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Příslušenství 
Zkontrolujte a ujistěte se, zda jste obdrželi všechno příslušenství.  

□1x Dálk. ovladač            □1x  Kabel SCART                    □ 1x napájecí kabel             

□2x Baterie  
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1) Přečtěte si návod. Přečtěte si všechny pokyny o bezpečnosti 
a provozu předtím, než začnete zařízení používat. 

2) Zapamatujte si instrukce. Uschovejte si tyto bezpečnostní a 
provozní pokyny pro budoucí potřebu. 

3) Věnujte pozornost varováním. Dodržujte všechna varování 
umístěná na výrobku a popsaná v návodu k použití. 

4) Dodržujte všechny provozní a uživatelské pokyny.   
5) Čištění – Odpojte zařízení ze sítě, než začnete s čištěním. 

Nepoužívejte tekuté nebo aerosolové čistící prostředky. 
Použijte navlhčený hadřík. 

6) Přídavná zařízení – Používejte jen přídavná zařízení 
doporučená výrobcem, jiná zařízení mohou způsobit poruchu. 

7) Voda a vlhkost – Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti vody, 
například v blízkosti vany, umývadla, dřezu nebo ve vlhkém 
sklepě či v blízkosti plaveckého bazénu. 

8) Příslušenství – Neumisťujte tento výrobek na nestabilní 
podstavec, stolek, konzoli nebo stůl. Výrobek by mohl 
spadnout a způsobit vážné zranění dítěti, či dospělému a 
současně se vážně poškodit. Použijte jen takový podstavec, 
stolek, konzoli nebo stůl, který doporučuje výrobce. Jakákoliv 
instalace výrobku se musí řídit pokyny výrobce a musí být při 
ni použity součástky doporučené výrobcem.. 

9) Podstavec – Pohybujte výrobkem umístěným na podstavci s 
kolečky opatrně. Prudké zastavení, přemíra síly, či nerovný 
povrch mohou zpusobit převržení. 

10) Větrání - Mřížka a otvory ve skřínce slouží k větrání výrobku, 
zajišťují jeho spolehlivý provoz a chrání výrobek před 
přehříváním. Nezakrývejte tyto otvory. Otvory by nikdy 
neměly být zakryty například položením výrobku na postel, 
pohovku, koberec, či jiný podobný povrch. Neumisťujte tento 
výrobek do vestavěného prostoru, např. do knihovny nebo 
police, pokud není zajištěna jeho patřičná ventilace a není 
zajištěno důsledné dodržování pokynů výrobce. 

11) Napájecí zdroje – Tento výrobek by měl být napájen jen ze 
zdroje popsaného na výrobním štítku. Pokud si nejste jisti  
jaké napětí doma máte, obraťte se na místního distributora 
výrobku nebo na místní energetické závody. V případě 
výrobků, které jsou napájeny z baterií nebo z jiných zdrojů, se  
řiďte návodem k použití. 

12) UMÍSTĚNÍ – Výrobek by měl být umístěn na stabilním 
povrchu.  

13) MIMO PROVOZ – Pokud je výrobek delší dobu mimo provoz, 
odpojte napájecí kabel ze zásuvky. 

14) Uzemnění nebo polarita - 
 Pokud je tento výrobek vybaven polarizovanou zástrčkou 

na střídavý proud (jeden kontakt je silnější než druhý), je 
možné jej připojit do zásuvky pouze jediným možným 
způsobem. Pokud se vám nedaří zastrčit zástrčku zcela do 
zásuvky, otočte ji a zkuste to znovu. Pokud se vám to i tak 
nezdaří, požádejte odborníka o výměnu zastaralého typu 
vaší zásuvky. Nepokoušejte se obejít  bezpečnostní 
prvek polarizované zástrčky. 

 Pokud je tento výrobek opatřen uzemněnou zástrčkou se 
třemi vodiči, je možné jej připojit pouze do uzemněné 
zásuvky. Jedná se o bezpečnostní opatření. Pokud se vám 
nepodaří připojit zástrčku do zásuvky, požádejte o výměnu 
zastaralé zásuvky odborníka. Neodstraňujte bezpečnostní 
prvek uzemněné zástrčky. 

15) Ochrana napájecího kabelu. Napájecí kabel by měl být 
uložen tak, aby po něm nebylo možné šlapat nebo aby nebyl 
něčím přiskřípnut. Věnujte pozornost především místům u 
zásuvky, zástrčky a u výstupu z vlastního přístroje. 

16) Uzemnění venkovní antény – Pokud je k přístroji připojena 
venkovní anténa nebo kabelový svod, ujistěte se, že tyto 
systémy jsou uzemněny a chráněny tak proti nárazům v 

napětí a proti vzniku statických výbojů. Článek 810 Státních 
Elektrických Norem [UK]. ANSI-NFPA 70, poskytuje informaci 
o správném uzemnění stožárů a konstrukcí, stanoví průměr 
zemnících vodičů, připojení k uzemňovacím kontaktům a 
definuje požadavky na uzemňovací elektrody. 

17) Bouřky – Pro další zajištění bezpečnosti tohoto výrobku 
během bouřek nebo během doby, kdy je výrobek dlouhodobě 
mimo provoz, odpojte jak přívod proudu, tak anténu či 
kabelový rozvod. To by mělo ochránit výrobek před zničením 
bleskem nebo před nárazy v napětí. 

18) Elektrické vedení – Venkovní anténa by neměla být umístěna 
v blízkosti drátů elektrického vedení, veřejného osvětlení 
nebo elektrických rozvodů nebo tam, kde by anténa mohla 
spadnout na podobné vedení či rozvod. Při instalaci venkovní 
antény věnujte maximální pozornost tomu, aby se anténa 
případně nemohla dotknout ani vedení, ani jiných elektrických  
rozvodů. 

19) Přetížení – Nepřetěžujte bytové zásuvky, napájecí kabely 
nebo rozdvojky. Přetížení může způsobit požár nebo úraz 
elektrickým proudem. 

20) Předměty a tekutiny – Nevsunujte žádné předměty do 
výrobku skrz větrací mřížku. Mohly by se dotknout součástek 
s vysokým napětím nebo způsobit zkrat, což by mohlo vést k 
požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Kolem výrobku by 
se nemělo zacházet se žádnými tekutinami. 

21) Opravy – Nepokoušejte se opravovat tento výrobek vlastními 
silami. Při odstranění krytu a otevření výrobku se můžete 
vystavit nebezpečí úrazu elektrický proudem či jinému 
nebezpečí. Přenechejte všechny opravy kvalifikovaným 
pracovníkům. 

22) Poškození vyžadující opravu - Odpojte přístroj ze sítě a 
předejte výrobek odborníkům k opravě za těchto okolností: 
 Když dojde k poškození napájecího kabelu, 
 Když se do přístroje vylila kapalina nebo do něj spadl 

nějaký předmět, 
 Když byl výrobek vystaven dešti nebo vodě, 
 Když výrobek nepracuje i přes důsledné dodržení návodu 

k použití, požádejte službu pro zákazníky o technickou 
podporu. 

 Pokud výrobek spadl nebo byl jakkoliv jinak poškozen, 
 Pokud dojde k výraznému zhoršení kvality, je třeba dát 

výrobek do servisu. 
23) Náhradní díly – V případě, kdy je třeba vyměnit součástky, 

ujistěte se, že servisní technik použil náhradní díly 
doporučené výrobcem nebo součástky se shodnými 
vlastnostmi, jaké měl originál. Neautorizované náhradní díly 
mohou způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo jiné 
nebezpečí. 

24) Kontrola bezpečnosti – Po ukončení každé servisní kontroly 
nebo opravy tohoto výrobku požádejte technika, aby provedl 
kontrolu bezpečnosti, která zajistí, že výrobek je v dobrém 
stavu. 

25) Instalace na stěnu nebo strop – Upevněte výrobek na stěnu 
nebo strop jen tak, jak je doporučeno výrobcem. 

26) Teplo – Zajistěte, aby výrobek nebyl v blízkosti zdroje tepla,  
jakým je třeba topení, sporák nebo zesilovač.  

27) Používání baterií – Baterie, které vytékají, mohou způsobit 
zranění obsluhující osobě nebo poškodit výrobek. V zájmu 
zachování bezpečnosti, dodržujte následující: 
  Zachovejte polaritu instalovaných baterií, ujistěte se, že  

+ a – odpovídají značení na výrobku. 
  Nepoužívejte různé druhy baterií (nové/staré, 

uhlíkové/alkalinové, atd.). 
 Vyjměte baterie, pokud není přístroj dlouhodobě v provozu.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 
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VAROVÁNÍ, UPOZORNĚNÍ A JINÉ 
 
 
 
 
 
 
 

UPOZORNĚNÍ!  
PRO SNÍŽENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, 
NEODNÍMEJTE KRYT TOHOTO ZAŘÍZENÍ! UVNITŘ NEJSOU 
ŽÁDNÉ SOUČASTKY, KTERÉ MŮŽE UŽIVATEL UDRŽOVAT. 
PŘENECHEJTE ÚDRŽBU A SERVIS KVALIFIKOVANÉMU 
PERSONÁLU. 
 

Symbol blesku v trojúhelníku slouží 
jako varování před přítomností 
neizolovaného “nebezpečného napětí” 
uvnitř výrobku, které může být tak silné, že 
představuje pro člověka riziko zranění 
elektrickým proudem. 
 
 

Symbol vykřičníku v trojúhelníku slouží 
jako upozornění na přítomnost důležitých 
provozních a servisních informací v 
dokumentaci připojené k tomuto výrobku. 
 

UPOZORNĚNÍ! 
TENTO VÝROBEK VYUŽÍVÁ KE SVÉ ČINNOSTI LASER. 
POKUD PŘI OVLÁDÁNÍ, NASTAVOVÁNÍ A MANIPULACI 
POUŽÍVÁTE POSTUPY, KTERÉ ZDE NEJSOU VÝSLOVNĚ 
UVEDENY, VYSTAVUJTE SE NEBEZPEČÍ OZÁŘENÍ. 
NEODKRÝVEJTE KRYTY A NEPOKOUŠEJTE SE PŘÍSTROJ 
OPRAVOVAT. VEŠKERÉ OPRAVY PŘENECHEJTE 
KVALIFIKOVANÉMU SERVISU. 
 

VÝSTRAHA: 
PRO SNÍŽENÍ RIZIKA OHNĚ, ÚRAZU ELEKTRICKÝM 
PROUDEM NEBO POŠKOZENÍ ZAŘÍZENÍ NEVYSTAVUJTE 
TOTO ZAŘÍZENÍ VLHKOSTI A ZAJISTĚTE, ABY OBJEKTY 
NAPLNĚNÉ TEKUTINAMI, NAPŘ. VÁZY, BYLY UMÍSTĚNY 
STRANOU OD TOHOTO ZAŘÍZENÍ. 
 

UPOZORNĚNÍ! – TLAČÍTKO POWER  
K úplnému vypnutí přístroje je nutné odpojit napájecí kabel. 
Tlačítko POWER  v jakékoliv pozici neodpojuje hlavní přívod 
napájení. Zapínání a vypínání může být ovládáno také z 
dálkového ovladače. 

 

VÝROBKY S VÝSTUPEM PROGRESIVNÍ SKENOVÁNÍ 525P
UPOZORNĚNÍ 

SPOTŘEBITELÉ MOHOU ZJISTIT, ŽE NE VŠECHNY 
TELEVIZORY S VYSOKOU ROZLIŠOVACÍ SCHOPNOSTÍ 
JSOU PLNĚ KOMPATIBILNÍ S TÍMTO VÝROBKEM A JE 
MOŽNÉ POZOROVAT NEDOKONALOST V OBRAZE. 
V SOUVISLOSTI S PROBLÉMEM V REŽIMU „525 
PROGRESSIVE SCAN“ SE DOPORUČUJE PŘEPNOUT NA 
STANDARDNÍ VÝSTUP. POKUD MÁTE OTÁZKY OHLEDNĚ 
KOMPATIBILITY VAŠEHO TELEVIZORU S TÍMTO 
VÝROBKEM, OBRAŤTE SE NA NAŠE ODDĚLENÍ PRO STYK 
SE ZÁKAZNÍKY. 
  
 

NÁSLEDUJÍCÍ PLATÍ POUZE PRO U.S.A. 
UPOZORNĚNÍ! 

Toto zařízení bylo otestováno a bylo shledáno, že odpovídá 
podmínkám třídy B pro digitální spotřebiče, jak jsou stanoveny 
v kapitole 15 Nařízení FCC. 
Cílem těchto podmínek je poskytnout přiměřenou ochranu před 
škodlivými účinky v bytových zařízeních. 
Toto zařízení vytváří, využívá a může vyzařovat energii v 
kmitočtu rozhlasových vln a jestliže není správně nainstalováno 
a užíváno v souladu s návodem, může způsobit rušení rádiového 
spojení. Nicméně neexistuje záruka, že toto zařízení za jistých 
okolností nezpůsobí rušení. Jestliže toto zařízení způsobuje 
rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což může být 
zjištěno opětovným zapnutím a vypnutím přístroje, uživateli se 
doporučuje odstranit rušení jedním z následujících kroků: 

 Změnit nasměrování nebo polohu přijímací antény. 
 Zvětšit vzdálenost mezi tímto zařízením a přijímačem. 
 Připojit zařízení do jiného jističového okruhu než je ten, 

ve kterém je připojen přijímač. 
 Požádat o pomoc autorizovaného distributora nebo 

zkušeného televizního či rozhlasového technika. 

 

DŮLEŽITÉ PRO VÝROBKY UŽÍVAJÍCÍ LASER 
1). Výrobek užívá laser třídy 1  
2). VÝSTRAHA: V případě, že dojde k poruše nebo odstranění 

blokovacího obvodu, laser může vyzařovat viditelné a 
neviditelné záření. Vyhněte se přímému kontaktu s 
paprskem laseru. 

3). VAROVÁNÍ: Neotevírejte vrchní kryt. Uvnitř nejsou žádné 
součástky udržovatelné uživatelem; přenechejte veškeré 
opravy a údržbu kvalifikovaným pracovníkům. 

 
 

UPOZORNĚNÍ! 
 CD-R/RW disky nahrané na počítači nebo na CD rekordéru, 

nemusí fungovat správně, pokud jsou poškozené nebo 
špinavé, nebo v případě, že na čočce laseru došlo ke 
kondenzaci vlhkosti. 

 Nefinalizované CD-R/RW disky mohou být přehrávány, ale ne 
všechny informace (např. čas přehrávky) budou zobrazeny. 

 Ověřte si, jaké jsou autorské zákony ve vaší zemi předtím, než 
začnete nahrávat z disků DVD, SVCD, VCD, audio CD a z 
MP3 a JPEG disků. Nahrávání materiálů chráněných 
autorským zákonem může znamenat porušení zákona. 

 

Právní upozornění v souvislosti 
s vlastnickými právy společnosti Macrovision

”U.S. Patenty číslo. 4,631,603; 4,577,216; 4,819,098; 4,907,093; 
a 6,516,132.” 
 
“Tento výrobek používá chráněnou technologii krytou autorským 
zákonem USA pro patenty a jiné duševní vlastnictví. Užívání této 
chráněné technologie vyžaduje souhlas společnosti Macrovision 
a je určeno pouze pro domácí nebo podobně limitované 
přehrávání, ledaže je vydána autorizace společností Macrovision 
pro jiné použití. Zpětný design nebo demontáž jsou zakázány.” 
 
Vyrobeno v rámci licence vydané společností Dolby 
Laboratories. “Dolby” a symbol dvojité D jsou obchodní značky 
Dolby Laboratories. 
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INFORMACE O DISCÍCH 
 
 Typy disků, které můžete použít pro přehrávání 

Typ disku Logotyp Vlastnosti 

DVD-VIDEO 

 

Toto zařízení přehrává DVD video disky a kód pro 
váš region najdete na zadní straně přístroje. 

DVD-R/RW  

DVD+R/RW 
 

DVD-R, DVD-RW a DVD+R, DVD+RW disky 
nahrané a finalizované ve formátu DVD-Video . 

Video CD (VCD) 
Super Video CD (SVCD) 

 

Video se zvukem v CD kvalitě, v kvalitě VHS & v 
kompresovaném formátu MPEG-1. 

Audio CD  

 

Záznam na “Audio” CD je prováděn digitálně, 
výsledkem je minimální zkreslení a ztráta kvality 
nahrávky v průběhu času.  

CD-R/RW (JPEG/MP3) 

 

Toto zařízení přehrává disky CD-R a CD-RW 
nahrané ve formátu Audio CD a Video CD, nebo 
disky obsahující soubory JPEG/MP3. Po nahrávání 
ukončete titul nebo finalizujte disk. 

 
 Disky vhodné k nahrávání 

Typ disku Logotyp Vlastnosti 

DVD+R/RW  

 

DVD+R disk nahraný ve formátu DVD+VR. 

DVD+RW disk nahraný ve formátu DVD+VR. 

 
 

DVD-Video/DVD+RW/DVD+R/ logotypy jsou ochranné 
známky příslušných firem. 

Pro nejlepší výsledky používejte disky s výše uvedenými 
logotypy. Toto zařízení nemusí přehrávat jiné disky bezchybně. 
Nepoužívejte disky, které mají nepravidelný tvar (např. srdce), 
mohlo by dojít k poničení zařízení. 

Je možné, že některé disky CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, 
DVD+R, DVD+RW nebude lze přehrát vzhledem k jejich typu 
nebo okolnostem, za jakých byly nahrány. 

 

Disky, které není možné přehrávat 
Toto zařízení nepřehrává níže uvedené disky. Pokud 

se pokusíte tyto disky přehrát, nadměrný hluk může 
poškodit vaše reproduktory. 
1) Nefinalizované disky z jiných DVD rekordérů. 
2) Disky typu DVD-VR, DVD AUDIO, PHOTO CD, SACD 
(Pokud vložíte takový disk do přístroje na displeji se objeví 
po neúspěšném pokuse disk přehrát zpráva "Neznámý 
disk" (Unknown Disc). 
 
 Regionální kódy disků DVD-Video 

Toto zařízení přehrává disky DVD-Video kompatibilní 
s regiony, jejichž kód je uveden na zadní straně 
přístroje. 
Příklad kompatibilních DVD-VIDEO disků: 
 
 
 

 Audio Systém 
 

Dolby Digital    Lineární PCM 
 
DTS (Digital Theater Systems) 
 

 
 
 

 Video systém (PAL) 
Tento DVD rekordér přijímá signál PAL. 
 

 Formát obrazu 
 

  4:3 (Letter Box) Standard 

   4:3 Pan & Scan 

 16:9 (Wide-Screen) 

 

 
 Další informace 

 

Audio : Tento symbol se objeví na začátku scény nahrané 

ve více jazykových zvukových verzích. 

  Titulky: Tento symbol se objeví na začátku scény 

doprovázené titulky ve více jazycích. 

   Úhel: Tento symbol se objeví na začátku scény 

natočené z více kamerových úhlů.

Upozornění: 
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OVLÁDÁNÍ A DISPLEJE 
 

Dálkový ovladač 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Tlačítko otevřít/zavřít ( OPEN/CLOSE) 

2) Číselná tlačítka (0, 1 až 9)  

3) Přeskočit vpřed / vzad (  PREVIOUS /  NEXT) 

4) Tlačítko přehrávání ( PLAY) 

5) Tlačítko zastavení (  STOP) 

6) Kurzorová tlačítka ( ), Tlačítka (OK) 

7) Tlačítko kopírovat (COPY) 

8) Procházet (BROWSER) 

9) Tlačítko pevný disk (HDD/DVD) 

10) Tlačítko diskové nástroje (DISK TOOLS) 

11) Tlačítko zdroj (SOURCE) 

12) Tlačítko nahrávání (RECORD) 

13) Tlačítko vypnutí/zapnutí (  STANDBY-ON) 

14) CH+, CH – tlačítka ( )  

15) Tlačítko displeje (DISPLAY) 

16) Tlačítko diskové nabídky (DISC MENU) 

17) Tlačítko systémové nabídky (SYSTEM MENU) 

18) Tlačítko playlist/nabídka (PLAYLIST/MENU) 

19) Tlačítka pro převíjení vpřed / vzad (  REW / F.F.) 

20) Tlačítko pro pozastavení a krokování ( PAUSE/STEP) 

21) Tlačítko pro funkci Pružný čas (FLEX TIME) 

22) Tlačítko Průvodce ( GUIDE) 

23)  Tlačítko pro funkci ShowView® (ShowView®) 

24) Tlačítko pro navigaci (NAVI)  

25) Tlačítko pro editování (EDIT) 

26)  Tlačítko pro časovač (TIMER) 

 

 

 

 

Jak instalovat baterie 
 Otevřte prostor pro baterie a vložte 

baterie dovnitř. Ujistěte se, že 
polarita baterií (+ a -) odpovídá 
symbolům uvnitř dálkového 
ovladače. 

 

VAROVÁNÍ! 
 Vyjměte baterie, jestliže jsou vybité nebo když nebudete 

ovladač delší dobu používat. 
 Nemíchejte staré a nové baterie nebo různé druhy baterií.
 Baterie obsahují chemické látky, a proto při jejich likvidaci 

dodržujte stanovená pravidla. 
 

Detektor ovladače 
Detektor dálkového ovladače 
má přibližný dosah 3 m a 
pracuje nejlépe když je 
namířen vodorovně přímo na 
výrobek v úhlu ±30 stupňů 
od osy pohledu. 
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OVLÁDÁNÍ A DISPLEJE 
Konektory na předním panelu 
(pouze pro informaci) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Názvy částí a funkcí 
1) VYPÍNAČ (ON/OFF) 

Vypíná a zapíná rekordér. 
2) ZÁSUVKA DISKU 

Bezpečně drží disk během nahrávání nebo přehrávání. 
3) KONEKTOR DV-LINK (IEEE-1394) 

Slouží k připojení videokamery k tomuto DVD rekordéru. 
4) Indikátor DVD 

Rozsvítí se, když je za cílové zařízení zvolen DVD rekordér. 
5) Panel DISPLEJE  

Slouží k zobrazení probíhajících činností. 
6) Indikátor HDD 

Rozsvítí se, když je za cílové zařízení zvolen HDD rekordér. 
 

7) Tlačítko otevřít/zavřít (OPEN/CLOSE) 
Otevírá a zavírá zásuvku disku. 

8) Tlačítko přehrávání (PLAY) 
Ovládá přehrávání disku. 

9) Tlačítko STOP 
Zastavuje přehrávání nebo nahrávání disku. 

10) Tlačítko HDD/DVD 
Slouží k přepínání mezi rekordéry HDD a DVD. 

11) Tlačítko nahrávání (RECORD) 
Stisknutím začnete nahrávat. 

12) Tlačítko volby zdroje (SOURCE) 
Výběr zařízení napojeného na linkové vstupy . 

13) Konektory linkových vstupů (VIDEO/AUDIO L/R)  
Slouží k připojení vnějšího zařízení. 

 
 
 
 
Displej zařízení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Indikátor pevného disku HDD 
2) Indikátor pozastavení (Pause)  
3) Indikátor přehrávání  
4) Indikátor DVD 
5) Indikátor SVCD  
6) Indikátor VCD  
7) Indikátor CDDA  
8) Indikátor FILE  
9) Indikátor CD  

 
 

10) Indikátor DVD+R  
11) Indikátor rekordéru DVD 
12) Indikátor nahrávání (Record)  
13) Indikátor nahrávání pomocí časovače   
 (Timer recording)  
14) Multi-informační okno 
15) Indikátor DVD+RW  
16) Indikátor CD-R/DVD-R  
17) Indikátor CD-RW/DVD-RW  
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OVLÁDÁNÍ A DISPLEJE 
 
Konektory na zadním panelu 
(pouze pro informaci) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Názvy dílů 
1) Zdířky pro TUNER (TV/ANTÉNA) 

Slouží k připojení TV/ANTÉNY pro výstup/vstup. 

Zde není DVD signál. Proveďte správné připojení, 
než začnete zařízení používat. 

 
2) Konektor SCART (AUX) vstup 

Vstup pro kompozitní a RGB signál. 
 
3) Konektor SCART (TV) výstup 

Výstup kompozitního a RGB signálu. 
 
4) Linkový výstup (pravý a levý audio kanál, video 

(kompozitní signál)) 
Výstup složkového signálu. 
 
 

5) Linkový výstup (komponentní video) 
Výstup kompozitního signálu. 

 
6) DIGITÁLNÍ VÝSTUP (COAXIAL)  

Připojte k zesilovači nebo přijímači s koaxiálním digitálním 
vstupem. 

 
7) DIGITÁLNÍ VÝSTUP (OPTICAL)  

Připojte k zesilovači nebo přijímači s optickým digitálním 
vstupem. 

 
8) Nápájecí zdířka 

Slouží k připojení napájecího kabelu. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Upozornění: 
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PŘIPOJENÍ 
 
Před připojením 
1) Nezapojujte napájecí kabel do sítě dřív, než připojíte všechno ostatní příslušenství. 
2) Připojte video výstup (VIDEO OUT) DVD rekordéru přímo do video vstupu vašeho televizoru. Připojení videa k televizoru přes 

případný videorekordér (VCR) může způsobit problémy při přehrávání disků chráněných proti kopírování. Podobné problémy mohou 
nastat v případě, že připojíte DVD rekordér ke kombinaci TV-VCR. 

 

 
Připojení antény a televizoru 
 
Předtím, než začnete zařízení používat, sledujte níže uvedené pokyny pro připojení antény a televizoru. 
 
 
Připojení k televizoru pomocí konektoru SCART 
K napojení ANTÉNNÍHO VSTUPU (ANTENNA IN) na zařízení do anténního výstupu použijte RF kabel (dodaný).  
K napojení TELEVIZNÍHO VÝSTUPU (TV OUT) na zařízení do RF vstupu na televizi použijte RF kabel (stejný jako dodaný). 
 
Použijte kabel SCART k propojení výstupu SCART na zařízení se vstupem SCART na vašem televizoru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Neumisťujte rekordér na povrch jiného zařízení, které může vyzařovat teplo. Příliš vysoká teplota může způsobit poruchu. 
2. Pro uživatele digitálního rozvodu kabelové televize nebo satelitního signálu – připojte výstup z vašeho dekodéru do vstupu na tomto 

zařízení. 
 

 

 

Upozornění: 
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PRO LEPŠÍ KVALITU OBRAZU 
Připojením přes komponentní výstup získáte vyšší kvalitu obrazu. 
 

 
Připojení k televizoru přes komponentní výstup 
Připojení k televizoru opatřeného vstupem pro komponentní signál 
Použijte KOMPONENTNÍ kabel (není dodaný) k propojení KOMPONENTNÍHO výstupu na zařízení s KOMPONENTNÍM vstupem na 
televizoru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Prostřednictvím položek v nastavení rekordéru aktivujte položku COMPONENT (další podrobnosti v části Rychlé nastavení - “Quick 

Setup”). 
2. Pokud používáte KOMPONENTNÍ propojení, odpojte všechny kabely z ostatních výstupů. 
3. V tomto režimu je nutné zapojit červený a bílý audio konektor (více podrobností najdete v kapitole “Pro lepší kvalitu zvuku”). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Upozornění: 
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PRO LEPŠÍ KVALITU ZVUKU 
Existují dva druhy připojení zvukového zařízení, analogový a digitální. 
 
 
Připojení ke stereo zesilovači nebo přijímači. 
Použijte audio kabel k propojení audio výstupu AUDIO OUT na 
zařízení s audio vstupem na stereo zesilovači nebo přijímači. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Připojení ke stereo zesilovači nebo přijímači 
Připojte zesilovač s dekodérem pro Dolby Digital nebo DTS a vychutnejte si vícekanálový zvuk – surround sound. 
 
Digitální výstup optický 
Použijte optický kabel ze skleněných vláken (není dodaný) k 
propojení optického digitálního výstupu DIGITAL OUT OPTICAL 
na zařízení s optickým digitálním vstupem na stereo zesilovači 
nebo přijímači. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Digitální výstup koaxiální 
Použijte koaxiální digitální kabel (není dodaný) k propojení 
koaxiálního digitálního výstupu DIGITAL OUT COAXIAL na 
zařízení s koaxiálním digitálním vstupem na stereo 
zesilovači nebo přijímači. 
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PŘIPOJENÍ DEKODÉRU 
 
 
 
Připojení dekodéru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Použijte nabídku “Channel Editor” k nastavení požadovaných kanálů . Podrobnosti najdete v části “Editor kanálů” (“Channel Editor”). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Připojte dekodér CANAL+ k zařízení a televizoru 

podle nákresu: 

 

1. Propojte anténním kabelem RF vstup RF IN na 

zařízení s anténním přívodem. (    ) 

Použijte další anténní kabel RF k propojení výstupu 

RF OUT na zařízení se vstupem RF IN na tv.(    ) 

 

2. Použijte kabel SCART (není dodaný) k propojení 

vstupu SCART IN na zařízení s výstupem SCART 

OUT na dekodéru CANAL.+  (    ) 

Použijte kabel SCART k propojení výstupu SCART 

OUT na zařízení se vstupem SCART IN na televizi. 

(    ) 

 

Upozornění: 
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SYSTÉMOVÁ NABÍDKA 
 
Dálkový ovladač & systémová nabídka. 
Pro nastavení osobních preferencí se řiďte níže uvedenými 
pokyny. Ujistětě se, že všechna spojení jsou důkladně 
provedena . 
1. Stisknutím tlačítka [ STANDBY] zapněte zařízení. 
2. Stisknutím tlačítka [SYSTEM MENU] se zobrazí 

systémová nabídka. 
3. Tlačítky [ ] [ ] zvolte “Systém” (“System”), “Jazyk” 

(“Language”), “Přehrávání” (“Playback”), “Nahrávání” 
(“Record”), “Zvuk” (“Audio”), TV Tuner nebo EXIT a 
stisknutím [ ] [ ] se vraťte k předchozí nabídce. 

4. Tlačítky [ ] [ ] zvolte položku, kterou chcete změnit a 
stiskněte [ ] nebo [OK]. 
Zvolte ikonu System pro tato nastavení: vstup videa,  
datum a čas. 
Zvolte ikonu Language pro nastavení jazyka nabídkového 
menu.  
Zvolte ikonu Playback pro nastavení poměru stran obrazu. 
Zvolte ikonu Record pro nastavení kvality: ( M1, M2, M2x, 
M3, M4 a M6) 
Zvolte ikonu ”Audio” pro nastavení digitálního výstupu (PCM 
nebo Bit Stream)  
(Podrobnější informace najdete v části “Nastavení GUI”) 

5. Stisknutím [OK] potvrďte nastavení. 
6. Stisknutím tlačítka [SYSTEM MENU] vystoupíte ze 

systémové nabídky nebo stisknutím [ ] se vrátíte k 
předchozí nabídce. 

 
 
Pro nahrávání televizních programů pomocí časovače musíte 
nastavit čas na rekordéru přesně. 
Nastavení datumu a času (v kategorii System) 
Výpadek elektrického proudu může zavinit nepřesnost v 
nastavení datumu a času. Je třeba znovu nastavit správný čas. 
Nastavení datumu 
1. Stisknutím tlačítka [SYSTEM MENU] se zobrazí systémová 

nabídka. 
2. Tlačítky [ ] [ ] zvolte ”Systém” (“System”) a stiskněte [OK]. 
3. Tlačítky [ ] [ ] zvolte “Datum” (“Date”) a stiskněte [OK]. 
4. Tlačítky [ ] [ ] změňte zvýrazněné datum/měsíc/rok, 

rovněž můžete použít číselná tlačítka (0-9) na dálkovém 
ovladači, potvrďte svou volbu tlačítkem [OK]. 

5. Po provedení správných nastavení, stisknutím [ ] se vrátíte 
k hlavní nabídce. 

6. K odchodu ze systémové nabídky použijte tlačítko [SYSTEM 
MENU] . 

Nastavení času 
1. Stiskněte tlačítko [SYSTEM MENU] na dálkovém ovladači. 

Zobrazí se systémová nabídka. 
2. Tlačítky [ ] [ ] zvolte “Systém” (“System”) a stiskněte [OK]. 
3. Tlačítky [ ] [ ] zvolte ”Čas” (“Time”) a stiskněte [OK]. 
4. Tlačítky [ ] [ ] změňte zvýrazněné údaje 

“hodina/minuta/sekunda”, rovněž můžete použít číselná 
tlačítka (0-9) na dálkovém ovladači. 

5. Tlačítky [ ] [ ] zvolte režim ”00-12 hodin (AM) nebo 12-24 
hodin (PM) a potvrďte volbu stisknutím tlačítka [OK]. 

6. Po provedení správných nastavení, opakovaným stisknutím 
tlačítka [ ] se vraťte na hlavní nabídku. 

7. K odchodu ze systémové nabídky použijte tlačítko [SYSTEM 
MENU] . 

 
 
Ujistěte se, že je čas na zařízení nastaven přesně. Nepřesné 
nastavení času může vést k nepřesnostem při nahrávání 
prostřednictvím časovače. 
Volba video výstupu (v kategorii SYSTEM) 
1. Stiskněte tlačítko [SYSTEM MENU], zobrazí se systémová 

nabídka. 
2. Tlačítky [ ] [ ] zvolte “System” a stiskněte [OK]. 
3. Tlačítky [ ] [ ] zvolte video výstup “SCART S-Video,” 

“SCART RGB” “COMPONENT” nebo “PROGRESSIVE” a 
stiskněte [OK]. 
(Více podrobností najdete v části "Nastavení GUI".) 

4. Po provedení správných nastavení, stisknutím [ ] se vraťte 
k hlavní nabídce . 

5. K odchodu ze systémové nabídky stiskněte [SYSTEM 
MENU]. 

Režim progresivního rozkladu obrazu  
Režim video výstupu můžete změnit stisknutím [SYSTEM 
MENU] a provedním volby “System--> Video Output--> 
Progressive.” 
 
Režim video výstupu: 
576i: Prokládané video 576p: Progresivní video 
 
 
 
 
 
Komponentní výstup rekordéru musíte připojit k televizoru 
schopnému zobrazovat progresivní režim 576p 
 
 
Pokud omylem zvolíte ”PROGRESSIVE” jako váš VIDEO 
VÝSTUP a nejste připojeni k televizoru, který je schopen tento 
režim zobrazit, může dojít k okamžité ztrátě obrazu na televizoru. 
Pro opětovné získání obrazu stiskněte [ ] a pokračujte s 
číselnými tlačítky “5,” “0,” “2,” a “0” na dálkovém ovladači.  
Potvrďte volbu stisknutím [OK] – video výstup bude obnoven. 
Nastavení poměru stran obrazu (PLAYBACK) 
Zvolte “4:3” (normální) nebo “16:9” (širokoúhlý) podle vašeho 
televizoru. Pokud máte normální televizor 4:3, můžete rovněž 
určit, jak budou u některých disků zobrazeny titulky. 
4:3 L.Box (4:3 Letter Box) 
Toto nastavení zvolte, když je přístroj 
napojen k normálnímu televizoru (4:3). 
Při přehrávání DVD videa natočeného v 
širokoúhlém formátu bude mít obraz 
nahoře a dole černý pruh (letterbox). 
 
4:3 Pan (4:3 Pan & Scan) 
Toto nastavení zvolte, když je přístroj 
napojen k normálnímu televizoru (4:3). 
Při přehrávání DVD videa natočeného v 
širokoúhlém formátu obraz zaplňuje 
obrazovku, ale jeho levá a pravá část jsou 
odříznuty. Upozornění: Obraz může být zobrazen ve formátu 4:3 
L.Box (4:3 Letter Box) i při zvolení režimu 4:3 Pan (4:3 Pan & 
Scan) v závislosti na DVD disku. 
 
16:9 Wide (16:9 Wide Screen) 
Toto nastavení zvolte, když je přístroj 
napojen na televizi se širokoúhlou 
obrazovkou (16:9). 
 
Nastavení zvuku (v kategorii AUDIO) 
Digitální výstup 

PCM / Bit Stream (Aktivujte digitální audio výstup s PCM 
nebo zakódovanou nahrávkou) 

DTS Výstup 
Zapnuto/Vypnuto  

Upozornění: 

Upozornění: 

Upozornění:
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NASTAVENÍ TELEVIZNÍCH KANÁLŮ 
 
Vyhledávání televizního kanálu 
Spuštěním funkce “vyhledávání kanálů” (scan channel) jsou 
kanály automaticky vyhledávány a uloženy v konkrétním sledu. 
Jestliže váš distributor televizního signálu změní existující 
nastavení, nebo pokud tento DVD rekordér znovu připojujete, 
může se stát, že tento postup budete muset opakovat. 
Dosavadní kanály budou v paměti nahrazeny novým výběrem. 
Než začnete vyhledávat kanály, začněte nastavením druhu 
signálu “TV signal” a země uživatele (Country). 
 
1. Ujistěte se, že antény jsou dobře připojeny k DVD 

rekordéru. 
2. Zapněte televizor a DVD rekordér. 
3. Stisknutím tlačítka [SYSTEM MENU] se zobrazí 

systémová nabídka, stisknutím tlačítek [ ] [ ] 
zvolte ikonu TV TUNER a stiskněte [ ]. 

4. Stisknutím tlačítek [ ] [ ] zvolte TV signál a 
stiskněte [ ]. 

5. Stisknutím tlačítek[ ] [ ] zvolte kabel, anténu 
nebo auto v souvislosti s tím, jak jste napojeni na 
pozemní TV vysílání a stiskněte [OK]. Stisknutím 
tlačítka [ ] se vrátíte k předchozí nabídce a 
uložíte své nastavení. 

Pokud zvolíte “auto,” zařízení bude vyhledávat kanály, které jsou 
k dispozici jak na kabelovém rozvodu, tak z antény, což může 
zabrat delší dobu, než je třeba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Stisknutím tlačítek [ ] [ ] zvolte “Země” 

(Country ) a stiskněte [ ].Stisknutím [ ] [ ] 
zvolte ze seznamu zemi, ve které se nacházíte a 
stisknutím [OK] nastavení uložte do paměti. 
Stisknutím [ ] se vraťte na předcházející nabídku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Stisknutím tlačítek [ ] [ ] zvolte “Nástroje” 

(Utilities) a stiskněte [ ]. 
8. Stisknutím tlačítek [ ] [ ] zvolte “Vyhledávání 

kanálů” (scan channel ) a stisknutím [OK] se 
spustí vyhledávání kanálů. 

Pokud chcete zastavit vyhledávání kanálů, zvolte “stop scan” a 
stiskněte [OK]. Vyhledávání bude přerušeno. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9. Vyhledávání kanálů probíhá. Tento proces může 
trvat až několik minut. 

10. Poté, co byly všechny kanály zachyceny a uloženy 
v paměti, stisknutím [SYSTEM MENU] opusťte 
nabídku. 

 
 
Pokud počet kanálů, které jsou k dispozici v místě vašeho 
bydliště přesahuje maximum, které je možné přijímat na tomto 
DVD rekordéru, vyhledávání bude zastaveno. Maximum 
přijímatelných kanálů je: 

Anténa:   168 (kanálů) 
Kabel:    104 (kanály) 
Auto:     176 (kanálů) 

 
Ruční dolaďování televizních kanálů 
Po ukončení automatického vyhledávání kanálů, se můžete 
rozhodnout doladit kanály ručně. Pro ruční nastavení se řiďte 
pokyny popsanými níže. 

1. Stisknutím tlačítka [“SYSTEM” MENU] se zobrazí 
sytémová nabídka, stiskněte[ ] [ ] a zvolte 
ikonu “TV TUNER” a stiskněte [ ]. 

2. Stiskněte [ ] [ ] a zvolte FINE a stiskněte [ ]. 
3. Stisknutím [ ] [ ] dolaďte televizní signál. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Po ukončení dolaďování vystupte ze systémové 

nabídky stisknutím [SYSTEM MENU] . 
Ruční výběr TV kanálů 
Po ukončení automatického vyhledávání kanálů se můžete 
rozhodnout ručně upravit nabídku kanálů. Tato funkce umožňuje 
ruční přidávání, vymazávání, přehazování, vkládání kanálů, 
jejich přejmenování atd. 

1. Stisknutím tlačítka [SYSTEM MENU] se zobrazí 
systémová nabídka, stiskněte [ ] [ ], vyberte 
ikonu TV TUNER a stiskněte [ ]. 

2. Stisknutím [ ] [ ]zvolte “Utilities” (Nástroje) a 
stiskněte [ ].   

3. Stiskněte [ ] [ ], zvolte “Editování Kanálů” (Edit 
Channel) a stiskněte [ ]. Zobrazí se nabídka 
Editor Kanálů (“Channel Editor”). 

Podrobné instrukce jak používat editor kanálů najdete v části 
“Editor Kanálů” (“Channel Editor”). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Upozornění: 
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EDITOR KANÁLŮ 
 
 
Editor kanálů zobrazíte stisknutím tlačítka [SYSTEM MENU], 
zvolte “TV TUNER,” “Nástroje” (Utilities), “Editování kanálů” (Edit 
channel) a stiskněte [OK]. Nebo stiskněte [SOURCE] , zvolte 
“TV” jako zdroj vstupního signálu a stiskněte [EDIT]. V obou 
případech se zobrazí nabídka “Editor kanálů” (“Channel Editor”). 
 
Přemisťování TV kanálů nahoru a dolů 
1. Stiskněte [ ] [ ], zvolte jeden z kanálů a 

stiskněte tlačítko [ ]. 
2. Stisknutím tlačítek [ ] [ ] zvolte “Nahoru” (Move 

Up) nebo “Dolů” (Move Down) a stiskněte [OK]. 
Pořadí televizních kanálů se změní.  
Po každém dalším stisknutí [ ] [ ] se pozice položky změní 
následovně: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vkládání TV kanálů 
1. Stiskněte [ ] [ ], zvolte “TV channels” a 

stiskněte [ ]. 
2. Stiskněte [ ] [ ], zvolte “Vložit do” (Insert To) a 

stiskněte [OK]. 
3. Tlačítky [ ] [ ][ ] [ ] zvolte číslo kanálu 

“Channel number,” a stiskněte [OK]. Kanál bude 
přemístěn do zvoleného pořadí. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Přehazování TV kanálů 
Tento postup vám umožní přehazovat pořadí kanálů tak, aby se 
shodovalo s nastavením kanálů na vašem televizoru. 
1. Stiskněte [ ] [ ], zvolte vybraný kanál a 

stiskněte [ ]. 
2. Stiskněte [ ] [ ], zvolte “Přehodit s” (Swap with) 

a stiskněte [OK]. 
3. Tlačítky [ ] [ ][ ] [ ] zvolte “Číslo kanálu” 

(Channel number) a stiskněte [OK]. Pořadí kanálů 
se změní v souvislosti s číslem kanálu, který jste 
zvolili. 

4. Pro přehození dalších kanálů zopakujte krok 3.   
5. Stiskněte [ ] [ ][ ] [ ], zvolte “EXIT” a 

stisknutím [OK] uložíte změny do paměti a 
ukončíte editování kanálů. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přejmenování TV kanálů 
1. Stiskněte [ ] [ ], zvolte TV kanál a stiskněte [ ]. 
2. Stiskněte [ ] [ ], zvolte “Přejmenovat” (Rename) 

a stiskněte [OK]. 
Zobrazí se displej pro volbu jména kanálu. 
3. Zvolte požadované znaky na klávesnice na 

obrazovce. Stiskněte [OK] po každém písmenu. 
4. Když ukončíte vkládání jména, stiskněte [ ] [ ] 

[ ] [ ], zvolte “Ukončit” (Finish) a stiskněte [OK]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pro titul můžete použít až 10 znaků. 

Upozornění: 
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EDITOR KANÁLŮ 
 
Ruční vypínání nebo zapínání kanálů 
Po provedení automatického vyhledání kanálů se můžete 
rozhodnout, že některé televizní kanály chcete přidat nebo 
vymazat. Tato funkce umožňuje přidat ručně kanály, které nebyly 
nalezeny během automatického vyhledávání nebo vymazat 
kanály automaticky zaznamenané. 
 
1. Stiskněte [ ] [ ], zvolte kanál, který nebyl 

zachycen při automatickém vyhledávání a 
stiskněte [ ]. 

2. Stiskněte [ ] [ ], zvolte “Zapnout” (Turn on) a 
stiskněte [OK]. Vybraný TV kanál tak bude 
aktivován. 

TV kanál vypnete tak, že kurzor přemístíte na “Turn off” a 
stisknete [OK]. Vybraný TV kanál se tak vypne. 
3. Když chcete zapnout další TV kanály, zopakujte 

krok 2. 
4. Stisknutím tlačítek [ ] [ ][ ] [ ] zvolte (EXIT) a 

stisknutím [OK] uložte nastavení do paměti a 
opusťte nabídku “Editor kanálů” (“Channel 
Editor”). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nastavení dekodéru 
Pro nastavení dekodéru se řiďte níže uvedenými pokyny: 
 
1. Stiskněte [ ] [ ], zvolte TV kanál a stiskněte [ ]. 
2. Stiskněte [ ] [ ], zvolte “Nastavit dekodér” (Set 

decoder) a stiskněte [OK]. Dekodér bude nastaven 
pro zvolený kanál. 

Pro zrušení nastavení dekodéru zvolte “Nastavit dekodér” (Set 
decoder) a stiskněte [OK]. Dekodér se vypne . 
3. Pro nastavení dekodéru pro další kanály 

zopakujte krok 2. 
4. Stiskněte [ ] [ ][ ] [ ], zvolte [EXIT]. Stisknutím 

[OK] se uloží volby do paměti a opustíte nabídku 
“Editor kanálů” (“Channel Editor”). 

 
 

NASTAVENÍ SYSTÉMU ShowView
® 

 
Díky tomuto programovacímu systému už nemusíte pracně 
vkládat informace o datumu, čísle programu, ani začátku a konci 
nahrávání. Veškeré informace potřebné pro naprogramování 
tohoto DVD rekordéru jsou obsaženy v programovacím kódu 
ShowView®. Toto devítimístné číslo ShowView® je k dispozici ve 
většině tištěných televizních programů. 
Před zahájením nastavování se ujistěte, že všechny kabely jsou 
správně připojeny. 
 
Nastavení systému ShowView®  
1. Tlačítkem [SOURCE] zvolte televizi jako vstupní 

zdroj . 
2. Stiskněte [EDIT], zobrazí se nabídka “Editor 

kanálů” (“Channel Editor”). 
3. Stiskněte [ ] [ ], zvolte TV kanál a stiskněte 

[OK]. 
4. Stiskněte [ ] [ ] [ ] [ ], zvolte “ShowView®” a 

stiskněte [OK]. 
Zobrazí se nabídka pro vkládání programovacího čísla. 
 
 
 
 
 
 
 
5. Pomocí číselných tlačítek (1~9) vložte 

programovací číslo a stiskněte [OK]. 
Použijte tlačítka [ ] [ ] k přechodu mezi čísly vpřed a vzad. 
6. Pro nastavení programovacích čísel pro další 

kanály zopakujte krok 5. 
7. Po ukončení stiskněte [ ] [ ], zvolte [EXIT] a 

stisknutím [OK] opusťte nabídku “Editor kanálů”. 
VPS/PDC 
“VPS” (systém programování videa)/ “PDC” (kontrola příjmu  
programu) slouží k nastavení začátku a trvání nahrávky z 
televizních kanálů. Jestliže vybraný program začíná dříve, nebo 
končí dříve než bylo původně určeno, DVD recordér se i přesto 
spustí a vypne ve správnou dobu. Podrobnosti najdete v části 
“Nahrávání TV programů pomocí systému ShowView®“. 
 
 
1. Začátek programu musí být stanoven přesně na minutu. 

Jestliže chcete nastavit jiný čas, než je programovací čas 
VPS/PDC, musíte funkci VPS/PDC vypnout. 

2. Programování VPS/PDC lze provádět jen pro jeden program 
na každý kanál. Jestliže chcete nahrát více programů z 
jednoho kanálu pomocí “VPS/PDC,” musíte je 
naprogramovat jako dvě různé nahrávky. 

3. Vzhledem k tomu, že DVD rekordér vyžaduje jistý čas, než 
se dostane do provozních podmínek před nahráváním 
(roztočení disku, nastavení laseru), je možné, že z 
nahrávaného programu bude chybět prvních pár vteřin. 
Tomu se dá zabránit vypnutím systému VPS/PDC a ručním 
nastavením začátku nahrávacího času o minutu dříve.  

 

 

Upozornění: 
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NABÍDKA PRŮVODCE: PŘEHRÁVÁNÍ 
 
Průvodce je unikátní nabídka, která provádí  
uživatele základními funkcemi tohoto rekordéru. 
Při užívání Průvodce je zacházení s tímto 
dekodérem méně časově náročné. Uživatelé 
nemusí procházet normálním nastavovacím 
procesem, který může vyžadovat více kroků ve 
více nabídkách. 
Přehrávání video titulů 
1. Stisknutím tlačítka [ GUIDE] se zobrazí 

Průvodce. 
2. Stiskněte [ ] [ ], zvolte “Přehrávání” 

(“Playback” ) a stiskněte [OK]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Stiskněte [ ] [ ], zvolte DVD nebo HDD a 

stiskněte [OK]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Stiskněte [ ] [ ], zvolte “Video” a stiskněte [OK]. 
Zobrazí se nabídka prohlížeče. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Stisknutím tlačítek [ ] [ ] [ ] [ ] zvolte název 

programu, který chcete sledovat a stiskněte [OK]. 
Chcete-li pokračovat na další stránku nebo se vrátit k předchozí 
stránce prohlížeče, stiskněte ikonu [ ] [  ] nebo použijte 
ikonu pro číslo stránky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Stiskněte [ PAUSE] k pozastavení přehrávání. 

Stiskněte [ PLAY] pro návrat k přehrávání . 
Stiskněte [ STOP] pro ukončení přehrávání. 

 
Přehrávání hudebních souborů 
1. Stiskněte [ GUIDE], zobrazí se nabídka 

Průvodce. 
 
2. Stiskněte [ ] [ ], zvolte “Přehrávání” (“Playback”) 

a stiskněte [OK]. 
 
3. Stiskněte [ ] [ ], zvolte DVD nebo HDD a 

stiskněte [OK]. 
 
4. Stiskněte [ ] [ ], zvolte “hudba” (“music”) a 

stiskněte [OK]. 
Zobrazí se nabídka prohlížeče. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Stiskněte [ ] [ ] [ ] [ ], zvolte hudební soubor, 

který chcete přehrát a stiskněte [OK]. 
Chcete-li pokračovat na další stránku nebo se vrátit k předchozí 
stránce prohlížeče, stiskněte ikonu [ ] [  ] nebo použijte 
ikonu pro číslo stránky. 
 
6. Stiskněte [ PAUSE] k pozastavení přehrávání. 

Stiskněte [ PLAY] pro návrat k přehrávání. 
Stiskněte [ STOP] pro ukončení přehrávání. 

 
Přehrávání obrazových souborů 
1. Stiskněte [ GUIDE], zobrazí se nabídka 

Průvodce. 
2. Stiskněte [ ] [ ], zvolte “Přehrávání” (Playback) 

a stiskněte [OK]. 
3. Stiskněte [ ] [ ], zvolte DVD nebo HDD a 

stiskněte [OK]. 
4. Stiskněte [ ] [ ], zvolte “Obrázky” (“Pictures”) a 

stiskněte [OK]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Stiskněte [ ] [ ] [ ] [ ], zvolte obrazový soubor, 

který chcete přehrát a stiskněte [OK]. 
Chcete-li pokračovat na další stránku nebo se vrátit k předchozí 
stránce prohlížeče, stiskněte ikonu [ ] [ ] nebo použijte 
ikonu pro číslo stránky. 
 
6. Stiskněte [ PAUSE] pro pozastavení přehrávky. 

Stiskněte [ PLAY] pro návrat k přehrávání . 
Stiskněte [ STOP] k ukončení přehrávání. 
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NABÍDKA PRŮVODCE: PŘEHRÁVÁNÍ, NAHRÁVÁNÍ 
 
Přehrávání obrázků s hudbou 
1. Stiskněte [ GUIDE], zobrazí se nabídka 

Průvodce. 
2. Stiskněte [ ] [ ], zvolte “Přehrávání” 

(“Playback”) a stiskněte [OK]. 
3. Stiskněte [ ] [ ], zvolte DVD nebo HDD a 

stiskněte [OK]. 
4. Stiskněte [ ] [ ], zvolte “Obrázky s hudbou” 

(“Pictures with music”) a stiskněte [OK]. 
Zobrazí se nabídka prohlížeče. 
 
 
 
 
 
 
 

5. Stiskněte [ ] [ ] [ ] [ ] a zvolte obrazový 
soubor, který chcete přehrát a stiskněte [OK]. 

Zobrazí se nabídka prohlížeče hudebních souborů. 
6. Stiskněte [ ] [ ] [ ] [ ], zvolte hudební soubor, 

který chcete začít přehrávat s obrázky a stiskněte 
[OK]. 

Spustí se přehrávání. 
7. Stiskněte [ ] [ ], zvolte “Otočit VPRAVO” (Rotate 

RIGHT) nebo “Otočit VLEVO” (Rotate LEFT) a 
“Otočit NAHORU” (Rotate UP) “Otočit DOLŮ” 
(Rotate down). 
Stisknutím [ ] [ ] přeskočíte obrázek. 
Stisknutím [ NEXT ] nebo [ PREVIOUS ] 
přeskočíte hudební soubor MP3. 

8. Stisknutím [ PAUSE] pozastavíte přehrávání. 
Stisknutím [ PLAY] se spustí normální 
přehrávání. 
Stisknutím [ STOP] se zastaví přehrávání. 

Přehrání posledně nahraného titulu (pouze 
HDD) 
1. Stiskněte [ GUIDE], zobrazí se nabídka 

Průvodce. 
2. Stiskněte [ ] [ ], zvolte “Přehrávání” 

(“Playback”) a stiskněte [OK]. 
3. Stiskněte [ ] [ ], zvolte DVD nebo HDD a 

stiskněte [OK]. 
4. Stiskněte [ ] [ ], zvolte “Poslední nahrávka” 

(Last Record) a stiskněte [OK]. 
Spustí se přehrávání titulu, nahraném na vašem pevném disku 
jako poslední. 
 
 
 
 
 
 
 

5. Stisknutím [ PAUSE] pozastavíte přehrávání. 
Stisknutím [ PLAY] se spustí normální 
přehrávání. 
Stisknutím [ STOP] se zastaví přehrávání. 

Nahrávání na pevný disk HDD 
1. Stiskněte [ GUIDE], zobrazí se nabídka 

Průvodce. 
2. Stiskněte [ ] [ ], zvolte “Nahrávání” (“Record”) 

a stiskněte [OK]. 
 
 
 
 
 
 
 
3. Stiskněte [ ] [ ], zvolte “Vstupní signál” 

(“Signal- Input”) – televize (“TV”), přední video 
vstup (“Front AV”), SCART, nebo DV 
videokamera (“DV”) a stiskněte [OK]. 

Pokud zvolíte “TV,” stiskněte [ ] [ ] a zvolte televizní kanál, 
který chcete nahrávat a stiskněte [OK]. 
 
 
 
 
 
 
 
4. Stiskněte [ ] [ ], zvolte “HDD” a stiskněte [OK]. 
 
 
 
 
 
 
 
5. Stiskněte [ ] [ ], zvolte “Režim nahrávání” 

(“Recording mode”) a stiskněte [OK]. 
 
 
 
 
 
 
 
Jestliže jste v kroku 3 zvolili “TV”, stisknutím [ ] [ ] zvolte TV 
zvuk a stiskněte [OK] 
 
 
 
 
 
 
 

6. Stisknutím [OK] se začne nahrávání. 
Stisknutím [ STOP] se zastaví nahrávání. 
Stisknutím [ PAUSE] se pozastaví nahrávání. 

 

Pro opuštění nabídky Průvodce stiskněte tlačítko [GUIDE]. 

 

 

 
 

 

 

Upozornění:
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NABÍDKA PRŮVODCE: NAHRÁVÁNÍ, ČASOVAČ 
 
Nahrávání na DVD 
1. Stiskněte [ GUIDE], zobrazí se nabídka 

Průvodce. 
2. Stiskněte [ ] [ ], zvolte “Nahrávání” (“Record”) 

a stiskněte [OK]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Stiskněte [ ] [ ], zvolte “Vstupní signál” 

(“Signal- Input”) – televize (TV), přední video 
vstup (“Front AV”), SCART nebo DV videokamera 
(DV) a stiskněte [OK]. 

Jestliže zvolíte “TV,” stiskněte [ ] [ ] a zvolte kanál, který 
chcete nahrávat a stiskněte [OK]. 
 
4. Stiskněte [ ] [ ], zvolte “DVD” a stiskněte [OK]. 
 
5. Stiskněte [ ] [ ], zvolte “Režim nahrávání 

(“Recording mode”)” a stiskněte [OK]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jestliže jste v kroku 3 zvolili “TV”, stisknutím [ ] [ ] zvolte TV 
zvuk a stiskněte [OK] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Stisknutím [OK] začnete nahrávát. 

Stisknutím [ STOP] zastavíte nahrávání. 
Stisknutím [ PAUSE] pozastavíte nahrávaní. 

 
 
 
Po vložení DVD disku do zásuvky disku proběhne prakticky 
nepozorovaně jeho příprava k nahrávání. Tento proces trvá jen 
pár krátkých okamžiků. 
 
 
 
 
 

Nahrávání pomocí časovače (Nastavení času) 
1. Stiskněte [ GUIDE], zobrazí se nabídka 

Průvodce. 
2. Stiskněte [ ] [ ], zvolte “Nahrávání pomocí 

časovače” (“Timer Record”) a stiskněte [OK]. 
 
 
 
 
 
 
 

3. Stiskněte [ ] [ ], zvolte “Nastavení datumu a 
času” (“Date/Time Setting”) a stiskněte [OK]. 

 
 
 
 
 
 
 

4. Stiskněte [ ] [ ],zvolte “Vstupní signál” 
(“Signal- Input”) – televize (TV), přední video 
vstup (“Front AV”), SCART nebo DV videokamera 
(DV) a stiskněte [OK]. 

Jestliže jste zvolili TV, stisknutím [ ] [ ] zvolte kanál, z kterého 
chcete nahrávat a stiskněte [OK]. Stisknutím [ ] [ ] režim PDC 
aktivujte nebo vypněte a stiskněte [OK]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jestliže jste zvolili AV nebo SCART, stisknutím [ ] [ ] aktivujte 
nebo vypněte režim PDC. 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Stiskněte [ ] [ ], zvolte “Jednou” (“Once”), 
“Denně” (“Daily”), nebo “Týdně” (“Weekly”). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Upozornění: 
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NABÍDKA PRŮVODCE: NAHRÁVÁNÍ POMOCÍ ČASOVAČE 
 
6. Použijte tlačítka [ ] [ ] [ ] [ ] nebo číselná 

tlačítka (0~9), nastavte datum a stiskněte [OK]. 
 
 
 
 
 
 
 

7. Použijte tlačítka [ ] [ ] [ ] [ ] nebo číselná 
tlačítka (0~9) nastavte čas a stiskněte [OK]. 

 
 
 
 
 
 
 
8. Stiskněte [ ] [ ], nastavte “Dobu trvání” 

(“Duration”) a stiskněte [OK]. 

 
 
 
 
 
 
 

9. Stiskněte [ ] [ ], zvolte “Zařízení” (“Device”) a 
stiskněte [OK]. 

10. Stiskněte [ ] [ ], zvolte režim “Nahrávání” 
(“Recording”) a stiskněte [OK]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pro nahrávání pomocí časovače máte k dispozici sedm 
nahrávacích režimů n disk DVD: M1, M2, M2x, M3, M4, M6 a Just 
Fit (zaplnit celý disk).Režim “Přizpůsobit disku” (“Just Fit”) lze 
použít pouze při nahrávání na DVD disk. Jestliže zvolíte režim 
“Just Fit”, nahrávání bude přizpůsobeno zbývajícímu volnému 
místu pro nahrávání na DVD disku. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jestliže jste v kroku 4 zvolili “TV”, stisknutím [ ] [ ] zvolte TV 
zvuk a stiskněte [OK] 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Zobrazí se “Informace o nahrávání pomocí 

časovače” (“Timer Record information”), 
stiskněte [OK] pro potvrzení nastavení. 

 
 
 
 
 
 
 
 
12. Stisknutím [ ] a [OK] opustíte nabídku Nahrávání 

pomocí časovače. 
13. Stisknutím tlačítka [ STANDBY] se rekordér 

vypne a spustí se režim Nahrávání pomocí 
časovače. 

 
Nahrávání časovačem (Nastavení ShowView® ) 
1. Stiskněte [ GUIDE], zobrazí se nabídka 

Průvodce. 
 
2. Stiskněte [ ] [ ], zvolte “Nahrávání pomocí 

časovače” (“Timer Record”) a stiskněte [OK]. 
 
3. Stiskněte [ ] [ ], zvolte “Nastavení ShowView®” 

(ShowView® Setting) a stiskněte [OK]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Stiskněte [ ] [ ], zvolte “Jednou” (“Once”), 

“Denně” (“Daily”), nebo “Týdně” (“Weekly”) a 
stiskněte [OK]. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Upozornění: 
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NABÍDKA PRŮVODCE: NAHRÁVÁNÍ POMOCÍ ČASOVAČE 
5. Pro zadání ShowView® čísla použijte číselná 

tlačítka a potom stiskněte [OK]. Stisknutím [ ] [ ] 
režim PDC aktivujte nebo vypněte a stiskněte 
[OK]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Po vložení číselného kódu ShowView® se zobrazí 

“Číslo kanálu” (Channel No) a “PR číslo kanálu”  
(PR Channel No ). Stisknutím [OK] předvolte 
kanál. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Stiskněte [ ][ ], zvolte “DVD disk” (DVD) nebo 

“Pevný disk” (HDD) a stiskněte [OK]. 
8. Stiskněte [ ][ ], zvolte “Režim nahrávání” 

(“Recording mode”) a stiskněte [OK]. 
Nahrávací režim “Přizpůsobit disku” (“Just Fit”) je k dispozici 
pouze při nahrávání na DVD disk. 
 
9. Stisknutím [ ] [ ] zvolte TV zvuk a stiskněte 

[OK]. 
10. Zobrazí se “Informace o nahrávání pomocí 

časovače” (“Timer Record information”). 
Stisknutím [OK] potvrďte nastavení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Stisknutím [ ] a [OK] opusťte nabídku nahrávání 
pomocí časovače v režimu ShowView®. 

12. Stisknutím tlačítka [ STANDBY] rekordér vypnete 
a aktivuje se nahrávání pomocí časovače . 

 
Kopírování (Z pevného disku HDD na DVD) 
1. Stiskněte [ GUIDE], zobrazí se nabídka 

Průvodce. 
2. Stiskněte [ ] [ ], zvolte “Kopírovat” (Copy) a 

stiskněte [OK]. 
 
 
 
Můžete pouze kopírovat obrázkové soubory (ve formátu JPEG 
nebo BMP), zvukové soubory (ve formátu MP3) a nahrané 
videozáznamy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Stiskněte [ ][ ], zvolte “Z HDD na DVD” (From 

HDD to DVD) a stiskněte [OK]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Stisknutím [ OPEN/CLOSE] se otevře zásuvka 

disku, vložte do ní DVD disk vhodný k nahrávání. 
Opětovným stisknutím se zásuvka zavře. 

Po vložení DVD disku do zásuvky disku proběhne prakticky 
nepozorovaně jeho příprava k nahrávání. Tento proces trvá jen 
několik krátkých okamžiků.  
5. Stiskněte [ ] [ ] [ ][ ], vyberte soubor, který 

chcete okopírovat a stiskněte [OK]. 
6. Po ukončení výběru, zvolte [EXIT] a stiskněte 

[OK]. 
 
Kopírování (Z DVD na HDD) 
 
1. Stiskněte [ GUIDE], zobrazí se nabídka Průvodce. 
 
2. Stiskněte [ ][ ], zvolte “Kopírovat” (Copy) a 

stiskněte [OK]. 
 
3. Stiskněte [ ][ ], zvolte “Z DVD na HDD” (From 

DVD to HDD) a stiskněte [OK]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Stisknutím [ OPEN/CLOSE] se otevře zásuvka 

disku, vložte do ní DVD disk. Opětovným 
stisknutím se zásuvka zavře. 

 
5. Stisknutím [ ] [ ] [ ][ ] vyberte soubor, který 

chcete okopírovat a stiskněte [OK]. 
 
6. Po ukončení výběru zvolte [EXIT] a stiskněte [OK]. 
 
 
 
Můžete pouze kopírovat obrázkové soubory (ve formátu JPEG 
nebo BMP), zvukové soubory (ve formátu MP3) a nahrané 
videozáznamy. 

 

Upozornění: Upozornění:
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NAHRÁVÁNÍ 
 

Před nahráváním 
VAROVÁNÍ: 

1. Tento DVD rekordér nahrává jak na DVD+R/+RW disky, tak 
na vestavěný pevný disk HDD. 

2. V zájmu dosažení co nejlepší kvality nahrávek, používejte 
DVD+R/RW disky doporučené výrobcem. Seznam 
doporučených disků naleznete na našich internetových 
stránkách. 

3. DVD+R je typ DVD disku pro jedno nahrání. 
4. DVD+RW je typ DVD disku pro opakované nahrávání. 
5. Po finalizování DVD+R disku není možné na něj přidávat 

další nahrávky. 
6. V některých případech není možné přidat novou nahrávku na 

DVD disk, který obsahuje materiál již nahraný na jiném DVD 
rekordéru. 

 
 
Nahrávání televizích pořadů 
 
1. Stisknutím [ STANDBY] se zařízení zapne. 
2. Stiskněte tlačítko [HDD/DVD] a zvolte cílové 

zařízení, buď “Pevný disk” (HDD) nebo “DVD 
disk” (DVD). 

Jestliže je za cílové zařízení zvolen DVD disk, stiskněte [
OPEN/CLOSE], otevře se zásuvka disku, vložte do ní DVD disk 
pro nahrávání. Opětovným stisknutím se zásuvka zavře. 
Po vložení DVD disku pro nahrávání, DVD rekordér automaticky 
zahájí proces přípravy disku. 
 
3. Stiskněte [SOURCE] a tlačítky [ ][ ] zvolte 

“Televize” (TV) jako zdroj vstupního signálu. 
 
 
 
 
 
 
4. Tlačítky [CH + ] [CH - ] nebo tlačítky [ ] [ ] zvolte 

televizní kanál, z kterého chcete nahrávat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K výběru televizního kanálu lze rovněž použít číselná tlačítka. 
 
 
 
 

5. Stisknutím [RECORD] začne nahrávání . 
Po stisknutí tlačítka [RECORD] může chvíli trvat, 
než se zařízení spustí. Rovněž po ukončení 
nahrávky trvá pár okamžiků, než se titul uzavře. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nahrávání probíhá tak dlouho, dokud jej nezastavíte, nebo až do 
naplnění DVD disku nebo pevného disku HDD. 
Zastavení nahrávání 
Když stisknete tlačítko [ STOP], ukončení nahrávky vyžaduje 
pár okamžiků k zastavení nahrávky a ukončení titulu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pozastavení nahrávání 
Stisknutím tlačítka [ PAUSE] pozastavíte nahrávání, 
opětovným stisknutím [ PAUSE] se nahrávání obnoví. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Změna nahrávacího režimu před nahráváním: 
Stiskněte tlačítko [SYSTEM MENU]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nové nastavení nemůže změnit současné nastavení, ale bude 
aktivováno během příští relace. 
 
Kontrola stavu disku během nahrávání 
Stiskněte [DISPLAY] , zobrazí se informace o nahrávání. 
 

Upozornění: 

Upozornění: 
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NAHRÁVÁNÍ 

Přidávání nových nahrávek 
Přidání nových nahrávek po ukončení 
předchozích relací. 
Stisknutím tlačítka [RECORD] začne nahrávání,  
stiskněte [ STOP] v místě, kde chcete nahrávku 
zastavit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Každá nová nahrávka je umístěna za předchozí titul, ledaže jste 
se rozhodli nahrávat přes některou již exitující nahrávku. 
(Podrobnosti o “Přepisování” najdete v části “Editování”.) 
 
 
Změna délky kapitol 
Tento DVD rekordér může automaticky rozdělovat tituly do 
kapitol tak, že vkládá označení kapitoly v intervalech 5,10,15, 20, 
25 a 30 minut. 
 
1. Stiskněte tlačítko [SYSTEM MENU], zobrazí se 

systémová nabídka. 
2. Stiskněte [ ][ ], zvolte “Nahrávání” (“RECORD”) 

a stiskněte [ ]. 
3. Stiskněte [ ][ ], zvolte “Označení kapitoly” 

(CHAPTER MARK) a zvolte interval v minutách. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Stisknutím [SYSTEM MENU] vystoupíte ze 

systémové nabídky. 
 
 
1. Během nahrávání stisknutím [EDIT] přidejte označení 

kapitol(y) do ručně nahraného záznamu. 
2. Nahrávání můžete rovněž začít z nabídky Průvodce. 

Stiskněte [ GUIDE], zvolte “Nahrávání” (“RECORD”) a 
stiskněte [OK]. 
Sledujte pokyny pro nastavení režimu nahrávání. 

3. Než začnete, ujistěte se, že na DVD disku nebo pevném 
disku HDD je dost místa pro zamýšlenou nahrávku . 

4. Během nahrávání není možné změnit ani kanál, ani režim 
nahrávání. 

Přehrávání posledního záznamu (pouze HDD) 
Stisknutím [ PLAY] nebo [ GUIDE] začnete 
přehrávat titul nahraný jako poslední. 
 
Tato funkce je k dispozici jen tehdy, když je požadovaný titul na 
pevném disku HDD. 
 
Pomocí funkce [ PLAY] 
1. Stiskněte [ PLAY], začne přehrávání titulu 

nahraného na HDD jako poslední. 
 
 
Pomocí funkce [ GUIDE] 
1. Stiskněte [ GUIDE] a zvolte ikonu “Přehrávání” 

(“PLAYBACK”). 
2. Potvrďte, že zdroj přehrávání je pevný disk HDD. 
3. Stiskněte [ ] [ ], zvolte ikonu “Poslední 

nahrávka” (Last Record) a stiskněte [OK]. Spustí 
se přehrávání. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. V případě výpadku elektrického proudu, může být program, 

který nahráváte, ztracen. 
2. Předtím, než začnete nahrávat, se ujistěte, že DVD disk 

nebo pevný disk má dostatečné místo pro nahrávku. 
3. Během nahrávání není možné nahrávací režim změnit. 
4. Před přehráváním vašeho disku typu DVD+R na jiném 

přehrávači, musíte disk nejdříve finalizovat. 
 
 

Upozornění: 

Upozornění: 
Upozornění:
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NAHRÁVÁNÍ 
 
Nahrávání z videorekordéru nebo videokamery 
 
Před nahráváním 
K tomuto DVD rekordéru mohou být připojeny standardní 
analogové audio/video kabely (RCA) nebo IEEE-1394 kabel, 
který umožňuje nahrávání z videokamery na DVD disk v 
digitálním formátu podle vašeho výběru. Zařízení funguje v 
podstatě jako digitální videorekordér. Příkladem použití může být 
zálohování videokazet nebo přenášení záznamů z 
videorekordéru či videokamery na DVD disk nebo pevný disk. 
Tento DVD rekordér umožňuje základní ovládání DV videokamer 
prostřednictvím dálkového ovladače DVD v případě, že DV 
videokamera je připojena IEEE-1394 kabelem (DV Link). 
 
 
Konektory na předním a zadním panelu 
Připojte videorekordér nebo videokameru k příslušným 
konektorům na DVD rekordéru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nahrávání 
 
1. Stiskněte tlačítko [HDD/DVD] a zvolte cílové 

zařízení pro nahrávání. 
Je-li cílovým zařízením “DVD”, stisknutím tlačítka [
OPEN/CLOSE] otevřte zásuvku disku a vložte do ní DVD disk 
vhodný k nahrávání, etiketou nahoru. 
 
2. Stiskněte [SOURCE] zvolte vstupní signál – 

televize (TV), přední video vstup (Front AV), 
SCART nebo DV videokamera (DV). 

 
 
 
 
 
 
 
3. Spusťte přehrávání na videorekordéru nebo 

videokameře. 
 
4. Stisknutím [RECORD] nahrajete video/audio 

signál z vašeho videopřehrávače nebo 
videokamery na DVD disk vhodný pro nahrávání 
nebo na pevný disk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Stisknutím [ STOP] ukončete nahrávání. 
 
 
 
Pozastavení nahrávání 
Stisknutím tlačítka[ PAUSE] pozastavíte nahrávání. Chcete-li 
nahrávání opětovně spustit, stiskněte tlačítko [ PAUSE] ještě 
jednou. 
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Jednodotekové nahrávání 
“Jednodotekové nahrávání” (one-touch recording) 
použijte pro okamžité nahrávání v 30 minutových 
blocích. Pokaždé, když stisknete tlačítko [RECORD], 
bude k nahrávacímu času přidáno dalších 30 minut. 
 
Nahrávání DV  
Před nahráváním z DV videokamery 
Tento DVD rekordér umožňuje základní kontrolu funkcí DV 
videokamer prostřednictvím dálkového ovladače. DVD rekordér 
může ovládat funkce videokamery “přehrávání, stop, převíjení 
vpřed, převíjení vzad" (“Play, Stop, FF, REW”) prostřednictvím 
napojení DV Link. Jednoduše umístěte kurzor na obrazovce na 
požadovanou funkci na DV vstupu a stiskněte [OK] na dálkovém 
ovladači. 
 
Použití “Průvodce” pro nahrávání DV signálu 
1. Zapněte váš televizor a tento DVD rekordér. 
2. Připojte DV kabel (IEEE-1394 4-kolíkový konektor 

na obou koncích) k DV videokameře a DVD 
rekordéru. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Zapněte DV videokameru. Zvolte “Režim 

přehrávání” (“Playback”) na DV videokameře. 
4. Stiskněte “Pause” na DV videokameře v místě, 

kde chcete začít nahrávat. 
5. Stiskněte [ GUIDE] na dálkovém ovladači. 

Zobrazí se nabídka Průvodce. 
6. Stiskněte [ ] [ ], zvolte ikonu “Nahrávání” 

(“RECORD”), a stisknutím tlačítka [OK] spusťte 
nahrávání. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Stisknutím [ ] [ ] zvolte “DV” a stisknutím [OK] 

volbu potvrďte. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Stiskněte [ ] [ ], zvolte cílové zařízení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Stiskněte [ ] [ ], zvolte kvalitu nahrávání a 

stisknutím [OK] potvrďte nastavení. 
 
10. Stisknutím [OK] se spustí nahrávání. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tento DVD rekordér zůstane v režimu pozastavení, když 
nepřijímá žádný DV signál. 
 
 
 
11. Pozastavení nahrávání. 
Stisknutím [ PAUSE ] na dálkovém ovladači se nahrávání 
pozastaví. 
Stiskněte [ PAUSE] ještě jednou, když chcete obnovit 
nahrávání. 
 
12. Ukončení nahrávání. 
Stisknutím [▓] nahrávání zastavte. 
 
 

Před přehráváním vašeho disku typu DVD+R na jiném 
přehrávači, musíte disk nejdříve finalizovat. Podrobnosti o 
finalizaci disku naleznete v části “Diskové nástroje” (“Disc Tools”) 
 
 
 
 

Upozornění: 

 

 

Upozornění:
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Použití “Průvodce” pro nahrávání DV signálu 
 
Před nahráváním DV materiálu 
Toto zařízení umožňuje ovládat základní funkce DV na 
obrazovce. Tyto funkce lze ovládat prostřednictvím dálkového 
ovladače DVD . 
1. Zapněte váš televizor a tento DVD rekordér. 
 
2. Stisknutím tlačítka [HDD/DVD] zvolte cílové 

zařízení pro nahrávání. 
Je-li cílovým zařízením “DVD”, stisknutím tlačítka [
OPEN/CLOSE] otevřte zásuvku disku a vložte do ní DVD disk 
vhodný k nahrávání, etiketou nahoru. 
 
3. Připojte kabel DV (IEEE-1394 4-kolíkový konektor 

na obou koncích) k DV videokameře a tomuto DVD 
rekordéru. 

 
4. Zapněte DV videokameru. Zvolte “Přehrávání” 

(“Playback mode”) na DV videokameře. 
 
5. Stiskněte tlačítko “Pause” v místě, kde chcete 

začít nahrávat. 
 
6. Stiskněte [SOURCE], zobrazí se “Zdroj vstupního 

signálu” (Signal-Input source), zvolte “DV” vstup. 
 
 
 
 
 
 
7. Spusťte přehrávání na DV videokameře a 

stisknutím [RECORD] na DVD rekordéru spusťte 
nahrávání. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Pozastavení nahrávání. 
Stisknutím [ PAUSE ] na dálkovém ovladači se nahrávání 
pozastaví. 
Stiskněte [ PAUSE] ještě jednou, když chcete nahrávání 
obnovit. 
 
9. Ukončení nahrávání. 
Stisknutím [▓] nahrávání zastavte. 

Ovládání DV 
 
Po ukončení nahrávání se na obrazovce zobrazí panel nástrojů 
DV. Umožňuje ovládání základních funkcí DV videokamery 
prostřednictvím dálkového ovladače tohoto DVD rekordéru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Stiskněte [ ] [ ] a zvolte ikonu ( ) pro 

převíjení vpřed DV videokamery. 
 
2. Stiskněte [ ] [ ] a zvolte ikonu ( ) pro zpětné 

převíjení DV videokamery. 
 

3. Stiskněte [ ] [ ] a zvolte ikonu ( ) pro zastavení 
DV videokamery . 

 
4. Stiskněte [ ] [ ] a zvolte ikonu ( ) pro spuštění 

přehrávání DV videokamery. 
 
5. Stiskněte [ ] [ ] a zvolte ikonu ( ▌▌) pro 

pozastavení DV videokamery. 
 
 
 
 
1. Vstupní konektor DV-Link na tomto zařízení slouží pouze k 

připojení kompatibilních DV videokamer [Digitální Video]. 
2.  Pouze DV signál může být připojen ke vstupu DV-Link na 

tomto DVD rekordéru. 
3. Videokamery pracující ve formátu MICRO MV k tomuto 

konektoru DV-Link (IEEE-1394) nepřipojujte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Upozornění: 
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NAHRÁVÁNÍ POMOCÍ ČASOVAČE 
 
Před nahráváním pomocí časovače  
Ujistěte se, že na DVD disku vhodném k nahrávání nebo na 
pevném disku HDD je dostatek místa pro nahrávání pomocí 
časovače. Předtím, než začnete nahrávat, se řiďte pokyny pro 
nastavení datumu, času, kvality obrazu a kanálu programu nebo 
ručně nastavte zdroj nahrávky. Funkcí nahrávání pomocí 
časovače můžete nastavit až 16 jednotlivých titulů.  
 

Nastavení časovače 
1. Stisknutím tlačítka [ STANDBY] spusťte zařízení.  
 
2. Stisknutím tlačítka [TIMER] se objeví nabídka 

“Časovač-Nahrávání” (“Timer-Record”). 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Stisknutím tlačítek [ ] [ ] zvolte položku ze 

seznamu nastavení časovače a tlačítkem [OK] 
spusťte nabídku systémového nastavení 
nahrávání pomocí časovače. 

 
 
 
 
 
 
 
 
4. Stisknutím tlačítek [ ] [ ] [ ] [ ] zvolte “Zdroj 

signálu” (“Signal Source”) a následným 
stisknutím [OK] vyvolejte seznam. 

Stisknutím tlačítek [ ] [ ] [ ] [ ] a [OK] potvrďte vaši volbu. 
 
5. Stisknutím tlačítek [ ] [ ] [ ] [ ] zvolte “TV 

kanál” (“TV Channel”) a stisknutím [OK] vyvoláte 
seznam. Tento krok platí pouze, když je “televize” 
zvolená jako zdroj. 

Stisknutím tlačítek [ ] [ ] [ ] [ ] a [OK] potvrďte vaši volbu. 
 
6. Stisknutím tlačítek [ ] [ ] [ ] [ ] zvolte “Cílové 

zařízení” (“Target Device”) a následným 
stisknutím [OK] vyvolejte seznam. 

Stisknutím tlačítek [ ] [ ] [ ] [ ] a [OK] potvrďte vaši volbu. 
Je-li “DVD” zvoleno jako cílové zařízení, stisknutím tlačítka [
OPEN/CLOSE] otevřte zásuvku disku a vložte do ní DVD disk 
pro nahrávání. 
 
7. Stisknutím tlačítek [ ] [ ] [ ] [ ] zvolte “Kvalita 

nahrávání” (“Recording Quality”) a následným 
stisknutím [OK] vyvolejte seznam. 

Stisknutím tlačítek  [ ] [ ] [ ] [ ] a [OK] potvrďte vaši volbu. 

8. Stisknutím tlačítek [ ] [ ] [ ] [ ] zvolte 
“Opakovat (jednou, denně nebo týdně)” (“Repeat- 
once, daily or weekly”) a následným stisknutím 
[OK] vyvolejte seznam. 

Jestliže jste zvolili “Jednou”, musíte nastavit datum. Kurzorem 
zvýrazněte “datum“ (“date”) a stiskněte [OK]. Pro nastavení 
datumu použijte číselná tlačítka (0~9) nebo [ ] [ ] [ ] [ ]. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jestliže jste zvolili “denně“ (“daily“) nemusíte nastavit datum, 
protože nahrávání pomocí časovače je nastaveno na každý den, 
dokud není zrušeno nebo je disk plný. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jestliže jste zvolili “týdně“ (“weekly“) na obrazovce se objeví 
týdenní kalendář, kde zvolíte den. Pomocí tlačítek [ ] [ ] [ ] [ ] 
umístěte kurzor na zvolený den, zvýrazněte ho a stisknutím [OK] 
potvrďte vaši volbu. Poté přemístěte kurzor na “EXIT” a 
stisknutím [OK] uložte do paměti zvolená nastavení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jestliže je režim nastaven jako “Denně” nebo “týdně” stisknutím 
[ ] [ ] [ ] [ ] přesuňte zvýrazněný kurzor na ikonu “upřesnit” a 
stiskněte [OK]. Můžete si vybrat nastavení “bez omezení” nebo 
“s omezením”. Zvolíte-li “s omezením”, zadejte datum ZAHÁJENÍ 
a UKONČENÍ časového období pro platné nastavení. Posuňte 
zvýrazněný kurzor na OK a stisknutím [OK] potvrďte nastavení 
nebo ho ZRUŠTE a stiskněte [OK] pro nové nastavení. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Upozornění:
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NAHRÁVÁNÍ POMOCÍ ČASOVAČE 

 
9. Stisknutím tlačítek [ ] [ ] [ ] [ ] zvolte 

“Začátek” (Start Time) a stiskněte [OK]. 
Pro nastavení začátku použijte číselná tlačítka (0~9) nebo 
tlačítka [ ] [ ] [ ] [ ]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Stisknutím tlačítek [ ] [ ] [ ] [ ] zvolte “Konec” 

(“End Time”) a stiskněte [OK]. 
Pro nastavení času ukončení použijte číselná tlačítka (0~9) nebo 
tlačítka [ ] [ ] [ ] [ ]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jestliže jste zadali špatnou volbu 
Tlačítky [ ] [ ] znovu vyberte položku, kterou chcete změnit.  
 
11. Stisknutím tlačítek [ ] [ ] [ ] [ ] zvolte “PDC” a 

tlačítkem [OK] ho zapněte nebo vypněte . 
12. Jestliže jste zvolili TV, stisknutím [ ] [ ] [ ] [ ] 

zvolte “SOUND (TV AUDIO)”(zvuk (TV audio)) a 
poté stisknutím [OK] vyvolejte seznam. 

Stisknutím tlačítek [ ] [ ] [ ] [ ] a [OK] potvrďte vaši volbu. 
 
13. Stisknutím tlačítek [ ] [ ] zvolte “OK”pro uložení 

nastavení nahrávané položky a vraťte se do 
seznamu nahrávání pomocí časovače.  

Kurzorovými tlačítky [ ] [ ] [ ] [ ] zvolte [RESET], jestliže 
chcete znovunastavit položku nahrávanou pomocí časovače. 
 
14. Stisknutím tlačítek [ ] [ ] přejděte na jinou 

položku na seznamu a stiskněte [OK] chcete-li 
takto naprogramovat více záznamů.  

Pokud ne, zvolte “EXIT” a stisknutím [OK] opusťte seznam 
nahrávání pomocí časovače. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. Tlačítkem [ STANDBY] se zařízení vypne a 

aktivuje se funkce “Nahrávání pomocí časovače” 
(“Timer Record”) 

Zastavení nahrávání během nahrávání pomocí 

časovače  
Když stisknete [ STOP], může trvat několik sekund, než se 
nahrávání zastaví.  
 
Kontrola stavu nahrávání během nahrávání pomocí 
časovače. 
Stiskněte tlačítko [DISPLAY] a na obrazovce se zobrazí  
informace o nahrávání pomocí časovače.  
 
 
1. Když je funkce nahrávání pomocí časovače aktivní, 

kontrolka časovače (“Timer LED”) na předním panelu DVD 
přehrávače se rozsvítí. 

2. DVD rekordér musí být vypnutý, aby se aktivovala funkce 
nahrávání pomocí časovače. 

 
Používání systému ShowView® pro nahrávání 
pomocí časovače 

1. Stisknutím tlačítka [ STANDBY] zapněte zařízení. 
 
2. Stisknutím tlačítka [TIMER] vyvolejte nabídku 

“Nahrávání pomocí časovače” (“Timer-Record”). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Tlačítky [ ] [ ] zvolte položku ze seznamu 

nastavení a stisknutím [OK] aktivujte nabídku 
nastavení pro funkci nahrávání pomocí časovače.  

 
4. Tlačítky [ ] [ ] [ ] [ ] zvolte “ShowView®” a 

stisknutím [OK] vyvolejte nabídku nastavení. 
Nebo stisknutím tlačítka [ShowView®] vyvoláte nabídku 
ShowView®. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Stisknutím tlačítek [ ] [ ] [ ] [ ] zvolte 

“Opakovat (jednou, denně nebo týdně)” (“Repeat 
(once, daily or weekly”) a stisknutím [OK] 
vyvolejte seznam. 

Stisknutím tlačítek [ ] [ ] [ ] [ ] a [OK] potvrďte vaši volbu. 
 
6. Stisknutím tlačítek [ ] [ ] [ ] [ ] zvolte  

“číselný kód ShowView®” (“ShowView® number”) 
a stisknutím [OK] vložte číslo. 

Stisknutím tlačítek [ ] [ ] [ ] [ ] a [OK] potvrďte vaši volbu.

Upozornění:
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NAHRÁVÁNÍ POMOCÍ ČASOVAČE 

 
7. Tlačítky [ ] [ ] [ ] [ ] zvolte “Cílové zařízení” 

(“Target Device”) a stisknutím [OK] vyvolejte 
seznam. 

Stisknutím tlačítek [ ] [ ] [ ] [ ] a [OK] potvrďte vaši volbu.  
Je-li “DVD” zvoleno jako cílové zařízení, stisknutím tlačítka [  
OPEN/CLOSE] otevřte zásuvku disku a vložte do ní DVD disk 
pro nahrávání. 
 
8. Stisknutím tlačítek [ ] [ ] [ ] [ ] zvolte “Kvalita 

nahrávání” (“Recording Quality”) a stisknutím 
[OK] vyvoláte seznam. 

Stisknutím tlačítek [ ] [ ] [ ] [ ] a [OK] potvrďte vaši volbu.   
Kurzorovými tlačítky [ ] [ ] znovu vyberte položku, kterou 
chcete změnit. 
 
9. Stisknutím tlačítek [ ] [ ] [ ] [ ] zvolte “PDC” a 

tlačítkem [OK] ho zapněte nebo vypněte . 
 
10. Stisknutím [ ] [ ] [ ] [ ] zvolte “ZVUK (TV 

ZVUK)” a stisknutím [OK] vyvolejte seznam. 
Stisknutím tlačítek [ ] [ ] [ ] [ ] a [OK] potvrdíte vaši volbu. 
 
11. Stisknutím tlačítek [ ] [ ] zvolte “OK”pro uložení 

nastavení nahrávané položky a vraťte se do 
seznamu Nahrávání pomocí časovače. 

 
12. Stisknutím tlačítek [ ] [ ] přejděte na jinou 

položku na seznamu a stiskněte [OK] chcete-li 
takto naprogramovat více záznamů. 

Pokud ne, zvolte “EXIT” a stisknutím [OK] opusťte seznam 
nahrávání pomocí časovače. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. Stisknutím tlačítka [ STANDBY] se zařízení vypne 

a aktivuje se funkce “Nahrávání pomocí 
časovače” (“Timer Record”) 

 
 
 
 
1. Jestliže se chcete vrátit do normální nabídky nahrávání 

pomocí časovače, zvolte “Nastavení 
datumu/času“ (“Date/Time Setting“) a stiskněte [OK]. 

2. DVD rekordér musí být vypnut, aby byla funkce nahrávání 
pomocí časovače aktivována. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Upozornění: 

 

 

SHOWVIEW
®
 je ochranná známka společnosti 

Gemstar Development Corporation. SHOWVIEW
® 

systém je vyroben v licenci společnosti 

Gemstar Development Corporation. 
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FUNKCE PRUŽNÝ ČAS  
 
Funkce “Pružný čas“ (“Flex Time“) vám umožní “pozastavit živý 
televizní pořad” (“Pause Live TV“) a začít ho znovu sledovat z 
téhož místa, až se vám to hodí. 
 
Upozornění: Funkce “Pause Live TV” je časově omezená na 3 
hodiny. 
 
Pozastavení živého televizního vysílání 

 
1. Stisknutím tlačítka [ STANDBY] spusťte zařízení. 
 
2. Spusťte televizní přijímač a video vstup nastavte 

do tohoto rekordéru. 
 
3. Stisknutím tlačítek [CH + ] [ CH - ] na dálkovém 

ovladači rekordéru zvolte vybraný kanál. 
Protože je rekordér nastaven jako video zdroj TV přijímače, 
výběr kanálů MUSÍ být proveden pomocí dálkového ovladače 
rekordéru. Pro zvyšování a snižování hlasitosti použijte dálkový 
ovladač televizního příjimače. 
 
4. Když se rozhodnete nedívat se na televizní 

vysílání a zastavit ho, stiskněte [FLEX TIME]. 
Stisknutím tlačítka [FLEX TIME] se vysílání videa na TV přijímači 
pozastaví. Zobrazená scéna je poslední snímek, který jste viděli, 
když jste stiskli tlačítko [FLEX TIME]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Když jste zpět u televizního přijímače a jste 

připraveni pokračovat ve sledování, stiskněte 
tlačítko [ PLAY]. Televizní pořad začne hrát od 
přerušené scény. 

  
6. Stisknutím tlačítek [ F.F.] nebo [ REW] můžete 

rychle skenovat vpřed nebo vzad (do místa, kde 
začíná [TIME SHIFT]). 
Stisknutím [ PAUSE ] pozastavíte přehrávku. 
Opakovaně stiskněte tlačítko [ PAUSE ], jestliže 
chcete znovu pokračovat ve sledování. 

7. Stisknutím tlačítka [FLEX TIME] vypnete funkci  
posunutí času (time shift) a přepnete na sledování 
živého televizního pořadu. 

 
 
 

Nahrávání a přehrávání 
 
Pro přehrávání nahraného programu předtím, než 
naprogramované nahrávání má skončit, se řiďte níže uvedenými 
pokyny. 
 
1. Během nahrávání stiskněte [ PLAY]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Stisknutím tlačítek [ F.F.] nebo [ REW] můžete 

rychle skenovat vpřed nebo vzad. 
Stisknutím tlačítka [ PAUSE ] pozastavíte 
přehrávku. 
Opakovaně stiskněte tlačítko [ PAUSE], jestliže 
chcete znovu pokračovat ve sledování.  
 
 
 
Stisknutím tlačítka [ STOP] zastavíte 
přehrávání/sledování.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Varování:
Jestliže znovu stisknete tlačítko [ STOP] funkce nahrávání se 
vypne. 
 
3. Chcete-li zastavit nahrávání, stiskněte tlačítko [

STOP] podruhé. 
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PŘEHRÁVÁNÍ 
Přehrávání video disků DVD/VCD/SVCD  
Předtím, než se potěšíte digitálním světem zvuku a videa na discích DVD, se ujistěte, že jste provedli správnou volbu v nabídkách 
nastavení. Tato nastavení by měla odpovídat parametrům vašeho systému. Po úspěšném nastavení parametrů budete připraveni se těšit 
z disků DVD, video CD a CD prostřednictvím DVD rekordéru. 
 
Základní přehrávání 
Zapněte televizi a zvolte na ní příslušný video vstup, který 
vyhovuje napojení přehrávače. 
 

Stisknutím tlačítka [ STANDBY] zapněte zařízení. 
Stisknutím tlačítka se zařízení zapne nebo vypne. 
  

 
Stisknutím tlačítka [ OPEN/CLOSE] otevřte 
záskuvku disku. Vložte disk do zásuvky, etiketou 
nahoru. 

 
Stisknutím tlačítka [ PLAY] spusťte přehrávání. 

 
Stisknutím tlačítka [ F.F.] provedete rychlé 

skenování vpřed. 
Opakovaným stisknutím tlačítka přehrajete disk vpřed 2x, 4x, 
8x , nebo 16x rychlostí. 
 

 
 

Stisknutím tlačítka [ REW] provedete rychlé 
skenování vzad. 

Opakovaným stisknutím tlačítka přehrajete disk vzad 2x, 4x, 
8x , nebo 16x rychlostí. 
 

 
 

Stisknutím tlačítka [ NEXT] se přemístíte na další 
kapitolu nebo stopu. 
Opakovaným stisknutím tlačítka přeskočíte během přehrávání 
na následující kapitolu.  

 
Stisknutím tlačítka [ PREVIOUS] se vrátíte na 
předchozí kapitolu. 
Opakovaným stisknutím tlačítka se během přehrávání vrátíte 
na začátek předcházející kapitoly.  

 
Tlačítkem [ PAUSE/STEP] pozastavíte přehrávání. 

 
 Opakovaným stisknutím [ PAUSE/STEP] spustíte 
“Režim přehrávání po snímku” (Frame by frame 
mode). 
Opakovaným stisknutím tlačítka můžete posouvat obraz na 
DVD a video CD disku snímek po snímku během přehrávání 
v režimu pozastavení. 
Stisknutím tlačítka [ PLAY] opět začne normální přehrávání. 
 
 Stisknutím tlačítka [BROWSER] prohlížíte obsah 

  disku DVD nebo pevného disku HDD. 
 Stisknutím tlačítka [HDD/DVD] zvolíte přehrávání z 
HDD nebo DVD. 

Stisknutím tlačítka [ STOP] zastavíte přehrávání. 
Na označeném místě stisknutím tlačítka [ PLAY] znovu 
spustíte přehrávání. 
Dvojím stisknutím tlačítka [ STOP] přehrávání úplně 
zastavíte. 
Stisknutím tlačítka [ PLAY] začnete přehrávat od začátku 
disku. 
 

 
Stisknutím tlačítka [DISPLAY] zobrazíte stav disku 
během přehrávání. 

 
Stisknutím tlačítka [DISC MENU] zobrazíte nabídku 
náhledových ikon na televizní obrazovce. 
Stisknutím se vrátíte k titulu na DVD nebo k momentálně 
přehrávanému titulu v kořenovém adresáři disku. 

 
 
Číselnými tlačítky [0,1~9] zvolte položku v nabídce titulů. 

 
 

Tlačítky [ ] [ ] [ ] [ ]zvolte položku a stiskněte [ENTER]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Příklad zobrazení náhledů 
 
 

Stisknutím [PLAYLIST/MENU] zobrazíte na   
televizní obrazovce nabídku nahraných záznamů. 

Tlačítky Tlačítky [ ] [ ] [ ] [ ]zvolte položku a stiskněte [OK]. 
 
 

Tlačítko [PLAYLIST/MENU] funguje pouze tehdy, když je 
zařízení v režimu přehrávání. Stisknutí tohoto tlačítka během 
jiných operací u tohoto zařízení nefunguje. 
 

 

Upozornění:

VCD SVCD

DVD
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PŘEHRÁVÁNÍ 
 
Navigování 
Během přehrávání se stisknutím [Navi.] zobrazí nabídka 
“Navigace” (“Navigation”). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPAKOVAT 

Opakované přehrávání. Umístěte zvýrazněný kurzor 
na “OPAKOVAT” (“REPEAT”) a opakovaným 
stisknutím [OK] zvolte režim opakování. V závislosti 
na vašem DVD disku můžete opakovaně přehrávat 
Stopu (Track), Titul (Title), soubor (file) nebo Disk 
(Disc). 

 
 
Pro DVD jsou tyto možnosti opakování: opakovat jeden <-> 

opakování vypnuto.  
Pro VCD a SVCD jsou tyto možnosti opakování: opakovat jeden 

<-> opakovat všechny <-> opakování vypnuto.  
Pro CDDA (audio CD) a disky s daty, možnosti opakování jsou: 

opakovat jeden (kromě souborů JPEG) <-> opakovat 
všechny <-> náhodné přehrávání <-> opakování 
vypnuto. 

ZOOM 
Tato funkce umožňuje 1x, 2x, 3x a 4x zvětšit nebo 
zpětně zmenšit zvolený program. Tlačítky [ ] [ ] [ ] 
[ ] umístěte zvýrazněný kurzor na zvolenou položku 
na panelu na obrazovce a stiskněte [OK]. 

ZPOMALIT 
Funkce umožňující zvolit rychlost zpomaleného 
přehrávání. Disk můžete přehrávat rychlostí +1/2x, 
+1/4x nebo -1/2x, -1/4x. 

VYHLEDAT 
Zahájí funkci vyhledávání vybrané pozice 
v současném titulu nebo stopě (časové hledání) 
[time search]. Číselnými tlačítky (0 až 9) zadejte 
zvolený čas nebo titul. 
Příklad (pro DVD-VIDEO) 
Přehrát z 

  TITUL : KAPITOLA : 001/001 
Nebo ČAS : 0 1: 2 7: 3 3 (H:M:S) 
Příklad (pro SVCD/VCD) 
Přehrát z 

  ČAS: 0 1: 2 7: 3 3 
Stisknutím tlačítka [ ] opravíte chybu. 
Opakovaným stisknutím [ ] se vráťte zpět k číslici, 
kde jste udělali chybu, poté vložte správné číslo. 
Stisknutím [OK] začne přehrávka ze zadaného času.  

 
 
Posunutí kurzoru doleva přes jednotlivé nabídky vás dostane na 
předchozí úroveň. Posunutí kurzoru doleva na první nabídce 

zavře dialogové okno. 
OPAKOVÁNÍ Z BODU “A” DO BODU “B” 

Opakování vybrané části. 
Na začátku části, kterou chcete opakovat zvolte “bod 
A“ [“Point A”].  
Na konci části, kterou chcete opakovat zvolte “bod 
B“ [“Point B”]. 
Zařízení vyhledá bod “A” a začne opakovat 
přehrávku mezi body “A” a “B”. 
Zvolte [Cancel] [Zrušit]. Režim opakování z bodu 
“A“ do bodu “B“ se vypne, přehrávání pokračuje 
normálně. 

TITULKY 
Během přehrávání můžete zvolit titulky v některém  
z jazyků dostupných na disku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Některé disky DVD obsahují titulky v různých jazycích. Jestliže 
chcete zvolit titulky, postupujte podle následujících pokynů. 
 
AUDIO 

Zvolení jiného jazyka audia nebo doprovodné 
zvukové stopy během přehrávání DVD.   

 
 
 
 
 
 
 
 
Na DVD musí být k dispozici více jazyků nebo doprovodných 
zvukových stop.  
ÚHEL 

Zvolení jiného úhlu kamery při přehrávání DVD.  
 
 
 
 
 
 
 
Na DVD musí být k dispozici možnost výběru z více úhlů kamer 
(u sledovaného titulu) nebo nahrané stopy. 
INFORMACE 

Aktivuje nebo de-aktivuje informace o discích DVD,  
VCD nebo SVCD. 

VYSTOUPENÍ Z NAVIGACE 
           Dalším stisknutím tlačítka [Navi.] nebo opakovaným  
           stisknutím [ ] opustíte nabídku “Navi” (navigace)                 

nebo zvýrazněte tlačítko “EXIT” a stiskněte [OK].

Upozornění: 

Upozornění:

Upozornění:

Upozornění:

Upozornění: 
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PŘEHRÁVÁNÍ VIDEO TITULŮ (POMOCÍ PROHLÍŽEČE) 
 
Toto zařízení může přehrávat tituly videozáznamů nahraných na  
pevném disku HDD nebo na disku DVD vhodném pro záznam. 
  
Přehrání titulu videozáznamu 
 
1. Umístěte disk s nahranými video tituly do zásuvky 

nebo se ujistěte, že jsou tituly uložené na pevný 
disk HDD.  

2. Stisknutím tlačítka [HDD/DVD] zvolte HDD nebo 
DVD. 

3. Stiskněte tlačítko “PROHLÍŽEČ” [BROWSER] a 
zobrazí se nabídka prohlížeče s náhledy.  

Chcete-li vidět textovou nabídku, zvolte ikonu “Zobrazení 
textu“ (“Text View”) a stiskněte [OK]. 
Chcete-li změnit přehrávací zařízení, stisknutím tlačítek [ ] [ ] 
přemístěte zvýraznění na ikonu “HDD” nebo “DVD” (podle toho, 
které je nastaveno jako zdroj) a stisknutím [OK] změňte 
nastavení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Stisknutím [ ] [ ] přemístěte zvýraznění na ikonu 

“Video” a stisknutím [OK] se zobrazí nabídka 
souborů s náhledy.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Chcete-li vidět textovou nabídku, přesuňte kurzor na ikonu 
“Zobrazení textu“ (“Text View”) a stiskněte [OK]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Tlačítky [ ] [ ] [ ] [ ]zvolte soubor, který 

chcete začít přehrávat a stiskněte [OK]. 
 
6. Stisknutím [ PAUSE] pozastavíte přehrávání 

obrázku. 
Stisknutím [▓STOP] zastavíte přehrávání na   
vyznačeném místě. 

Dvojím stisknutím [▓STOP] přehrávání zcela ukončíte. 
 

 
 
Čísla stránek v prohlížeči se mění podle toho, kolik je na pevném 
disku nebo DVD uloženo titulů nebo souborů a nemusí být vždy v 
číselném pořadí. Toto řešení má umožnit snadnější přístup ke 
stránkám v situacích, kdy existuje větší počet titulů nebo 
souborů. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Upozornění:
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PŘEHRÁVÁNÍ ZVUKOVÝCH A OBRÁZKOVÝCH SOUBORŮ (POMOCÍ PROHLÍŽEČE) 
 
Toto zařízení může přehrávat audio CD, soubory JPEG nebo 
MP3 z disku nebo z pevného disku HDD. 
Přehrávání hudebních souborů 
Přehrávání souborů MP3. 
1. Umístěte disk MP3 do zásuvky nebo uložte 

soubory MP3 na HDD. Soubory MP3 nacházející 
se na HDD mohou být hrány z pevného disku. 

 
2. Stisknutím [HDD/DVD] zvolte pevný disk HDD 

nebo DVD. 
 
3. Stiskněte tlačítko [BROWSER] na seznamu,  

zobrazí se nabídka prohlížeče s náhledy.  
Chcete-li změnit přehrávací zařízení, stisknutím [ ] [ ] [ ] [ ] 
přesuňte zvýrazněný kurzor na ikonu “HDD” nebo “DVD” (podle 
toho, který zdroj chcete) a stisknutím [OK] změníte nastavení. 
4. Tlačítky [ ] [ ] přesuňte zvýrazněný kurzor na 

ikonu “Hudba” (“Music”) a stisknutím [OK] se 
zobrazí nabídka souborů s náhledy.  

Chcete-li vidět textovou nabídku, zvolte “Zobrazení textu“ (“Text 
View”) a stiskněte [OK]. 
 
 
 
 
 
 
5. Tlačítky [ ] [ ] [ ] [ ] přesuňte zvýrazněný 

kurzor na soubor, který chcete přehrávat a 
stiskněte [OK]. 

 
6. Během přehrávání stisknutím tlačítka [ NEXT] 

nebo [ PREVIOUS] přejdete k následujícímu 
souboru nebo se vrátíte k předchozímu. 

 
7. Stisknutím [ PAUSE] pozastavíte přehrávku. 
 
8. Stisknutím [▓STOP] zastavíte přehrávání na   

vyznačeném místě. 
Dvojím stisknutím [▓STOP] přehrávání zcela ukončíte. 
 
 
1. Obsahuje-li název souboru MP3 2-bytový charakter, je 

možné, že zařízení nezobrazí název správně. 
2. Zařízení nepodporuje ID3 tagging. 
3. Zařízení nepodporuje soubory MP3-Pro nebo WMA. 
4. Zařízení podporuje disky s postupně nahranými kapitolami. 
5. Zařízení může přehrávat obrázky nebo stopy 

s následujícími příponami; JPG nebo jpg, BMP nebo bmp a 
MP3 nebo mp3 atd. 

6. Čas nutný pro načtení obsahu disku se může u různých 
disků lišit. Záleží na počtu nahraných skupin (složek) a stop 
(souborů) atd. 

7. Při přehrávání disku JPEG, MP3 nebo BMP se nemůžete 
posouvat dopředu nebo dozadu pomocí tlačítka F.F. nebo 
REW. 

8. Během přehrávání disku MP3 nemůžete zvolit zvukovou 
stopu stisknutím číselných tlačítek. 

9. Toto zařízení podporuje soubory MP3 nahrané v kvalitě od 
32Kbps do 320Kbps. 

Přehrávání obrázkových souborů 
Přehrávání souborů JPEG a BMP. 
1. Umístěte disk se soubory JPEG nebo BMP do 

zásuvky nebo uložte soubory JPEG a BMP na 
HDD. Soubory JPEG a BMP uložené na HDD 
mohou být hrány z pevného disku. 

 
2. Stisknutím [HDD/DVD] zvolte HDD nebo DVD. 
 
3. Stiskněte tlačítko [BROWSER] , zobrazí se 

nabídka prohlížeče s náhledy. 
 Chcete-li změnit přehrávací zařízení, stisknutím [ ] [ ] [ ] [ ] 
přesuňte zvýrazněný kurzor na ikonu “HDD” nebo “DVD” (podle 
toho, který zdroj chcete) a stisknutím [OK] změňte nastavení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Tlačítky [ ] [ ] přesuňte zvýrazněný kurzor na 

ikonu “Obrázky” (“Pictures”) a stisknutím [OK] se 
zobrazí nabídka souborů s náhledy. 

Chcete-li vidět textovou nabídku, přesuňte kurzor na ikonu 
“Zobrazení textu” (“Text View”) a stiskněte [OK]. 
 
 
 
 
 
 
 
5. Tlačítky [ ] [ ] [ ] [ ]přesuňte zvýrazněný 

kurzor na soubor, který chcete přehrávat a 
stiskněte [OK]. 

 
6. Během přehrávání se stisknutím tlačítek [ ] [ ] 

posunete k následujícímu nebo se vrátíte 
k předchozímu souboru. 

 
 
 
 
7. Tlačítky [ ] [ ] zvolte “Otočit DOPRAVA” 

[“Rotate RIGHT”] nebo “Otočit DOLEVA” [“Rotate 
LEFT”] a “Otočit NAHORU” [“Rotate UP”] nebo 
“Otočit DOLŮ” [“Rotate DOWN.”] 

 
 
 
 
 
8. Stisknutím [ PAUSE] pozastavíte přehrávku. 
 
9. Stisknutím [▓STOP] zastavíte přehrávání na   

vyznačeném místě. 
Dvojím stisknutím [▓STOP] přehrávání zcela ukončíte. 
 

Upozornění: 
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PŘEHRÁVÁNÍ ZVUKOVÉHO CD, OBRÁZKŮ A HUDBY 
 
Přehrávání zvukového CD disku 
Přehrávání zvukových CD 
1. Umístěte zvukový CD disk do zásuvky. 
Disk se začne automaticky přehrávat. 
 
2. Stisknutím tlačítka [ NEXT ] nebo [

PREVIOUS ] se posunete na další stopu nebo se 
vrátíte na předchozí stopu.  

 
3. Stisknutím [ PAUSE] pozastavíte přehrávku. 
 
4. Stisknutím [▓STOP] zastavíte přehrávání na   

vyznačeném místě. 
Dvojím stisknutím [▓STOP] přehrávání zcela ukončíte. 
 
5. Číselnými tlačítky (0~9) zvolte požadovanou 

zvukovou stopu a stiskněte [OK]. 
Začne přehrávka zvolené stopy. 
Slide show (Obrázky s hudebním doprovodem)  
Současné přehrávání obrázkových a hudebních souborů ze 
stejného disku.  
1. Umístěte disk se zvukovými (MP3) a obrázkovými 

soubory (JPEG nebo BMP) do zásuvky disku nebo 
se ujistěte, že zvukové a obrázkové soubory jsou 
uloženy na HDD. Uložené zvukové a hudební 
soubory mohou být hrány z pevného disku.  

 
2. Tlačítkem [ GUIDE] zvolte nabídku “Průvodce”. 
 
3. Stisknutím tlačítek [ ] [ ] přejděte na ikonu 

“PŘEHRÁVÁNÍ” [“PLAYBACK”] a stiskněte [OK]. 
 
4. Stisknutím tlačítek [ ] [ ] zvolte přehrávání 

souborů z HDD nebo DVD a stiskněte [OK]. 
  
 
 
Hudební a obrázkové soubory mohou být hrány současně, 
pokud jsou uloženy na stejném zařízení.  
 
5. Stisknutím tlačítek [ ] [ ] přejděte na ikonu 

“Obrázky s hudbou” (“Pictures with music”) a 
stiskněte [OK]. 

Jako první se objeví nabídka prohlížeče obrázkových souborů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Kurzorovými tlačítky [ ] [ ] [ ] [ ] zvolte 

obrázkový soubor, kterým přehrávání začne a 
stiskněte [OK]. 

Zobrazí se nabídka prohlížeče zvukových souborů. 

 
7. Tlačítky [ ] [ ] [ ] [ ] zvolte hudební soubor, 

kterým přehrávání začne a stiskněte [OK]. 
Přehrávání začne. 
 
8. Během přehrávání se stisknutím [ NEXT ] nebo 

[ PREVIOUS] posunete k následujícímu nebo se 
vrátíte k předchozímu hudebnímu souboru.  

 
9. Stisknutím tlačítek [ ] [ ] přejděte 

k následujícímu nebo se vraťte k předchozímu 
souboru JPEG. 
Stisknutím tlačítek [ ] [ ] zvolte “Otočit 
DOPRAVA” [“Rotate RIGHT”] nebo “Otočit 
DOLEVA” [“Rotate LEFT”] a “Otočit NAHORU” 
[“Rotate UP”] nebo “Otočit DOLŮ” [“Rotate 
DOWN.”] 
 

10. Stisknutím [ PAUSE] pozastavíte přehrávku. 
Stisknutím [▓STOP] zastavíte přehrávání na   
vyznačeném místě. 

Dvojím stisknutím [▓STOP] přehrávání zcela ukončíte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Upozornění: 
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KOPÍROVÁNÍ 
 
Tento DVD rekordér je vybaven funkcí “Kopírování na jeden 
dotyk“ [“one Touch Copy”], která vám umožní kopírovat nahrané 
soubory z HDD na DVD nebo z DVD na HDD. Tato funkce se 
vztahuje pouze na soubory JPEG, BMP, MP3 a na nahrané 
videozáznamy. 
 
Kopírování z DVD na HDD 
 
1. Stisknutím tlačítka [ STANDBY] zapněte rekordér 

a televizní přijímač. 
 
2. Stisknutím tlačítka [ OPEN/CLOSE ] otevřete 

diskovou zásuvku a umístěte disk etiketou 
nahoru.   

 
3. Stiskněte tlačítko [HDD/DVD] a zvolte “DVD”. 
 
4. Stisknutím tlačítka [BROWSER] prohlížejte 

soubory. 
 
5. Tlačítky [ ] [ ] [ ] [ ] přesuňte zvýrazněný 

kurzor na kopírovaný soubor a stiskněte tlačítko 
[COPY]. 

Soubor se poté zkopíruje na váš pevný disk HDD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Název titulu, označení kapitol (u videozáznamů) a označení 

náhledových obrázků, které vidíte v nabídce prohlížeče se 
zkopírují také.  

2. Při nahrávání disku v režimu Video nemusí být označení 
kapitol v okopírované verzi na přesně stejných místech jako 
u originálu.  

3. Funkci kopírování na jeden dotyk můžete použít, jestliže 
kterákoli část titulu je chráněna a dovoluje pouze jedno 
okopírování. 

4. Tento výrobek můžete použít k reprodukci nebo kopírování 
materiálů, na která máte autorská práva nebo máte právo je 
reprodukovat nebo kopírovat. Pokud nevlastníte autorská 
práva nebo jste nezískali povolení od majitele autorského 
práva či jinak nemáte právo na reprodukci nebo kopírování, 
můžete porušovat zákony, včetně zákona o autorských 
právech a mohou se na vás vztahovat náhrady škod a jiné 
opravné prostředky. 

Kopírování z HDD na DVD 
1. Stisknutím tlačítka [ STANDBY] zapněte rekordér  

a televizní přijímač. 
 
2. Stisknutím tlačítka [ OPEN/CLOSE ] otevřete 

diskovou zásuvku a vložte DVD disk vhodný 
k nahrávání, etiketou nahoru. 

Ujistěte se, že vložený disk DVD je vhodný k nahrávání. 
Opakovaným stisknutím tlačítka zavřete zásuvku. 
Pokud do DVD rekordéru vložíte nový DVD disk vhodný 
k nahrávání, automaticky začne příprava disku. 
 
3. Stiskněte tlačítko [HDD/DVD] a zvolte “DVD”. 
 
4. Stisknutím tlačítka [BROWSER] prohlížejte 

soubory. 
 
5. Stisknutím tlačítek [ ] [ ] [ ] [ ] přesuňte 

zvýrazněný kurzor na soubor, který chcete 
zkopírovat a stiskněte tlačítko [COPY]. 

Soubor se poté zkopíruje na disk DVD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Upozornění: 
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EDITOVÁNÍ 
 
Než začnete editovat 
Tato kapitola vysvětluje základní editovací funkce zařízení. 
Dokončete veškeré editování předtím, než finalizujte disk. Obsah 
finalizovaného disku nemůžete editovat. 
Editovací funkce můžete použít pouze na titulech videozáznamů. 
 
Nabídka prohlížeče 
1. Stiskněte tlačítko [ STANDBY] a stisknutím 

[HDD/DVD] zvolte zdroj “DVD” nebo “HDD”, 
v kterém budete prohlížet. 

2. Stisknutím tlačítka [BROWSER] se objeví nabídka 
“Prohlížeč” (“BROWSER“). 

3. Tlačítky [ ] [ ] [ ] [ ] zvolte titul, který chcete 
editovat a stisknutím [EDIT] přejděte na editovací 
obrazovku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pojmenování tituly (HDD a DVD) 
1. Stisknutím tlačítek [ ] [ ] zvolte “Přejmenovat” 

(“Rename”) a stiskněte [OK]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Objeví se nabídka pro pojmenování titulu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Tlačítky [ ] [ ] zvolte ikonu “Smazat” (“Clear”) a 

stiskněte [OK] předtím, než začnete zapisovat nový 
titul.  
Tlačítky [ ] [ ] [ ] [ ] zvolte “Zpět” (“Back”) a 
znaky vymažte. 

4. Pomocí tlačítek [ ] [ ] [ ] [ ] a [OK] na 
dálkovém ovladači zvolte požadované znaky. 

5. Poté, co jste napsali titul, tlačítky [ ] [ ] [ ] [ ] 
zvolte “Dokončit” (“Finish”) a stiskněte [OK]. 

 
 
Název titulu může mít pouze 30 znaků.Sloupec pro titul nemůžete 
nechat nevyplněný. 

Ochrana titulu (HDD a DVD) 
Název titulu můžete ochránit proti náhodnému smazání nebo 
editování, aktivací ochranné funkce. 
Když je ochrana aktivní [“ON”], titul můžete editovat nebo smazat. 
Potřebujete-li ho editovat, musíte soubor nejdříve odemknout. 
1. Stisknutím tlačítka [BROWSER] se zobrazí nabídka 

“Prohlížeč” (“Browser”). 
2. Tlačítky [ ] [ ] [ ] [ ] zvolte titul, který chcete 

editovat a stisknutím [EDIT] přejděte na editovací 
obrazovku. 

3. Stisknutím tlačítek [ ] [ ] zvolte “Ochrana” 
(“Protection”) a stiskněte [OK]. 

4. Stisknutím [OK] zvolte “On” nebo “Off”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Tlačítky [ ] [ ] zvolte “EXIT” a stiskněte [OK]. 
 
Tituly nahrané na disku DVD+R NEMŮŽETE ochránit, jestliže je 
disk finalizován. 
Přepsání titulu (pouze pro DVD) 
1. Stisknutím tlačítka [HDD/DVD] zvolte “DVD”. 
2. Stisknutím tlačítka [BROWSER] se zobrazí nabídka 

“Prohlížeč” (“Browser”). 
3. Tlačítky [ ] [ ] [ ] [ ] zvolte titul, který chcete 

editovat a stisknutím [EDIT] přejděte na editovací 
obrazovku. 

4. Tlačítky [ ] [ ] přejděte na “Přepsat” (“Overwrite”) 
a stisknutím [OK] funkci aktivujete nebo zrušíte. 

Režim “Přepsat“ (“Overwrite”) je nastaven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Tlačítky [ ] [ ] zvolte “EXIT” a stiskněte [OK].  
 
 
Funkce “Přepsat“ se nedá použít na názvy videozáznamů, 
uložených na disku HDD nebo na disku DVD+R, který byl 
finalizován. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Upozornění: 

 

Upozornění:

 

Upozornění: 
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EDITOVÁNÍ 
 
Rozdělení nahrávky (HDD a DVD+RW disk) 
Tuto funkci použijte při rozdělování nahrávky do dvou různých 
programů buď na DVD disk nebo pevný disk HDD. 
Po rozdělení mohou být nahrávky zase znovu spojeny. 
 
1. Stisknutím tlačítka [BROWSER] zobrazte nabídku 

“Prohlížeč” (“Browser”). 
2. Stisknutím tlačítek [ ] [ ] [ ] [ ] zvolte titul, 

který chcete editovat a stisknutím tlačítka [EDIT] 
přejděte na editovací obrazovku. 

3. Stisknutím tlačítka [ PLAY] spustíte přehrávku 
titulu jako prvni. 
Tlačítkem [ NEXT] nebo [ PREVIOUS] se 
posuňte na další nebo na předchozí kapitolu. 
Tlačítkem [ F.F.] nebo [ REW] proveďte rychlé 
skenování dopředu nebo dozadu. 

4. Posuňte zvýrazněný kurzor na “rozdělit” (“split”) 
a stisknutím tlačítka [OK] volbu potvrďte. 

Nahrávka je rozdělena do dvou částí v místě, kde jste během 
přehrávky stiskli [OK]. 
5. Po dokončení se objeví nabídka prohlížeče. 
6. Pro rozdělení více 

programů opakujte 
krok 2 – 4. Nebo 
tlačítky [ ] [ ] 
zvolte “EXIT” a 
stisknutím [OK] 
opustíte tuto 
funkci. 

 
 
Video záznam uložený na disk DVD+R není možné rozdělit. 

Spojení dvou nahrávek do jedné (HDD a DVD+RW) 
Tuto funkci použijte při spojování dvou nahrávek v jednu. 
Po spojení mohou být nahrávky zase znovu rozděleny. 

1. Stisknutím tlačítka [BROWSER] zobrazte nabídku 
“Prohlížeč” (“Browser”). 

2. Stisknutím tlačítek [ ] [ ] [ ] [ ] zvolte titul, 
který chcete editovat a stisknutím tlačítka [EDIT] 
přejděte na editovací obrazovku. 

3. Tlačítkem [ ] [ ] zvolte “Spojit” (“Merge”) a 
stiskněte [OK]. 

V nabídce se ukáží všechny záznamy související s touto funkcí, 
což jsou záznamy se stejnou nahrávací kvalitou jako zvolené 
záznamy. 
4. Stisknutím tlačítek [ ] [ ] [ ] [ ] zvolte titul, 

který chcete spojit a stiskněte tlačítko [OK]. 
 
 
 
 
 
 
 
5. Pro spojení více nahrávek opakujte krok 2 – 4. 

Nebo tlačítky [ ] [ ] zvolte “EXIT” a stisknutím 
[OK] opusťte tuto funkci. 

 
1. Není možné spojit videozáznamy uložené na disku DVD+R.  
2. Titul uložený na disku DVD+RW můžete spojit pouze 

s předchozím nebo následujícím titulem.  
Smazání nahrávky (HDD a DVD) 
Tuto funkci použijte pro smazání nahrávky. 
Nezapomeňte, že jakmile je nahrávka smazána, nemůže být 
nikdy obnovena. 
1. Stisknutím tlačítka [BROWSER] zobrazte nabídku 

“Prohlížeč” (“Browser”). 
 

2. Tlačítky [ ] [ ] [ ] [ ] zvolte titul, který chcete 
editovat a poté stisknutím tlačítka [EDIT] přejděte 
na editovací obrazovku. 

 
3. Tlačítky [ ] [ ] zvolte “Smazat” (“Erase”). 
4. Stisknutím tlačítka [OK] potvrďte vaši volbu. 
Zvolená nahrávka je smazána. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Pro smazání více titulů opakujte krok 2 – 4. Nebo  

tlačítky [ ] [ ] zvolte “EXIT” a stisknutím [OK] 
opusťte tuto funkci. 

 
 
Z finalizovaného disku DVD+R NEMŮŽETE smazat nahrané 
tituly. 
Nastavení náhledu nahrávky (HDD a DVD) 
Normálně se první snímek nahrávky používá jako referenční 
snímek. Pro tento účel si však můžete vybrat jakýkoli snímek 
z nahrávky. 
1. Stisknutím tlačítka [BROWSER] zobrazte nabídku 

“Prohlížeč” (“Browser”). 
2. Stisknutím tlačítek [ ] [ ] [ ] [ ]zvolte titul, 

který chcete editovat a stisknutím tlačítka [EDIT] 
přejděte na editovací obrazovku. 

3. Stisknutím tlačítka [ PLAY] spustíte přehrávku 
titulu jako prvni. 
Tlačítkem [ NEXT] nebo [ PREVIOUS] se 
posuňte na další nebo na předchozí kapitolu. 
Tlačítkem [ F.F.] or [ REW proveďte rychlé 
skenování dopředu nebo dozadu. 

Opakovaným stisknutím těchto tlačítek přehrávejte titul dopředu 
nebo dozadu. 
 
 
 
 
 
 
 

Upozornění: 

Upozornění:

Upozornění: 
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EDITOVÁNÍ 
 
4. Tlačítky [ ] [ ] zvolte “Nastavit náhled” (“Set 

Thumbnail”). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Stisknutím tlačítka [OK] zvolte během přehrávky 

scénu a zvolte ji jako náhled videozáznamu. 
 
6. Pro nastavení náhledů více titulů opakujte krok 2 – 

5. Nebo tlačítky [ ] [ ] zvolte “EXIT” a stisknutím 
tlačítka [OK] opusťte tuto funkci. 

 
 
 
Na finalizovaný disk DVD+R NEMŮŽETE nastavit náhledy 
nahraných titulů. 
 
Vložení označení kapitoly (Chapter Mark) 
Během přehrávání titulu můžete nastavit nebo smazat označení 
kapitol.  
1. Stisknutím tlačítka [BROWSER] zobrazte nabídku 

“Prohlížeč” (“Browser”). 
 

2. Tlačítky [ ] [ ] [ ] [ ] zvolte titul, který chcete 
editovat a poté stisknutím tlačítka [EDIT] přejděte 
na editovací obrazovku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Stisknutím tlačítek [ ] [ ] zvolte “Vložit označení 

kapitoly” (“Insert Chapter Mark”). 
 
4. Stisknutím tlačítka [ PLAY] spustíte přehrávku 

titulu jako prvni. 
Tlačítkem [ NEXT] nebo [ PREVIOUS] se 
posuňte na další nebo na předchozí kapitolu. 
Tlačítkem [ F.F.] nebo [ REW proveďte rychlé 
skenování dopředu nebo dozadu. 

Opakovaným stisknutím těchto tlačítek přehrávejte titul dopředu 
nebo dozadu. 
 
5. Stisknutím tlačítka [OK] vložte během přehrávky 

označení kapitol, kde chcete. 
6. Pro vložení označení kapitol u více titulů opakujte 

kroky 2 – 5. Nebo stisknutím [ ] [ ] zvolte “EXIT” 
a poté stisknutím [OK] opusťte tuto funkci. 

 
 
Na finalizovaný disk DVD+R NEMŮŽETE nastavit náhledy 
nahraných titulů. 
 
Smazání označení kapitoly 
Během přehrávání titulu v něm můžete nastavit nebo smazat 
označení kapitol. 
1. Stisknutím tlačítka [BROWSER] zobrazte nabídku 

“Prohlížeč” (“Browser”). 
 
2. Stisknutím tlačítek [ ] [ ] [ ] [ ] zvolte titul, 

který chcete editovat a stisknutím tlačítka [EDIT] 
přejděte na editovací obrazovku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. Stisknutím tlačítka [ ] [ ] zvolte “Smazat 

kapitolu” “Erase Chapter”. 
 
4. Stisknutím tlačítka [ PLAY] spustíte přehrávku 

titulu jako prvni. 
Tlačítkem [ NEXT] nebo [ PREVIOUS] se 
posuňte na další nebo na předchozí kapitolu. 
Tlačítkem [ F.F.] or [ REW proveďte rychlé 
skenování dopředu nebo dozadu. 

Opakovaným stisknutím těchto tlačítek přehrávejte titul dopředu 
nebo dozadu. 
 
5. Během přehrávky můžete stisknutím tlačítka [OK] 

vymazat označení kapitoly. 
 
6. Chcete-li vymazat označení kapitoly ve více 

titulech, zopakujte kroky 2 až 5. Nebo stisknutím 
[ ] [ ] zvolte “EXIT” a stisknutím [OK] opusťte 
nastavení. 

 
 
 
1. Z finalizovaného disku DVD+R NEMŮŽETE z nahraných 

titulů vymazat označení kapitol.  
2. Tato funkce se nevztahuje na soubory bez označení kapitol. 
 
 
 
 
 
 

Upozornění: 

Upozornění: 

Upozornění: 
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EDITOVÁNÍ 
 
Skrytí kapitoly 
Během přehrávání můžete nastavit a skrýt kapitoly v 
zaznamenaném pořadu. 
 
1. Stisknutím tlačítka [BROWSER] zobrazte nabídku 

“Prohlížeč” (“Browser”). 
 
2. Stisknutím tlačítek [ ] [ ] [ ] [ ] zvolte titul, 

který chcete editovat a stisknutím tlačítka [EDIT] 
přejděte na editovací obrazovku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Stisknutím tlačítek [ ] [ ] zvolte “Skrýt kapitolu” 

(“Hide Chapter”). 
 
4. Stisknutím tlačítka [ PLAY] spustíte přehrávku 

titulu jako prvni. 
Stisknutím tlačítka [ NEXT] nebo [
PREVIOUS] se posuňte na další nebo předchozí 
kapitolu. 
Stisknutím tlačítka [ F.F.] nebo [ REW] 
proveďte rychlé skenování dopředu nebo dozadu. 

Opakovaným stisknutím těchto tlačítek přehrávejte titul dopředu 
nebo dozadu. 
 
5. Během přehrávky můžete stisknutím [OK] skrýt 

kapitolu. 
 
6. Pro skrytí více kapitol opakujte krok 2 až 5. Nebo 

stisknutím tlačítek [ ] [ ] zvolte “EXIT” a poté 
stiknutím (OK) opusťte nastavení. 

 
 
 
1. Kapitoly záznamů nahraných na disku DVD+R NEMŮŽETE 

skrýt, jestliže byl disk finalizovaný. 
2. Tato funkce se nevztahuje na soubory bez označení kapitol. 
3. Při použití této funkce jsou kapitoly v nahraném záznamu 

skryty pouze při přehrávání. 
4. V střihovém režimu je označení skryté kapitoly zobrazeno 

tmavší barvou. Informace “skrytá” (hidden) je zobrazena 
v levém spodním rohu jako obraz v obraze. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Upozornění: 
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DISKOVÉ NÁSTROJE 

Smazání 
Předtím, než začnete vymazávat obsah z disku DVD+RW nebo 
HDD, ujistěte se, že všechny důležité záznamy jsou bezpečně 
zálohovány. Veškerý obsah DVD+RW disku nebo pevného disku 
HDD bude trvale vymazán.  
 
 
Pouze disky DVD+RW a HDD mohou být vymazány, aby na ně 
mohl být proveden nový záznam.  
 
 
1. Stisknutím tlačítka [Disk Tools] zobrazte nabídku 

“Diskové nástroje” (“Disk Tools”) 
 
2. Stisknutím tlačítka [ ] [ ] zvolte “Smazat” 

(“Erase”) a stiskněte [OK]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Stisknutím tlačítek [ ] [ ] zvolte “DVD” nebo 

“HDD” a stiskněte [OK]. Stisknutím tlačítka [OK] 
začněte vymazávání. 

Dojde k smazání informací na disku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Po dokončení přejděte na “EXIT” a stiskněte [OK]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finalizování (vytvoření kompatibilního disku) 
 
 
Pro disk DVD+R: 
Finalizování je nutné, pokud chcete hrát disky nahrané na tomto 
zařízení na jiných DVD přehrávačích nebo na osobních 
počítačích s DVD mechanikou. 
Jakmile je disk uzavřen - finalizován, nemůžete na něj přidat 
nahrávku(y) nebo ho editovat.  
 
 
  
Pro disky DVD+RW NENÍ finalizování nutné. 
 
 
1. Stisknutím tlačítka [Disk Tools] zobrazte nabídku 

“Diskové nástroje” (“Disk Tools Menu.”) 
 
2. Stisknutím tlačítek [ ] [ ] zvolte ikonu 

“Finalizovat” (“Finalize”) a stiskněte [OK]. 
Proběhne finalizování disku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Po dokončení přejděte na “EXIT” a stiskněte [OK]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Upozornění: 

VAROVÁNÍ:

Upozornění: 
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Vyčištění disku (pouze pro HDD) 
1. Stisknutím tlačítka [Disk Tools] zobrazte nabídku 

“Diskové nástroje” (“Disk Tools Menu.”) 
 

2. Stisknutím tlačítek [ ] [ ] zvolte “Vyčištění 
disku” (“Cleanup Disk,”) a stiskněte [OK]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Stisknutím tlačítek [ ] [ ] zvolte “Vymazat staré 
soubory” (“Delete Older Files”), “Vymazat větší 
soubory” (“Delete Larger Files”), “Vymazat 
zřídka hrané soubory” (“Delete Seldom Played 
Files”), “Soubory Album” (“Album Files”) nebo 
“Vymazat vše” (“Delete All”) a poté stiskněte 
[OK]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Proběhne vyčištění disku. 
 
5. Po dokončení přesuňte zvýrazněný kurzor na 

“EXIT” a stisknutím tlačítka [OK] opusťte tuto 
funkci. 

 
 
 
Operace “Vyčištění“ (“Cleanup”) trvale vymaže vybrané 
soubory.  
 

Defragmentace (pouze pro HDD) 
“Defragmentační“ (“Defragment”) proces reorganizuje obsah 
HDD, čímž na něm tvoří celistvé bloky volného prostoru. 
 
1. Stisknutím tlačítka [Disk Tools] zobrazte nabídku 

“Diskové nástroje” (“Disk Tools”). 
2. Stisknutím tlačítek [ ] [ ] zvolte 

“Defragmentace” (“Defragment”) a stiskněte 
[OK]. 

Začne defragmentace disku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Když je “Defragmentace” (“Defragment”) 

skončena, opusťte stisknutím tlačítka [ ] a [OK] 
nabídku “Diskové nástroje” (“Disk Tools”). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Během tohoto procesu obsah HDD zůstane zachován. 
2. Pro zlepšení výkonu pevného disku se doporučuje 

provádět “defragmentaci“ často. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISKOVÉ NÁSTROJE 

 

 

 

Upozornění: 

Upozornění:
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Video výstup 
Zvolte signál výstupu videa. 

SCART S-Video 
SCART RGB (Přednastavená hodnota) 
COMPONENT 
Progresivní 

 
 

Jestliže jste připojili DVD rekordér k televizi pomocí výstupu 
SCART, nastavte VIDEO VÝSTUP buď jako “SCART 
S-Video”, nebo jako “SCART-RGB”. Jestliže jste připojili DVD 
rekordér k televizi pomocí KOMPONENTNÍHO výstupu, 
nastavte VIDEO VÝSTUP jako “KOMPONENT”. 

Formát časového údaje 
Zvolte formát časového údaje pro nastavení systémových 
hodin. 
M/D/R-12 hodin  D/M/R-12 hodin  R/M/D-12 hodin 
M/D/R-24 hodin  D/M/R-24 hodin  R/M/D-24 hodin  

Datum 
Nastavte datum systémových hodin. 

Čas 
Nastavte čas systémových hodin. 

HH:MM:SS     0-12 hod (AM) / 12-24 hod (PM) 
 

Úsporný režim 
Vypnuto, 30, 60, 90, 120 minut (Přednastavená 
hodnota: vypnuto)  

 
 

“Úsporný režim“ (“Auto sleep”) určuje, za jak dlouho je DVD 
rekordér přepnut do režimu “MIMO PROVOZ“ (“STANDBY”), 
když neprobíhá žádná operace systému (např. nahrávání, 
přehrávání, nahrávání pomocí časovače nebo editování). 

 
Obnovení 

---- (Vypnuto)  Obnovit 
 
 
 
 

Digitální výstup 
Nastavení digitálního zvukového výstupu. 

Formát PCM (Umožňuje digitální zvukový výstup s PCM 
daty) (Přednastavená hodnota) 
Bit Stream (Umožňuje digitální zvukový výstup s 
kódovanými daty) 

 
Výstup DTS 
Zapnout / vypnout výstup systému digitálního domácího kina. 

ON   (Aktivní režim systému digitálního domácího kina)
OFF  (Vypnutý režim systému digitálního domácího 
kina) 

Televizní zvuk 
Stereo  MAIN  SAP (second audio program) (druhý audio 
program) 
Mono 

 

 
 

OSD (nabídka na obrazovce) 
Zvolte jazyk systému. Možnosti jsou: 

English, Français, Deutsch, Italia, Español, Nederlands, 
Dansk, Suomi, Svenska, Polski, Norsk, Ελληνικός, 
Português. 

Jazyk nabídek 
Zvolte jazyk nabídek. Možnosti jsou: 

Anglicky (English), francouzsky (French), německy 
(German), italsky (Italian), španělsky (Spanish), 
holandsky (Dutch), dánsky (Danish), polsky (Polish), 
švédsky (Swedish), finsky (Finn), portugalsky 
(Portuguese), řecky (Greek), norsky (Norwegian). 

Jazyk audia  
Zvolte jazyk audia. Možnosti jsou: 

Anglicky (English), francouzsky (French), německy 
(German), italsky (Italian), španělsky (Spanish), 
holandsky (Dutch), dánsky (Danish), polsky (Polish), 
švédsky (Swedish), finsky (Finn), portugalsky 
(Portuguese), řecky (Greek), norsky (Norwegian). 

Jazyk titulků 
Zvolte jazyk titulků. Možnosti jsou: 

Anglicky (English), francouzsky (French), německy 
(German), italsky (Italian), španělsky (Spanish), 
holandsky (Dutch), dánsky (Danish), polsky (Polish), 
švédsky (Swedish), finsky (Finn), portugalsky 
(Portuguese), řecky (Greek), norsky (Norwegian), 
vypnuto (Off). 

 
 
 
 

Poměr stran obrazu 
Nastavení audio a video parameterů při přehrávání. 

16:9 Wide      4:3 Pan     4:3 LetterBox 
                           

Rodičovská kontrola 
Nastavení pro DVD disky, které podporují rodičovskou 
kontrolu obsahu sledovaných programů. 

Stupně nastavení (Vypnuto , 1~8 )  
Stupně rodičovské kontroly jsou:  

1: Kid Safe (vhod. pro děti) 2: G (přístupné) 3: PG 
(přístup. s dopr. rodičů) 4: PG-13 (od 13 s dopr. rod.)   
5: PG-R (od 15 s dopr. rod.) 6: R (nepřístupné)  
7: NC-17 (mlád. do 17 nepřístup.)  
8: Adult (přístup. od 18)     
Vypnuto  

Heslo 
Nastavte heslo na ochranu systému. Heslo je potřeba pro 
změnu nastavení. 

STARÉ heslo (XXXX)  NOVÉ heslo (XXXX)           
Potvrdit      (XXXX)      

Interval zobrazení obrázků  
Nastavte interval postupného zobrazení obrázků (slide show) 
během přehrávání souborů. 

Vypnuto  3~99  Sekund (Přednastavená hodnota: 5 
sekund) 

VCD PBC  
Zapněte / vypněte kontrolu přehrávání z VCD a SVCD. 

    ON   OFF 

NASTAVENÍ GUI 

Systém 

Upozornění: 

Jazyk

Přehrávání

Zvuk 

Upozornění: 
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NASTAVENÍ GUI 

 
 
 

Kvalita nahrávání 
Nastavte výchozí kvalitu nahrávky. 

M1 (1 hodina)  M2 (2 hodiny)   M2x (2.5 hodiny) 
M3 (3 hodiny)  M4 (4 hodiny)   M6  (6 hodin) 

 
Označení kapitoly 
Nastavte interval automatického vložení kapitoly při 
nahrávání. 

Off (Vypnuto)   5/10/15/20/25/30 minut 
              (Přednastavená hodnota: 5minut) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Televizní signál  ---> Anténa nebo Kabel nebo Automat. 
(zvolte typ anténního vstupu) 

 
Země ---> Zvolte vaši zemi  

  
Nástroje  ---> vyhledávání nebo editování kanálů 
(Zvolte pro opětovné vyhledávání nebo editování kanálů) 

 
Dolaďování  --> -24 ~ -1  0  +1 ~ +24 
(Zvolte ruční dolaďování frekvence kanálu) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Stisknutím tlačítka [SYSTEM MENU] zobrazte 

systémovou nabídku (system menu). 
2) Tlačítky [ ] [ ] zvolte “Systém“ (“System”), 

“Jazyk“ (“Language”), “Přehrávání“ (“Playback”), 
“Nahrávání“ (“Record”), “Zvuk“ (“Audio”), “Televizní 
tuner“ (“TV Tuner”) nebo “EXIT” a stisknutím 
kurzorového tlačítka [ ] nebo [ ] se vraťte do náhledové 
úrovně. 

3) Stisknutím tlačítek [ ] [ ] zvolte položku a stiskněte [ ] 
nebo [OK].  

4) Stisknutím tlačítek [ ] [ ] nastavte vybranou možnost a 
stiskněte [OK]. 

 
Opuštění SYSTÉMOVÉ nabídky (SYSTEM menu) 
Stisknutím tlačítka [SYSTEM MENU] anebo opakovaným 
stisknutím tlačítka [ ] se dostanete zpět k hlavní nabídce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nahrávání 

Televizní tuner 
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GLOSÁŘ 
480i/480p 
Označuje počet skenovacích řádků a skenovací formát 
obrazového signálu. 
480i označuje 480 skenovacích linek u prokládaného formátu a  
480p označuje 480 skenovacích linek u progresivního formátu. 
 
Aspect ratio 
Aspect ratio se vztahuje na poměr mezi délkou a výškou 
televizních obrazovek. U standardních televizí je tento poměr 4:3, 
zatímco poměr u high-definition nebo širokoúhlých televizí je 
16:9. Formát letterbox vám umožňuje požitek ze širokoúhlého 
obrazu.  
 
Bitstream 
Digitální forma multi-kanálových zvukových dat (např. 5.1-kanál) 
předtím, než jsou dekódována do jednotlivých kanálů. 
 
Chapter / Title 
Chapter (kapitola) je nejmenší část na DVD VIDEO disku a title 
(titul) je největší úsek. Kapitola je část titulu a podobá se stopě u  
Video CD nebo Audio CD. 
 
Component video 
Video signál složený ze tří nezávislých proudů informací, které 
tvoří konečný video obraz. Existuje několik typů komponentího 
videa, napřilad R/G/B nebo Y/Cb(Pb)/Cr(Pr). 
 
Composite video 
Jeden kombinovaný video signál, běžně užívaný u většiny 
komerčních video produktů, který obsahuje všechny informace o 
jasu, barvě a synchronizaci. 
 
Dolby Digital® 
Šesti-kanálový systém skládající se z levého, středního, pravého, 
zadního levého, zadního pravého a LFE (Low-Frequency Effect 
kanálu pro použití se sub-wooferem) kanálů. Vyžaduje Dolby 
Digital® dekodér, buď v přehrávači nebo v externím přijímači. 
Veškeré zpracování signálu se děje digitálně. Ne všechny Dolby 
Digital disky obsahují šest (5.1) kanálů informací. 
 
DTS® (Digital Theater Systems) 
DTS® znamená Digital Theater Systems (Digitální Kino 
Systémy). DTS® je digitální vícekanálový zvukový kódovací 
formát skládající se ze šesti (5.1) kanálů podobný Dolby Digital® 
Vyžaduje DTS® dekodér, buď v přehrávači nebo v externím 
přijímači. Veškeré zpracování signálu se děje digitálně. Ne 
všechny DTS disky obsahují šest (5.1) kanálů informací. 
 
DVD-R 
DVD-R je disk vhodný k záznamu, který má stejnou velikost jako 
DVD-Video. Obsah může být na DVD-R nahrán pouze jednou a 
bude mít stejný formát jako DVD-Video. 
 
DVD-RW 
DVD-RW je disk vhodný k záznamu a k přepisu, který má 
stejnou velikost jako DVD-Video. DVD-RW má dva různé režimy: 
režim VR a Video. DVD vytvořené v režimu video má stejný 
formát jako jako DVD-Video, zatímco disk vytvořený v režimu VR 
(Video Recording) dovoluje obsah programovat a editovat. 
 
DVD+R 
DVD+R je disk vhodný k záznamu, který má stejnou velikost jako  
DVD-Video. Na DVD+R může být obsah nahrán pouze jednou a 
bude mít stejný format jako DVD-Video. 

 
DVD+RW 
DVD+RW je disk vhodný k záznamu a přepisu. DVD+RW 
používá nahrávací formát přirovnatelný k formátu DVD-Video.  
 
Interlace output 
Video signál ve standardu NTSC má 480 prokládaných (I) 
skenovacích linek. Prokládaný skenovací systém vkládá druhou 
část obrázku mezi linky první části obrázku.  
 
JPEG 
Populární formát pro kompresi a ukládání statických obrázků.  
JPEG znamená “Joint Photographic Experts Group”. Existují dva 
typy formátu JPEG: 
 Baseline JPEG: užívaný pro digitální kamery, internetové 

stránky atd. 
 Lossless JPEG: starý typ, dnes téměř nepoužívaný. 

 
Linear PCM audio 
PCM znamená “Pulse Code Modulation”. Lineární PCM je běžná 
metoda pro digitální kódování zvuku bez komprese a používá se 
pro zvukové stopy na discích DVD VIDEO, Audio CD, atd. 
 
MP3 
MP3 (MPEG1 audio layer 3) je formát užívaný pro kompresi 
audio souborů. Soubory jsou označeny příponou “mp3” nebo 
“MP3”. 
 
MPEG 
MPEG znamená ”Motion Picture Experts Group”. Jedná se o 
mezinárodní standard užívaný pro digitální kompresi filmu nebo 
videa.  
Na některých DVD discích je tento formát použit k nahrání a 
kompresi zvukového doprovodu. 
 
NTSC (National Television System Committee) 
Tato zkratka znamená Národní výbor pro normalizaci televize. 
Jedná se o výbor, který stanovuje standardizaci televizních 
systémů v USA. NTSC signál pracuje s 525 nebo 480 řádky 
rozlišení, frekvencí 30 obrázků za sekundu a cyklem 60 Hz. 
NTSC televizní systém je rozšířen v USA, Kanadě, Latinské 
Americe, Taiwanu atd. 
 
PAL (Phase Alternation by Line) 
PAL je norma pro vysílání barevného televizního signálu, běžná  
v západní Evropě (kromě Francie, kde se užívá norma SECAM), 
Australii, Číně, Singapuru, Malaysii atd. Norma PAL pracuje s 
625 řádky obrazového rozlišení, frekvencí 25 obrázků za 
sekundu a cyklem 50 Hz. 
 
PBC (Playback Control) 
Ovládání přehrávání. Zvláštní funkce, která umožňuje 
interaktivní ovládání disků Video CD or Super VCD. 
 
S-Video 
Video signál, který je kvalitnější než normální kompozitní signál. 
Užívá se na zařízeních Super VHS, DVD, špičkových televizních 
monitorech, atd. 
 
Track (Stopa) 
Disky SVCD, VCD a hudební CD užívají stopy k rozdělení svého 
obsahu. 
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SPECIFIKACE 
 
PODPOROVANÉ TYPY DISKŮ (Pouze pro přehrávání): 
DVD-R/RW, DVD+R/RW, CD-R/RW 
 
 
PODPOROVANÉ TYPY ZÁZNAMŮ : 
1) DVD-Video 
2) DVD+VR (DVD+VR formát je ve většině případů 

kompatibilní s formátem DVD-Video) 
3) Video CD 
4) Super VCD  
5) Audio CD 
6) MP3 

Nejvyšší počet rozpoznatelných souborů: 9999  
Úroveň komprese: mezi 32 kbps a 320 kbps 

7) JPEG 
Nejvyšší počet rozpoznatelných obrázků: 9999  

8) BMP 
Nejvyšší počet rozpoznatelných obrázků: 9999  

 
 
 
PODPOROVANÉ TYPY DISKŮ PRO NAHRÁVÁNÍ:  
1) DVD+R           (v režimu DVD+VR) 
2) DVD+RW         (v režimu DVD+VR) 
3) Zabudovaný pevný disk 80GB (DVD+VR mode) 
 
 
 
REŽIMY NAHRÁVÁNÍ VIDEA  
Mode            DVD          HDD      
M1              1 hodina     16 hodin    
M2              2 hodiny     32 hodiny   
M2x              2.5 hodiny     43 hodiny    
M3              3 hodiny     48 hodin   
M4              4 hodiny     64 hodiny 
M6              6 hodin     96 hodin 
 
 
FORMÁTY NAHRÁVÁNÍ VIDEA 
MPEG2: DVD+VR (režimy M1/M2/M2x/M3/M4) 
MPEG1: DVD+VR (režim M6)  
 
 
CHARAKTERISTIKA VIDEA 
Konvertor DA                10-bit / 54MHz 
Kompozitní výstup           1 Vpp 75 Ohm 
Komponentní výstup          Y: 1 Vpp 75 Ohm 
                         Pb:0.7 Vpp 75 Ohm 
                         Pr: 0.7 Vpp 75 Ohm  
 
Výstup SCART                CVBS/S-Video/RGB 
 
 
 

 
FORMÁT NAHRÁVÁNÍ ZVUKU 
DVD+VR (režim M1/M2/M2x/M3/M4/M6): Dolby Digital 2-kanály 
 
PODPOROVANÉ FORMÁTY ZVUKU - Přehrávání 
Analogový výstup               2 kanály 
Digitální výstup                 koaxiální a optický 
Podporované formáty           LPCM, Dolby Digital, MPEG 
 
CHARAKTERISTIKA ZVUKU 
Konvertor DA      24-bit/96KHZ 
Konvertor AD      24-bit/96KHZ 
Odstup signál/šum (1kHz)   ≥90dB 
Dynamický rozsah (1kHz)   ≥80dB 
Odstup kanálů (1kHz)    ≥110dB 
Celkové harmonické zkreslení (1kHz)  ≤-65dB 
 
 
 
TUNER 
Televizní formát    PAL 
 
 
 
PŘIPOJENÍ 
PŘEDNÍ PANEL 
Video vstup    Konektor RCA (žlutý) x1 
Audio vstup L/P   Konektory RCA (bílý/červený) x1 
Vstup IEEE 1394   Mini konektor x1 
 
ZADNÍ PANEL 
Video výstup    Konektor RCA (žlutý) x1 
Audio výstup L/P   Konektory RCA (bílý/červený) x1 
SCART výstup    21 kolíkový, CVBS/RGB/S-Video 
SCART vstup    21 kolíkový, CVBS/RGB 
Komponentní výstup/      Y, Pb, Pr (Zelená/Modrá/Červená) x1 
Progresivní Sken   
Výstup pro digitální audio    Koaxiální x1 
            Optický x1 
 
 
 
VŠEOBECNÉ INFORMACE 
Napájení     AC 200 ~ 240V 50Hz 
Příkon     Přibližně 45 W 
Provozní teplota   +5℃ to +40℃(+36℉ to +104℉) 
Provozní vlhkost   5% to 80% RH 
Rozměry (Š/V/H):   430 x 66 x 316 mm  
Čistá hmotnost:   Přibližně 4.3 kg 
 
 
 
Specifikace a konstrukce tohoto výrobku mohou být změněny 
bez předchozího upozornění. 

 

Upozornění: 
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Úvod 
‘Timer Record’, neboli nahrávání pomocí časovače 
umožňuje automatické zapínání a vypínání nahrávání ke 
zvolenému datumu nebo ve zvolenou dobu. Je možné 
nastavit až 16 různých titulů. Existují dva způsoby, jakými 
lze časovač nastavit, manuálně a nebo za použití tzv. 
SHOWVIEW systému. 

- Manuální: Nastavte čas, datum a program ručně 
- SHOWVIEW: Uložte číselný kód, který je předepsaný pro 

každý jednotlivý televizní program. 
 
Důležité upozornění: 
Ujistěte se předem, že je na DVD disku vhodném 
k nahrávání nebo na HDD disku dostatek místa k 
nahrávání pomocí časovače.  

Manuální nastavení časovače (Normální) 
 
1 Stiskněte TIMER na dálkovém ovladači. 

  Objeví se přehled nabídky časovače. 
  

  
 

ítky  na dálkovém3 Tlač  ovládání zvolte položku, 
ěnit a stiskněte OK. 

 

– 
tím 

– 

kterou chcete zm

{ Zdroj } 
Stisknutím tlačítek  volíte zdroj nahrávání:  

{TV}, {AV}, {SCART}, {DV}. Potvrďte stisknu
OK. 

{ Kanál } 

– Zvolte televizní program, který chcete nahrát. 
Potvrďte stisknutím OK. 

{ HDD/DVD } 

Zvolte cíl zápisu. K potvrzení výběru stiskněte OK. 
Jestliže jste zvolili {DVD}, stisknutím tlačítka 
OPEN/CLOSE  otevřete zásuvku na přístroji a 
1 
1 

  
 
 
1 Označuje nahrávací dobu, která je na HDD di

k dispozici. 
2 Označuje nahrávací dobu, která je na DVD di

k dispozici. 
3 Aktuální čas a datum 
4 Seznam nahrávaných položek :  

stiskněte  pro více informací a  aby jste se
zpět do původního přehledu. 

5 Přístup k seznamu nahrávaných položek  8 až
6 K opuštění seznamu nahrávaných položek 
 
2 Tlačítky  na dálkovém ovládacím zařízení m

volit jednotlivé položky na seznamu.  Stisknutím
potvrdíte volbu. 
 Objeví se seznam nastavení časovače.  Stisk

OK zvolte nastavení. Pro změnu nastavení s
 . 

 

2

3

vložte nahráv D disk. 

valita } 
Zvolte kvalitu nahrávání {M1}, {M2}, {M2X}, {M3
{M4} nebo {M6}. Potvrďte stisknutím OK. 

ací DV

{ K
– }, 
4
{ Op
– ně {Weekly}, denně 

tím OK. 
J  opakování {Weekly}, na 

akovat } 
Zvolte jednou {Once}, týd
{Daily}. Potvrďte stisknu
estliže jste zvolili týdenní
5
 6
sku 

sku 

 dostali 

 16  

ůžete 
 OK 

nutím 
tiskněte 

ní kalendář, ve kterém 

jete zvýrazněným kurzorem 
nutím OK potvrdíte výběr. 

ěte kurzor opět na {EXIT} a stisknutím 

 

obrazovce se objeví týden
zvolíte den. 
Tlačítky  pohybu
až ke zvolenému dni. Stisk
Poté přemíst
OK uložíte zvolená nastavení. 

Repeat Weekly

Mon
W ed
Fri
ExitSat

Thur
Tue
Sun

 
Up
– J  týdenní 

ed} 
ní denního 

ní používá 
č  zvolte 

´te OK.  Vložte 
.  Přemístěte 

 kurzor na  {OK} a stisknutím OK uložte 

ozornění: 
estliže je nastaven denní {daily} nebo

{weekly} režim je vhodné použít {Advanc
nastavení. Při tomto nastavení se k ulože
{daily} nebo týdeního {weekly} opaková
asová tabulka na časovači.Tlačítky 

s omezením {With Restriction} a potvrd
začáteční {Start} a konečné {End} datum
zvýrazněný
zvolená nastavení. 
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Apply the setting
Without Restriction

OK Cancel

31/01/05With Restriction Start
End

 
{ Začátek } 
– Zadejte začáteční dobu nahrávání. Potvrďte stisknutím 

OK. 

{ K
– Z onec doby nahrávání. Potvrďte  stisknutím 

kud je {TV} 
{Stereo}, 
te stisknutím 

{ PDC } 
e funkci PDC/VPS. Potvrďte stisknutím OK. 

Pohybem kurzoru označíte { OK }. Stiskněte OK 

te 

 
Up
– Jest

znov
 
5 Tla ky  máte možnost se pohybovat k další položce 

na seznamu  a stisknutím OK můžete nastavit další 
nahrávané položky. K opuštění seznamu nahrávaných 
položek se přemístěte k { EXIT } a stiskněte OK  

  Ke změnění existujícich nastavení, stiskněte  
k označení výběru a stiskněte OK. 
K přidání další položky, stiskněte , zvolte ‘New 
Timer Program’ a stiskněte OK. 
 

onec } 
adejte k
OK. 

{ Zvuk } 
– Toto nastavení je platné pouze tehdy, po

zadaná jako zdroj {SOURCE}. Zvolte 
}, {SAP} nebo {Mono}. Potvrď{Main

OK. 

–  nastavuj
Další informace najdete dále v textu pod nadpisem “O 
funkci PDC/VPS”. 

4 
k uložení nastavení a k návratu do seznamu časovače. 

  Ke zrušení aktuálních nastavení časovače, přemístě
kurzor na { CANCEL } a stiskněte OK. 

ozornění: 
liže jste zadali nesprávnou volbu, tlačítky   
u vyberte položku, kterou chcete změnit. 

ítč

 
 
6 Stisknutím tlačítka STANDBY-ON vypnete DVD 

rekordér.  
   DVD rekordér musí být v režimu standby, aby se 

aktivovala funkce nahrávání pomocí časovače. 

o trvat 

(‘TIMER ’LED“). 
 

l) jsou přenášeny společně 
televizními programy na některých vysílacích stanicích. 
yto signály zajišťují nahrávání bez ohledu na jakékoliv 

zpoždě  poruchy 
přenos ávnou dobu. 
 

 
Upozornění: 
– K zastavení nahrávání, stiskněte  STOP . Může t

několik vteřin, než se nahrávání přeruší.  
– Ke kontrole stavu nahrávání, v době, kdy je časovač 

aktivní, stiskněte DISPLAY to toggle on the Timer 
Record information on the screen. 

– Když je časovač aktivní, je rozsvícená kontrolka časovače 

O funkci ‘VPS/PDC’  
Signály ‘VPS’ (Video Programming System)/’PDC’ 
(Programme Delivery Contro
s 
T

ní nebo předčasný začátek vysílání, nebo
u. DVD rekordér se zapne a vypne ve spr

Nahrávání pomocí časovače za použití 
systé

ení 
ča
1 

  ídky časovače. 
 

 

mu SHOWVIEW  
 
Systém SHOWVIEW je zařízení, které usnadňuje nastav

sovače.  
Stiskněte TIMER na dálkovém ovládání. 

Objeví se přehled nab
 

 

něte  na dálkovém ovládání, zv
HOWVIEW } a potvrďte vaši volbu stisknu

 
2 Stisk olte  

{ S tím OK. 
 stisknout SHOWVIEW přímo na 

3 Tla ání zvolíte položku, 

 

 

 Můžete též
dálkovém ovládání. 

 
čítky  na dálkovém ovlád

kterou chcete změnit a stiskněte OK. 

 
 

at } 
jednou {Once}, týdně {Weekly}, denně 

{

{ H
– Z m OK. 

, 
tím OK. 

{ SHOWVIEW } 

{ Opakov
– Zvolte 

Daily}. Potvrďte stisknutím OK. 

DD/DVD } 
volte cíl zápisu. Potvrďte stisknutí

{ Kvalita } 
– Zvolte kvalitu nahrávání {M1}, {M2}, {M2X}, {M3}

{M4} nebo {M6}. Potvrďte stisknu
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Z
– Toto nastavení je platné pouze tehdy, pokud je {TV} 

nutím 

– te stisknutím 
u pod 

Upozor
– K esuňte se k 

{Da

 
4 ohybem kurzoru zvýrazníte { OK }. Stisknutím OK 

. 

sezn
nahrávky. Přesuňte se k { EXIT } a stisknutím OK 
opustíte seznam nahrávek.  

tění 

y se 
asovače. 

 

Mazání n

– Vložte SHOWVIEW kód. Potvrďte stisknutím OK. 

vuk } { 

zadaná jako zdroj {SOURCE}. Zvolte {Stereo}, 
{Main}, {SAP} nebo {Mono}. Potvrďte stisk
OK. 

{ PDC } 

Nastavuje funkci PDC/VPS. Potvrď
OK. Další informace najdete dále v text
nadpisem “O funkci PDC/VPS”. 

nění:: 
 vrácení do normálního  menu čqsovače,př

te/Time Setting} a stiskněte OK. 

P
uložíte změny a vrátíte se zpět do seznamu nahrávek

 
5 Tlačítky  se pohybujete k dalším položkám na 

amu a stisknutím OK můžete nastavit další 

  Můžete též znovu stisknout TIMER k opuš
seznamu nahrávek. 
 

6 Stisknutím tlačítka STANDBY-ON vypnete DVD 
rekordér.  
   DVD rekordér musí být v režimu standby, ab

aktivovala funkce nahrávání pomocí č

aprogramovaných nahrávek 
 
Když síte existující 
nastave í vymazat, aby jste mohli uložit nové nahrávací 
položky. 
1 Stiskněte TIMER na dálkovém ovládání. 

  Objeví se přehled nabídky časovače. 

 je seznam nahrávaných položek plný, mu
n

 
 
čítky  na dálkovém ovládání vyberet

ají být vymazány ze seznamu. Potvrď
knutím OK. 

čítky  na dálkovém ovládání zvo
RESET}. 

Uložená nastavení jsou vymazána. 

2 Tla e nahrávky, 
které m te 
stis

 
3 Tla lte 

{
 

 
 

 Tlačítkem  zvolte {OK}. 4
 Nastavení jsou vymazána. Objeví se seznam 

nahrávaných položek. 

 
 
5 Tlačítky  se můžete pohybovat k dalším položkám 

na seznamu, které chcete vymazat a stiskněte OK. 
K opuštění seznamu nahrávek se přesuňte k { EXIT } a 
stiskněte OK. 
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