uložíte nahrávku alebo súbor na 
DVD±R disk, priestor, ktorý zaberie, už viac 
nemôžete znovu použiť. Nahrávku alebo súbor 
môžete odstrániť, ale nemôžete uložiť viac, ako 
je kapacita disku. Keď je disk plný, nemôžete naň 
ukladať položky.

   Disky DVD±RW
  Vždy, keď uložíte nahrávku alebo súbor na disk 
DVD±RW, priestor môžete znovu použiť, ak 
nahrávku alebo súbor vymažete. Rovnaký disk 
môžete používať opakovane.

   DivX®
  Kodek DivX® je patentovaná technológia 
kompresie videa založená na formáte MPEG-4, 
ktorú vyvinula spoločnosť DivX® Network Inc., 
ktorá môže zmenšiť veľkosti súboru digitálneho 
videa, zatiaľ čo si uchováva vysokú vizuálnu 
kvalitu. 

   Dolby Digital
  Systém priestorového zvuku vytvorený 
spoločnosťou Dolby Laboratories, ktorý 
obsahuje až do šesť kanálov digitálneho zvuku 
(ľavý a pravý predný, priestorový ľavý a pravý, 
stredný a subwoofer). 

     JPEG
  Veľmi bežný formát digitálneho statického 
obrazu. Systém kompresie údajov statických 
záberov, ktorý navrhla organizácia Joint 
Photographic Expert Group, ktorý obsahuje 
malé zníženie kvality obrazu napriek 
jeho vysokej kompresii údajov. Súbory sa 
rozpoznávajú podľa ich prípon „.jpg“ alebo 
„.jpeg.“

   JPEG-EXIF
  JPEG - Vymeniteľný súbor obrázku. Formát 
súboru vyvinutý spoločnosťou Fuji Photo Film 
pre digitálne fotoaparáty. Digitálne fotoaparáty 
od rôznych výrobcov používajú tento formát 
komprimovaného súboru, ktorý obsahuje 
informácie o dátume, čase a miniatúrach 
obrázkov, ako aj údaje obrázkov.
    Komerčné disky DVD obsahujú tituly, ktoré 
kvôli jednoduchšej navigácii často pozostávajú 
z jednotlivých kapitol. Pri fi lmovom disku 
DVD môže byť titul kompletným fi lmom. 
Titul pozostáva z kapitol, ktoré sú jednotlivými 
scénami z fi lmu.    Toto možno urobiť aj pri tituloch, ktoré 
nahrávate. Pre určenie, kde jedna kapitola končí 
a ďalšia začína, sa vkladajú alebo odstraňujú 
značky kapitol. 

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

     PBC
  Ovládanie prehrávania. Systém, v ktorom 
prechádzate cez Video CD/Super VCD 
pomocou ponúk na obrazovke, ktoré 
sa nahrávajú na disk. Môžete vychutnať 
interaktívne prehrávanie a vyhľadávanie.

   

Slo
vn

ík
Sl

ov
en

sk
y

SK

3_dvdr3600eu_um_slo_29751.indd   1893_dvdr3600eu_um_slo_29751.indd   189 2008-04-21   1:39:00 PM2008-04-21   1:39:00 PM



190

PCM
  Pulse Code Modulation. Systém kódovania 
digitálneho zvuku.

   Pomer strán
  Pomer strán sa vzťahuje na pomer dĺžky a výšky 
TV obrazoviek. Pomer štandardnej TV je 4:3, 
zatiaľ čo pomer strán TV s vysokým rozlíšením 
(high-defi nition) alebo širokouhlej TV je 16:9. 
Formát „letter box“ umožňuje vychutnávať si 
obraz so širšou perspektívou na štandardnej 
obrazovke s pomerom strán 4:3. 

   Ponuka disku
  Zobrazí sa obrazovka umožňujúca voľbu 
obrazov, zvukov, titulkov, viacerých uhlov atď. 
nahrávaných na disk DVD.

   Priestor
  Systém vytvárajúci realistické, trojdimenzionálne 
zvukové polia. Zvyčajne sa dosahuje viacerými 
reproduktormi, ktoré sú zoradené okolo 
poslucháča.

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

     Titul
  Na komerčných diskoch DVD je toto najdlhšia 
časť fi lmu alebo hudobnej funkcie na disku 
DVD. Každému titulu je priradené číslo titulu, 
ktoré umožňuje nájdenie požadovaného titulu.
  Keď nahrávate programy, uložia sa ako tituly. V 
závislosti od nastavení nahrávania môžu nahrané 
tituly automaticky obsahovať niekoľko kapitol.

     Uzatvorenie
  Aby sa disk DVD±R prehrával správne na 
každom recorder, musíte ho uzatvoriť. Po 
uzatvorení disku DVD±R už naň nemôžete 
ukladať, ani na ňom upravovať.

     

Výstup Composite video (CVBS)
  Samostatný videosignál bežne používaný vo 
väčšine spotrebiteľských videoproduktov.

   Vstup i.LINK/DV/FireWire/IEEE 1394
  Tento recorder je vybavený vstupom i.LINK 
(známy tiež ako DV, FireWire alebo IEEE 1394). 
Keď pripojíte kamkordér s formátom DV (DVC-
SD) prostredníctvom jedného kábla DV, môžete 
prenášať zvuk a video. Pomocou tohto recorder 
môžete zároveň ovládať kamkordér.
  K tomuto recorder nemôžete v rovnakom čase 
pripojiť viac ako jeden DV kamkordér.
  Tento recorder nemôžete ovládať pomocou 
zariadení pripojených cez vstup i.LINK.

  

SK

3_dvdr3600eu_um_slo_29751.indd   1903_dvdr3600eu_um_slo_29751.indd   190 2008-04-21   1:39:00 PM2008-04-21   1:39:00 PM



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


