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Premium Home Service

Vážený zákazníku,
Děkujeme vám, že jste zakoupil DVD rekordér Philips.
Tento přístroj dostáváte se zárukou Philips ‘Premium Home Service’.

Pokud budete potřebovat pomoc při obsluze přístroje, Philips vám nabízí profesionální podporu prostřednictvím:

Internetové stránky Philips Support Center
www.philips.com/support

nebo

Helpline péče o zákazníky Philips *,
kde vás školená obsluha provede krok za krokem řešením vašich potíží.

Pokud vám nebudeme schopni takto pomoci, bude nám potěšením vyzvednout DVD rekordér u vás doma během 14 dnů a po jeho 
odborné prohlídce Vám poskytnout jiný přístroj. To je Philips ‘Premium Home Service’, náš závazek vůči vám. Tato služba je zdarma a 
vztahuje se na všechny DVD rekordéry Philips v záruční době Philips.

Více informací získáte od našich zástupců na lince Philips Consumer Care Helpline. 

* Telefonní číslo centra zákaznické péče společnosti Philips ve své zemi najdete na zadní straně tohoto manuálu.
 Před telefonátem na centrum zákaznické péče společnosti Philips si připravte číslo modelu, sériové číslo a datum nákupu produktu.

Česká republika

Tisztelt Vásárló!
Köszönjük, hogy a Philips DVD-felvevő készülékét választotta!
A készülékkel együtt jár a Philips ‘Premium Home Service’ garancia is.

Amennyiben bármilyen probléma merülne fel a készülék használata közben, a Philips magas színvonalú támogatást 
nyújt a 

Philips Support Center weboldalon keresztül:
www.philips.com/support

vagy

a Consumer Care Helpline Philips *
információs vonalon, ahol képzett ügyfélszolgálatos kollégáink segítenek a probléma lépésről lépésre történő 
megoldásában. 

Ha a probléma elhárítása nem sikerül, a Philips elmegy Önhöz a DVD-felvevő készülékért, és szerviz körülmények 
között megvizsgálja. Amennyiben a készülék hibásnak bizonyul, 14 napon belül egy új készüléket küldünk vissza Önnek. 
Ezt nyújtja a Philips ‘Premium Home Service’ szolgáltatás. A szolgáltatás ingyenes, és minden Philips felvevő készülékre 
vonatkozik a garanciális időtartam leteltéig.

További információkért kérjük, keresse fel képviselőnket a Philips Consumer Care Helpline szolgáltatáson keresztül.
* A kézikönyv hátoldalán megtalálhatja az Ön lakhelyéhez legközelebb eső Philips vevőszolgálat telefonszámát.
 Ha a Philips vevőszolgálathoz fordul, kérjük, készítse elő a készülék modellszámát, sorozatszámát, és szükség lesz a vásárlás időpontjára is.

Magyarország

Vážený zákazník,
ďakujeme Vám za zakúpenie DVD rekordéra Philips.

Spoločnosť Philips k Vášmu výrobku poskytuje záruku ‘Premium Home Service’.

V prípade, že budete potrebovať pomoc pri obsluhe svojho prístroja, naša spoločnosť Vám poskytne profesionálnu podporu 
prostredníctvom:

internetovej stránky Philips Support Center 
www.philips.com/support 

alebo

na linke zákazníckeho informačného centra spoločnosti Philips 0800 004537
kde Vám naši vyškolení zástupcovia pomôžu krok po kroku riešiť problém, s ktorým sa stretnete pri používaní výrobku.

Ak Vám nebudeme schopní poskytnúť riešenie, spoločnosť Philips zabezpečí vyzdvihnutie Vášho DVD rekordéra u Vás doma do 
14 dní. Ak by sa pri odbornej prehliadke zistilo, že problém je spôsobený vadou výrobku, ktorá nie je jednoduchým spôsobom 
odstrániteľná, bude Vám poskytnutý iný, plne funkčný DVD rekordér. To je náš záväzok voči Vám v rámci záruky ‘Premium Home 
Service’. Táto služba sa poskytuje zdarma, pri splnení záručných podmienok, pre všetky DVD rekordéry Philips. Ak máte záujem o 
ďalšie informácie, kontaktujte prosím naše zákaznícke informačné centrum.

Pred zavolaním si pripravte, prosím, nasledujúce informácie: typové označenie, výrobné číslo a dátum zakúpenia Vášho výrobku. 
Upozornenie 'Premium Home Service' platí iba pre krajiny uvedené v tomto letáku. Spôsob poskytovania služby sa môže v 
jednotlivých krajinách líšiť.

* Telefónne číslo Centra služieb zákazníkom spoločnosti Philips vo Vašej krajine nájdete na zadnej strane tohto návodu.
 Pri kontakte s Centrom služieb zákazníkom spoločnosti Philips majte, prosím, pripravené číslo modelu, sériové číslo a dátum zakúpenia výrobku.
 

Slovak
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For Customer Use:

Read carefully the information located at 

the bottom or rear of your DVD 

Recorder and enter below the Serial No. 

Retain this information for future 

reference.

Model No.  DVD/HDD RECORDER 

           DVDR5520H, DVDR5570H

Serial No.    _______________

LASER
Type       Semiconductor laser   

       InGaAlP (DVD)

       AIGaAs (CD)

Wave length   658 nm (DVD)

       90 nm (CD)

Output Power  30 mW (DVD+RW write)

       1.0 mW (DVD read)

       1.0 mW (CD read)

Beam divergence  84 degrees (DVD)

       61 degrees (CD)

SHOWVIEW® is a registered trademark of 

Gemstar Development Corporation. The 

SHOWVIEW® system is manufactured under 

license from Gemstar Development 

Corporation.

Manufactured under license from Dolby 

Laboratories. “Dolby”, “Pro-Logic” and the 

double-D symbol are trademarks of Dolby 

Laboratories.

  

DivX Ultra Certifi ed products: “DivX, 
DivX Ultra Certifi ed, and associated 
logos are trademarks of DivX, Inc. and 
are used under license.

Trade mark of the DVB Digital Video 

Broadcasting Project (1991 to 1996)

HDMI, and HDMI logo and High-Defi nition 

Multimedia Interface are trademarks or 

registered trademarks of HDMI licensing 

LLC.

CAUTION 

VISIBLE AND INVISIBLE LASER 

RADIATION WHEN OPEN. AVOID 

EXPOSURE TO BEAM
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Likvidace starého produktu (Czech)
Dit Tento výrobek je navržen a vyroben z materiálů a komponentů nejvyšší 
kvality, které je možné recyklovat a opětovně použít. 
Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, 
znamená to, že výrobek podléhá směrnici EU 2002/96/ES. 
Informujte se o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a 
elektronických výrobků.

Postupujte podle místních pravidel a neodkládejte takové staré výrobky do běžného 
komunálního odpadu. Správná likvidace starého výrobku pomůže předcházet případným 
nepříznivým účinkům na životní prostředí a lidské zdraví.

Régi termékének eldobása (Hungarian)
Ezt a terméket minőségi, újrafeldolgozható és újrahasznosítható anyagok és 
alkatrészek felhasználásával tervezték és készítették. 
A termékhez kapcsolódó áthúzott kerekes kuka szimbólum azt jelenti, hogy 
a termékre vonatkozik a 2002/96/EK irányelv. 
Tájékozódjék az elektromos és elektronikus termékek szelektív 
hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről.

Kérjük, a helyi szabályok figyelembe vételével járjon el, és ne dobja az elhasznált terméket 
a háztartási hulladékgyűjtőbe.  Az elhasznált termék megfelelő hulladékkezelése segítséget 
nyújt a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos esetleges negatív 
következmények megelőzésében.

Likvidácia starého produktu (Slovakian)
Váš produkt bol navrhnutý a vyrobený pomocou vysokokvalitných 
materiálov a komponentov, ktoré sa dajú recyklovať a znova využiť. 
Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutého koša s kolieskami, 
znamená to, že sa na tento produkt vzťahuje Európska smernica 2002/96/ES. 
Informujte sa o tomto miestnom systéme separovaného zberu elektrických 
a elektronických výrobkov.

Postupujte podľa miestnych pravidiel a nevyhadzujte tento produkt do bežného odpadu z 
domácnosti. Správnou likvidáciou starého produktu pomôžete zabrániť možným 
negatívnym následkom na životné prostredie a ľudské zdravie.

ČESKA REPUBLIKA

Vystraha! Tento přístroj pracuje s laserovým 
paprskem. Při nesprávné manipulaci s přístrojem
(v rozporu s tímto návodem) můże dojít k 
nebezpečnému ozáření. Proto přístroj za chodu 
neotevírejte ani nesnímejte jeho kryty. Jakoukoli 
opravu vždy svěřte specializovanému servisu.

Nebezpečí! Pří sejmutí krytů a odjištění 
bezpečnostních spínačů hrozí nebezpečí 
neviditelného laserového záření!

Chraňte se před přímým zásahem laserového 
paprsku.

Záruka: Pokud byste z jakéhokoli důvodu 
přístroj demontovali, vždy nejdříve vytáhněte 
sit’ovou zástrčku.

Přístroj chraňte před jakoukoli vlhkostí i před 
kapkami vody.

MAGYARORSZÁG

Minőségtanúsítás
A garanciajegyen feltüntetett forgalombahozó vállalat 
a 2/1984. (lll. 10.) BkM-lpM együttes rendelet 
értelmében tanúsítja, hogy ezen készülék megfelel a 
mûszaki adatokban megadott értékeknek.

Figyelem! A meghibásodott készüleket - beleértve 
a hálózati csatlakozót is - csak szakember 
(szerviz) javíthatja. Ne tegye ki készüléket 
esőnek  vagy nedvesség hatásának!

Garancia
A forgalombahozó vállalat a termékre 12 hónap 
garanciát vállal.

Névleges 
feszültség.............................................................220-240 V
Elemes működéshez...................................................AAA
Névleges frekvencia..................................................50 Hz

Teljesítmény
 maximális................................................................. 42 W
 névleges................................................................... 38 W
 készenléti állapotban........................................  .< 6 W

Érintésvédelmi osztály ll.

Tömeg..........................................................................4,6 kg

Befoglaló méretek
 szélesség..............................................................435 mm
 magassá.................................................................67 mm
 mélység................................................................340 mm

SLOVAK REPUBLIC

Prístroj sa nesmie používat’ v mokrom a 
vlhkom prostredí!  Chránte pred striekajúcou 
a kvapkajúcou vodou! 

Kvůli neslučitelnosti formátů disků jednotlivých 
výrobců může systém/přehrávač/rekordér DVD 
požadovat vylepšení či aktualizaci hratelnosti. 
Jelikož se technologie DVD vyvíjí, bude toto 
vylepšení běžné a snadno dosažitelné. Přejděte na 
stránky www.philips.com/support, kde se nachází 
aktualizace softwaru.

A lemezgyártók által alkalmazott formátumok 
sokfélesége miatt lehetséges, hogy a 
DVD-rendszer/-lejátszó/-felvevő készüléken 
szükséges a lejátszásjavítást vagy a szoftverfrissí-
tést elvégezni. A DVD-technológia fejlődésével a 
lejátszásjavítás egyszerű rutinná válik. A szoftver-
frissítést a www.philips.com/support weblapon 
teheti meg.

Kvôli rozdielnosti formátov diskov od rôznych 
výrobcov bude možno váš DVD 
systém/prehrávač/rekordér vyžadovať doplnok na 
podporu prehrávania alebo aktualizáciu. Postupne 
s rozvojom technológie DVD sa tento doplnok 
stane bežnou vecou a jeho vykonanie bude veľmi 
jednoduché. Softvérovú aktualizáciu nájdete na 
www.philips.com/support.
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This product complies with the radio 
interference requirements of the 
European Community.

This product complies with 
the requirements of the 
following directives and 
guidelines: 2006/95/EC + 
2004/108/EC

‘CONSUMERS SHOULD NOTE THAT NOT ALL HIGH 
DEFINITION TELEVISION SETS ARE FULLY 
COMPATIBLE WITH THIS PRODUCT AND MAY CAUSE 
ARTIFACTS TO BE DISPLAYED IN THE PICTURE.  IN 
CASE OF 525 OR 625 PROGRESSIVE SCAN PICTURE 
PROBLEMS, IT IS RECOMMENDED THAT THE USER 
SWITCH THE CONNECTION TO THE ‘STANDARD 
DEFINITION’ OUTPUT.  IF THERE ARE QUESTIONS 
REGARDING OUR TV SET COMPATIBILITY WITH THIS 
MODEL 525p AND 625p DVD PLAYER, PLEASE 
CONTACT OUR CUSTOMER SERVICE CENTER.’

This product incorporates copyright protec-

tion technology that is protected by US 

patents. Use of this copyright protection 

technology must be authorised by Macrovi-

sion, and is intended for home and other 

limited viewing uses only unless otherwise 

authorised by Macrovision. Reverse

engineering or disassembly is prohibited.

U.S. Patent Number 4,631,603; 4,819,098; 

4,907,093; 5,315,448; and 6,516,132

Index
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POZOR!
Přístroj neobsahuje žádné díly, na 
kterých by mohl provádět servis 
uživatel. Přenechejte všechny úkony 
údržby kvalifikovaným osobám.

VIGYÁZAT!
A készülék nem tartalmaz a 
felhasználó által javítható alkatrészt. 
Minden karbantartási munkálatot 
bízzon szakképzett szerelőre.

POZOR!
Zariadenie neobsahuje žiadne diely 
opraviteľné používateľom. Akékoľvek 
práce údržby nechajte na kvalifikovaný 
personál.
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Informace o údržbě a bezpečnosti
DŮLEŽITÁ POZNÁMKA!
NEODPOJUJTE rekordér od napájení s 
výjimkou případu, kdy zařízení nebudete 
používat po delší dobu. Napájení je potřebné k 
provádění základních úloh rekordéru, mezi 
které patří například nahrávání s časovačem, 
stahování informací pro Elektronického 
programového průvodce a automatickou 
aktualizaci systémového data a času.

Opatření nutná při instalaci

Nalezení vhodného umístění
– Umístěte zařízení na rovný, pevný a stabilní 
povrch. Neumísťujte ho na koberec.
– Neumísťujte zařízení na jiné zařízení, které 
by ho mohlo zahřívat (např. přijímač nebo 
zesilovač.)
– Do not put anything under this unit 
(e.g., CDs, magazines).
– Nainstalujte jednotku do blízkosti 
elektrické zásuvky v místě, kde je k zásuvce 
dobrý přístup.

Prostor pro větrání
– Umístěte přístroj do místa s dostatečným 
větráním, abyste zabránili akumulaci vnitřního 
tepla. Allow at least 10 cm (4”) clearance from 
the rear and the top of this unit and 5cm (2”) 
from the left and right to prevent overheating.

10cm ) 10cm 

5cm

5cm 

Zabraňte působení vysokých teplot, 
vlhkosti, vody a prachu
– This unit must not be exposed to dripping 
or splashing.
– Nestavte na zařízení žádné objekty či 
předměty, které by je mohly poškodit 
(například objekty naplněné tekutinou, 
zapálené svíčky).

Čištění disků

POZOR!
Risk of damage to discs! Never use solvents 
such as benzene, thinner, cleaners available 
commercially, or anti-static sprays intended for 
discs.

 Wipe the disc with a micro fibre cleaning cloth 
from the centre to the edge in a straight line 
movement.

Manipulace s pevným diskem 
(HDD)

Chcete-li předejít poškození pevného disku a 
ztrátě důležitých dat:
– Rekordérem nepohybujte ani jej během 
provozu nevystavujte vibracím.
– Elektrickou zástrčku vytáhněte ze síťové 
zásuvky až poté, co rekordér přepnete do 
pohotovostního režimu.

Důležité záznamy doporučujeme archivovat na 
zapisovatelný disk jako zálohu.

Oznámení o úspoře energie

Abyste minimalizovali spotřebu energie 
v pohotovostním režimu, doporučujeme u 
tohoto přístroje zapnout režim Eco a vypnout 
jas displeje na předním panelu. Viz Nastavení 
přehrávání - možnost { Zobrazení } a Základní 
nastavení - možnost { Režim ECO }. 
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Informace o výrobku

Představení

Tento rekordér DVD s pevným diskem (HDD) 
změní způsob sledování televize. Nad 
televizními programy, které sledujete, máte 
plnou kontrolu, protože funkce Vyrovnávací 
paměť posunu času (TSB) ukládá všechny 
naladěné programy. Televizní programy lze 
pozastavit funkcí pozastavení živého televizního 
vysílání nebo lze funkcí okamžitého přehrávání 
zopakovat jakoukoli scénu.

Tento rekordér je rovněž vybaven digitálním 
pozemním tunerem (DVB-T - digitální 
videovysílání - pozemní), aby se vylepšil výběr 
programů. Můžete přijímat analogové televizní 
kanály, volně šířené digitální pozemní televizní 
kabely a digitální rozhlasové signály.

Nahrávání s vestavěným pevným diskem nebylo 
nikdy snazší: nahrát lze až 180~300 hodin 
v režimu nahrávání SEP (Super Extended Play).

Model Jednotka 
pevného 
disku 
(HDD)

Maximální 
počet hodin 
nahrávání

DVDR5520H 160 GB 180

DVDR5570H 250 GB 300

Navíc lze do jukeboxu médií na pevném disku 
ukládat filmy ve formátu DivX, hudební 
soubory a digitální fotografie.

DVDR5520H DVDR5570H

Soubory DivX 150 270

Fotografie 10,000 10,000

Hudební 
soubory

4,500 7,000

Chcete-li záznam uložit nebo sdílet, jednoduše 
jej zkopírujte na zapisovatelný disk DVD. 
Kopírovat lze rovněž záznamy z fotoaparátu 
s funkcí videoklipů nebo videokamery 
prostřednictvím připojení i-Link.

Před spuštěním rekordéru je nutné přístroj 
nejprve připojit a nastavit pomocí tří 
jednoduchých kroků. 

Krok 1:  Základní připojení rekordéru.

Krok 2:  Volitelná připojení k dalším zařízením.

Krok 3:  Instalace a nastavení.

Než začnete rekordér používat, přečtěte si 
návod k použití. Návod obsahuje důležité 
informace a poznámky o provozu DVD 
rekordéru.

Praktický tip:
– Identifikační údaje a hodnoty napájení najdete 
na štítku s typovými údaji na zadní nebo spodní 
straně výrobku.

Dodávané příslušenství

– Stručný návod k rychlému použití
– Kabel RF pro připojení antény
– Kabel Scart
– Dálkové ovládání a baterie
– Propojovací kabel tuneru

Oblastní kódy

Filmy na discích DVD se obvykle nevydávají ve 
všech oblastech světa zároveň, proto jsou 
všechny přehrávače a rekordéry DVD 
vybaveny programem sloužícím k identifikaci 
specifického kódu oblasti.

Země Kód regionu DVD

Evropa
ALL

  
2
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Informace o výrobku (pokračování)

Speciální funkce

Pozastavení živého televizního 
vysílání
Nyní máte pod kontrolou každý televizní 
program, což vám umožní udělat si přestávku, 
aniž by vám něco uteklo. Jakýkoli živě vysílaný 
televizní program můžete pozastavit stisknutím 
tlačítka PAUSE LIVE TV a jeho dalším stisknutím 
lze přehrávání znovu obnovit. Pak můžete 
sledovat zbytek programu nebo, pokud se chcete 
znovu vrátit k živě vysílanému televiznímu 
programu, stisknout tlačítko LIVE TV.

Okamžité přehrávání
Otočením ovladače o jedno cvaknutí doleva 
můžete opakovat jakoukoli scénu právě 
vysílaného živého televizního programu tak 
často, jak chcete. Chcete-li se znovu vrátit 
k živě vysílanému televiznímu programu, 
stiskněte tlačítko LIVE TV.

K využití funkce okamžitého přehrávání je 
nutné, aby byl rekordér zapnutý a abyste své 
oblíbené televizní programy sledovali 
prostřednictvím rekordéru.

Funkce FlexTime
Funkce FlexTime vám nyní umožní opravdovou 
časovou flexibilitu. Funkce FlexTime umožňuje 
sledování televizního programu během 
nahrávání, nemusíte tedy čekat, až nahrávání 
skončí, abyste záznam mohli sledovat. Při 
nahrávání televizního programu rekordérem 
můžete také sledovat jiný dříve nahraný 
program, přehrávat disk DVD, sledovat film ve 
formátu DivX nebo poslouchat hudbu.

Vyrovnávací paměť posunu času 
(TSB)
Jakmile rekordér zapnete, naladěný televizní 
kanál bude uložen do vyrovnávací paměti 
posunu času. Představte si ji jako dočasné 
úložiště pro televizní programy, jež vám 
umožní velkou flexibilitu. Pojme až 6 (šest) 
hodin televizních programů a automaticky 
přehraje všechny starší záznamy. Části 
vyrovnávací paměti posunu času můžete 
označit a zkopírovat do seznamu záznamů pro 
pozdější sledování nebo kopírování na 
zapisovatelný disk DVD. Aby byla vyrovnávací 
paměť posunu času aktivní, musí být rekordér 
zapnutý. Pokud je rekordér vypnutý, 
vyrovnávací paměť posunu času se 
automaticky vymaže.

Digitální a analogový tuner
Tento produkt je vybaven příjmem 
analogového televizního signálu, digitálního 
pozemního televizního signálu a 
rozhlasovým příjmem DVB-T. Výběr mezi 
těmito třemi režimy se provádí opakovaným 
stisknutím tlačítka LIVE TV.

Analogová TV Digitální TV Rádio DVB-T

K využití funkce pozastavení živého televizního 
vysílání je nutné, aby byl rekordér zapnutý a 
abyste své oblíbené televizní programy 
sledovali prostřednictvím rekordéru.

ShowView
Jedná se o jednoduchý programovací systém 
pro rekordéry. Chcete-li tento systém použít, 
zadejte programovací číslo spojené 
s požadovaným televizním programem. Toto 
číslo naleznete ve svém oblíbeném časopise 
s televizním programem.
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Informace o výrobku (pokračování)

Záznam SAT
Tato funkce umožňuje nahrávání programu ze 
satelitního přijímače nebo jiného zařízení. 
Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k  
zásuvce EXT2-TO VCR/SAT rekordéru a zda 
byl na připojeném zařízení nastaven čas.

Funkce Follow TV
S touto funkcí lze sladit sekvence kanálů na 
televizoru (pouze u analogového vysílání) 
s kanály na rekordéru. Tím se vylepší efektivita 
nahrávacího systému. Zkontrolujte, zda je 
televizor připojený k zásuvce EXT1 TO TV 
tohoto rekordéru.
* Funkce Follow TV nemusí u každého 
televizoru pracovat správně. 

i.LINK
i.LINK, také známé jako FireWire nebo IEEE 
1394, je digitální připojení pro propojení 
videokamery umožňující vytvoření vysoce 
kvalitních kopií videozáznamů. Konektor se 
nachází za předními odklopnými dvířky. 

Funkce přeskočení reklamního bloku
Jestliže je aktivována funkce { Inteligentní } 
označování kapitol (viz strana 37), budou v titulu 
po dokončení nahrávání zkontrolovány a 
označeny reklamní scény. Tento rekordér 
automaticky vloží označení kapitol na začátek a 
konec reklam. Při sledování nahrávky z pevného 
disku můžete nyní reklamy přeskočit stisknutím 
tlačítka NEXT >.

Jukebox médií
Jednotka pevného disku tohoto rekordéru 
slouží jako jukebox médií, který umožňuje 
ukládat všechny zdroje záznamů (televizní 
záznamy, videa, hudbu a fotografie). Tituly 
zaznamenané nebo zkopírované na pevný disk 
budou automaticky uloženy pod různým 
obsahem podle svého charakteru.

Vyhledávání podle klíčového slova
Vyhledávání podle klíčového slova lze použít 
namísto procházení seznamů souborů na 
pevném disku rekordéru. Stačí zadat klíčová 
slova pomocí alfanumerické klávesnice na 
dálkovém ovládání a ihned najdete své oblíbené 
televizní záznamy, hudební soubory a filmy ve 
formátu DivX.

5.1kanálové nahrávání zvuku
5.1kanálové nahrávání zvuku umožňuje zachytit - 
spolu s obrazem - původní zvuk z digitálních 
programových zdrojů. Tyto záznamy se 
přehrávají vícekanálově, pouze při připojení 
k 5.1kanálovému systému reproduktorů.
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Dálkové ovládání

PAUSE LIVE TV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

a 2
– Zapne přístroj nebo jej přepne do 

pohotovostního režimu.

b CAM
– Přepne na videokameru připojenou k zásuvce 

DV IN CAM2. 

c  USB
– Přepne do režimu USB a zobrazení obsahu 

zařízení USB.

d Barevně označená tlačítka
– Tato tlačítka je možné použít k výběru barevně 

označených možností, které jsou k dispozici 
v některých nabídkách.

e  . (PREV/REW) / > (NEXT/FFW)
– Přejde na předcházející nebo následující 

kapitolu/stopu. Podržením tlačítka spustíte 
hledání zpět nebo dopředu.

f OPTIONS
– Zobrazí nebo ukončí zobrazení nabídky 

Možnosti. Tato nabídka poskytuje různé 
možnosti nastavení.

g Navigační kurzor / otočný ovladač
– Je-li přehrávač v režimu Live TV (Živé TV 

vysílání), otáčením otočného kolečka 
přeskočíte ve vyrovnávací paměti posunu času 
zpět nebo dopředu.

–   : Tlačítka kurzoru pro přechod doleva 
nebo doprava. Přeskočit nebo přehrát ve 
vyrovnávací paměti posunu času scénu o 
určené délce.

–  : Tlačítka kurzoru pro přesun nahoru 
nebo dolů.

h OK
– Potvrdí zadání nebo výběr.

i HOME
– Otevře nebo zavře nabídku Domů rekordéru. 

j P +-
– V režimu živého televizního vysílání vybere 

další nebo předchozí televizní kanál, případně 
externí zdroj vstupu (EXT1, EXT2, CAM1).

– V režimu videokamery vybere další externí 
zdroj vstupu (EXT1, EXT2, CAM1).

k TIMER (SHOWVIEW)
– Zobrazí nebo ukončí režimu programování 

časovače.

l AUDIO
– Vybere jazyk nebo kanál pro zvuk. 

m SCART
 (Lze použít pouze v případě, že televizor je 

připojený ke konektoru EXT1 videokamery pomocí 
kabelu Scart.)

– Přepne na zařízení, které je připojeno ke 
konektoru EXT2 Scart rekordéru. Pokud není 
ke konektoru EXT2 připojeno žádné zařízení, 
přepne do televizního režimu. Pokud chcete 
přepnout zpět do režimu rekordéru, stiskněte 
toto tlačítko znovu.

n EDIT
– Zobrazí nebo ukončí zobrazení nabídky pro 

úpravy.
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Dálkové ovládání (pokračování)

PAUSE LIVE TV

16

17

22

23

24

18

19

20

21

15

o LIVE TV
– Přepne do režimu živého televizního vysílání. 

Aktivuje vyrovnávací paměť posunu času, jež 
umožní televizní program kdykoli pozastavit 
nebo opakovaně přehrát.

– Opakovaným stisknutím můžete přepínat mezi 
analogovou televizí, digitální televizí a digitálním 
rádiem.

p HDD LIST
– Zobrazí seznam záznamů uložených na 

interním pevném disku.

q PAUSE LIVE TV u
– Pozastaví nebo znovu spustí živě vysílaný 

televizní program.
– Přehraje nebo pozastaví přehrávání 

libovolného nahraného titulu nebo disku.
 

 STOP Ç
– Zastaví přehrávání/nahrávání.
– Podržením tohoto tlačítka otevřete nebo 

zavřete zásuvku disku.
 

 REC
– Spustí nahrávání aktuálně spuštěného 

televizního programu. Opakovaným stisknutím 
nastavíte délku nahrávání ve 30minutových 
přírůstcích.

r DISC
–  Zobrazí obsah disku.

s BACK  
– Umožňuje návrat do předchozí nabídky.

t TV VOL +-
– Upraví hlasitost televizoru (pouze pro 

televizory Philips nebo kompatibilní značky).

u Alfanumerická klávesnice
–  Pro zadání čísel nebo písmen (stejným 

způsobem jako při zadávání zpráv SMS).
– Výběr čísla kapitoly/stopy/titulu, které se 

přehrají.
– Výběr přednastaveného kanálu tuneru 

rekordéru.

v SUBTITLE
– Slouží k výběru jazyka titulků přehrávače DVD 

nebo DivX.

w INFO
– Zobrazí informace na obrazovce.

x SELECT
– Výběr více souborů pro kopírování nebo 

odstranění.
– Při přehrávání disku přepněte mezi výběrem 

“T” (titulu) a “C” (kapitoly) a pak pomocí 
tlačítek . / > vyberte předchozí nebo 
další titul/kapitolu.

– Při použití alfanumerické klávesnice přepíná 
mezi velkými a malými písmeny.
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Dálkové ovládání (pokračování)

Používání dálkového ovládání 

A Otevřete kryt přihrádky na baterie.

B Vložte dvě baterie typu R03 nebo AAA. Při 
vložení dodržujte označení polarity (+-) 
uvnitř přihrádky.

C Zavřete kryt.

D Namiřte dálkové ovládání přímo na senzor na 
předním panelu a zvolte požadovanou funkci.

POZOR!
– Vyjměte baterie, pokud jsou vybité 
nebo pokud nebudete dálkové ovládání 
delší dobu používat.
– Nekombinujte různé baterie (staré a 
nové nebo uhlíkové a alkalické apod.).
– Baterie obsahují chemikálie, proto by 
se měly likvidovat odpovídajícím 
způsobem.

Použití alfanumerické klávesnice 
k zadání znaků

– Stiskněte opakovaně číselné tlačítko, dokud 
se nezobrazí požadovaný znak nebo číslo.
– Pokud chcete zadat speciální symboly, 
stiskněte opakovaně tlačítko .
– Pokud chcete vybrat velká/malá písmena, 
stiskněte tlačítko SELECT.
– Jestliže chcete zadat mezeru, stiskněte 
tlačítko .
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Připojení a nastavení

a STANDBY-ON 
– Zapne přístroj nebo jej přepne do 

pohotovostního režimu.

b Přihrádka disku

c OPEN CLOSE ç
– Otevře nebo zavře zásuvku disku.

d Panel zobrazení
– Zobrazí informace o aktuálním stavu 

rekordéru.

e HOME
– Otevře nebo zavře nabídku Domů rekordéru. 

f   : Tlačítka kurzoru pro přesun doleva 
nebo doprava. Opakované přehrání nebo 
přeskočení scény v režimu rekordéru Live TV 
na základě určené doby.

  : Tlačítka kurzoru pro přesun nahoru 
nebo dolů. V režimu videokamery (CAM) 
vyberte vstupní zdroj CAM2, CAM1, EXT1 
nebo EXT2.

g OK
– Potvrdí zadání nebo výběr.

h u

– Pozastaví nebo znovu spustí živě vysílaný 
televizní pořad.

– Přehraje nebo pozastaví přehrávání.

 . >

– Přejde na předcházející nebo následující 
kapitolu/stopu. Podržením tlačítka spustíte 
hledání zpět nebo dopředu.

 Ç
– Zastaví přehrávání/nahrávání.

i z

– Spustí nahrávání aktuálně spuštěného 
televizního programu. Opakovaným stisknutím 
nastavíte délku nahrávání ve 30minutových 
přírůstcích.

– Během nahrávání bude rozsvícena kontrolka.

Zásuvky za výklopným krytem

Otevřete dvířka směrem dolů, jak je 
naznačeno popisem OPEN  v pravém rohu.

j Zásuvka DV IN-(CAM2)
– Vstup pro digitální videokamery (označovaný 

také jako FireWire nebo IEEE1394)

k Zásuvka S-VIDEO -VIDEO-AUDIO 
(CAM1)  

– Vstup S-Videa/kompozitního videa a zvuku pro 
videokameru/DVD přehrávač/videorekordér 
nebo jiné podobné zařízení.

l Zásuvka USB 
– Vstup pro jednotku USB Flash, čtečku 

paměťových karet USB nebo digitální 
fotoaparát

 *  Některé značky a modely digitálních 
fotoaparátů nejsou podporovány s výjimkou 
fotoaparátů kompatibilních se standardem PTP.
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Krok 1: Základní připojení rekordéru

Připojení anténních kabelů

Tato připojení umožní použít rekordér ke 
sledování a nahrávání televizních programů. 

Tento rekordér má dva typy vstupu tuneru, 
jeden pro příjem digitálního televizního signálu 
a druhý pro příjem analogového signálu. Pokud 
máte samostatnou pokojovou digitální 
pozemní anténu nebo chcete připojit rekordér 
ke kabelové televizi i k anténě, postupujte 
podle možnosti 2. Jinak postupujte podle 
možnosti 1.

Praktické tipy:
– V závislosti na tom, jak jste dosud přijímali 
televizní kanál (přímo z antény nebo z kabelového 
přijímače nebo videorekordéru), bude před 
připojením antény nutné odpojit některé kabely.
– Chcete-li připojit videorekordér nebo samostatný 
kabelový nebo satelitní přijímač, podrobné 
informace získáte v kapitole „Krok 2: Volitelná 
připojení”.

Dříve než začnete...
Vyberte vhodné připojení antény.

Možnost 1: Připojení k jedné venkovní 
anténě

Toto připojení použijte v případě, že máte 
pouze venkovní anténu a chcete přijímat 
analogové i digitální televizní programy.

A Připojte stávající signál z antény (ze zásuvky 
antény ve zdi nebo kabelového přijímače) do 
zásuvky DIGITAL ANTENNA INPUT  
na rekordéru.

B Zapojte propojovací kabel tuneru (součást 
dodávky) do zásuvek DIGITAL ANTENNA 
LOOP THROUGH a ANALOG 
ANTENNA INPUT na rekordéru.

C Připojte (dodaný) kabel antény rádia ze zásuvky 
TO TV ANTENNA INPUT  na 
rekordéru do zásuvky anténního vstupu na 
televizoru (obvykle označeného ANT, 
ANTENNA IN, RF IN). 

Možností 1
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Možnost 2: Připojení k anténě 
kabelové televize a samostatné 
pokojové pozemní anténě

Toto připojení použijte, jestliže máte 
samostatnou pokojovou digitální pozemní 
anténu nebo chcete připojit rekordér ke 
kabelové televizi i venkovní anténě. 

A Zapojte stávající kabel antény kabelové televize 
do zásuvky ANALOG ANTENNA INPUT 

  na rekordéru. 

B Připojte kabel digitální pozemní antény do 
zásuvky DIGITAL ANTENNA INPUT  
na rekordéru. 

C Připojte (dodaný) kabel antény rádia ze 
zásuvky TO TV ANTENNA INPUT  na 
rekordéru do zásuvky anténního vstupu na 
televizoru (obvykle označeného ANT, 
ANTENNA IN, RF IN). 

Praktický tip:
– Je možné přijímat pouze volné vzduchem 
vysílané digitální televizní kanály (není k dispozici 
příjem kanálů s „podmíněným přístupem“ / 
Smartcard).

Možností 2

Krok 1: Základní připojení rekordéru (pokračování)
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Krok 1: Základní připojení rekordéru (pokračování)

Možností 2Možností 1

Připojení video/audio kabelů

Toto připojení umožní sledovat přehrávání 
z rekordéru. Pro připojení videa zvolte pouze 
jednu z dále uvedených možností.
– U standardního televizoru postupujte podle 
možností 1, 2 nebo 3.
– U televizoru s progresivním skenováním 
postupujte podle možnosti 4.
– U televizoru s rozhraním HDMI postupujte 
podle možnosti 5.

Praktický tip:
– Audiopřipojení se požaduje pouze v případě, že 
tento rekordér připojujete k televizoru pomocí 
zásuvky S-VIDEO, CVBS nebo KOMPONENTNÍ 
VIDEO. 

Možnost 1: Použití zásuvky Scart 

 Připojte (dodaný) kabel scart ze zásuvky 
EXT1 TO TV na rekordéru do odpovídající 
zásuvky SCART na televizoru.

Praktický tip:
– Pro připojení rekordéru k dalšímu zařízení 
použijte zásuvku EXT2-TO VCR/SAT.

Možnost 2: Použití zásuvky S-Video 

A Připojte kabel S-Video (není součástí dodávky) 
ze zásuvky S-VIDEO OUT na rekordéru do 
vstupní zásuvky (obvykle označené Y/C nebo 
S-VHS) na televizoru.

B Připojte audio kabel (není součástí dodávky) ze 
zásuvek AUDIO OUT na rekordéru do 
vstupních zásuvek audio na televizoru.

Možnost 3: Použití video zásuvky CVBS

A Připojte kabel pro kompozitní video (se žlutým 
zakončením – není součástí dodávky) ze 
zásuvky CVBS OUT na rekordéru do vstupní 
zásuvky (obvykle označené jako A/V In, Video 
In, Composite nebo Baseband) na televizoru.

B Připojte audio kabel (není součástí dodávky) ze 
zásuvek AUDIO OUT na rekordéru do 
vstupních zásuvek audio na televizoru.

NEBO
Možností 3
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Krok 1: Základní připojení rekordéru (pokračování)

Možnost 4: Použití zásuvky pro 
komponentní video / Připojení 
k televizoru s progresivním skenováním

Kvalita videa s progresivním skenováním je 
k dispozici pouze pomocí připojení Y PB PR a 
je požadován televizor umožňující příjem 
progresivního signálu. Poskytuje vysoce kvalitní 
obraz při sledování filmů na discích DVD.

A Připojte kabely komponentního videa 
(červený/modrý/zelený – není součástí 
dodávky) ze zásuvek Y PB PR na rekordéru 
do odpovídajících vstupních zásuvek 
komponentního videa (obvykle označených 
jako Y Pb/Cb Pr/Cr nebo YUV) na televizoru.

B Připojte audio kabel (s červeným a bílým 
zakončením – není součástí dodávky) ze 
zásuvek AUDIO OUT do vstupních zásuvek 
audio na televizoru.

Poznámka:
Pokud chcete zapnout připojení Y Pb Pr (YUV), 
je nutné nastavit správně výstup videa 
rekordéru.   

A Vytvořte další připojení videa z rekordéru 
k televizoru pomocí konektoru Scart, S-Video 
nebo Video (CVBS).   

B Pro správné zobrazení výše uvedeného 
připojení videa zapněte televizor.

C Po dokončení instalace a nastavení změňte 
následujícím způsobem nastavení výstupu videa 
rekordéru:
1) Stiskněte tlačítko OPTIONS.
2) Přejděte na položku { Nastavení } >  

{ Výstup video } > { Aktivní výstup 
videa } > { Komp. video (YUV) } a výběr 
potvrďte stisknutím tlačítka OK.

 Pokud chcete zapnout výstup progresivního 
skenování, podrobnosti obsahuje kapitola 
“Další informace - Nastavení funkce 
progresivní skenování“.

D Přepněte televizor na správný kanál pro 
připojení komponentního videa (informace 
naleznete v uživatelské příručce k televizoru).

Možností 4
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Krok 1: Základní připojení rekordéru (pokračování)

Možnost 5: Připojení k televizoru 
kompatibilnímu s rozhraním HDMI

HDMI (Multimediální rozhraní s vysokým 
rozlišením - High Definition Multimedia 
Interface) je digitální rozhraní, které umožňuje 
čistý digitální přenos videa beze ztráty kvality 
obrazu. 

 Připojte kabel HDMI (není součástí dodávky) 
z výstupu HDMI OUT na hlavní jednotce ke 
konektoru HDMI IN na zařízení kompatibilním 
s rozhraním HDMI (například televize DVI 
kompatibilní s rozhraním HDMI TV, HDCP).

Praktické tipy:
– Některé televizory nebo obrazovky HDMI od 
různých výrobců mohou využívat odlišné standardy, 
což má za následek nespolehlivý přenos signálu. 
– Konektor HDMI je kompatibilní pouze se 
zařízeními podporujícími rozhraní HDMI a 
televizory DVI.
– V režimu Live TV (Živé TV vysílání) rekordéru 
nebude možné získat přístup k informacím 
teletextu.

Poznámka:
Pokud chcete zapnout připojení HDMI, je 
nutné nastavit správně výstup videa rekordéru. 

A Vytvořte další připojení videa z rekordéru 
k televizoru pomocí konektoru Scart, S-Video 
nebo Video (CVBS).   

B Pro správné zobrazení výše uvedeného 
připojení videa zapněte televizor.

C Po dokončení instalace a nastavení změňte 
následujícím způsobem nastavení výstupu videa 
rekordéru:
1) Stiskněte tlačítko OPTIONS.
2) Přejděte na položku { Nastavení } >  
 { Výstup videa } > { Aktivovat výstup 
videa } >  { Výstup HDMI } a výběr potvrďte 
stisknutím tlačítka OK.

D Přepněte televizor na správný kanál pro 
připojení HDMI (informace naleznete 
v uživatelské příručce k televizoru).
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Možností 5
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Krok 2: Volitelná připojení

Kabelový / 
Satelitní přijímač

Připojení ke kabelovému nebo 
satelitnímu přijímači

Možnost 1
Pokud má kabelový či satelitní přijímač 
pouze výstupní zásuvku antény (RF OUT 
nebo TO TV), 
přečtěte si podrobnosti v kapitole “Základní 
připojení rekordéru - Připojení kabelů antény”.

Možnost 2 (viz výše uvedený obrázek)
Pokud má kabelový/satelitní přijímač 
výstupní zásuvku Scart

A Zachovejte stávající anténní připojení 
z kabelového/satelitního přijímače k televizoru.

B Připojte (dodaný) kabel scart ze zásuvky 
EXT1 TO TV na rekordéru do odpovídající 
zásuvky SCART na televizoru.

C Připojte další kabel scart (není součástí 
dodávky) ze zásuvky EXT2-TO VCR/SAT 
na rekordéru do zásuvky Scart (obvykle 
označené TV OUT nebo TO VCR) na 
kabelovém/satelitním přijímači.

Praktický tip:
– Pokud je televizor připojen k rekordéru pomocí 
zásuvek COMPONENT VIDEO (Y Pb Pr), připojte 
externí kabelový nebo satelitní přijímač do zásuvky 
EXT1 TO TV.
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Krok 2: Volitelná připojení (pokračování)

Videorekordér (pouze příklad)

Připojení k videorekordéru nebo 
podobnému zařízení

Toto připojení umožní nahrávat z videokazety 
na pevný disk a dovolí používat videorekordér 
k přehrávání na televizoru, pokud je rekordér 
vypnutý.

Poznámka:
Váš nový rekordér může nahradit všechny 
nahrávací funkce videorekordéru. Stačí odpojit 
všechna připojení k videorekordéru.

A Připojte anténní kabely. Podrobnější informace 
získáte v části Připojení anténních kabelů 
v kroku 1 kapitoly Základní připojení.

B Připojte (dodaný) kabel antény rádia ze zásuvky 
TO TV ANTENNA INPUT  na 
rekordéru do zásuvky anténního vstupu na 
televizoru (obvykle označeného ANT, 
ANTENNA IN, RF IN). 

C Připojte (dodaný) kabel scart ze zásuvky 
EXT1 TO TV na rekordéru do odpovídající 
zásuvky SCART na televizoru.

D Připojte další kabel scart (není součástí 
dodávky) ze zásuvky EXT2-TO VCR/SAT 
na rekordéru do zásuvky Scart (obvykle 
označené TV OUT nebo TO TV) na 
videorekordéru.

Praktické tipy:
– Většina komerčně šířených videokazet a disků 
DVD je chráněna proti kopírování a z tohoto 
důvodu je nelze nahrávat.
– Připojte rekordér přímo k televizoru. Pokud je 
v cestě videorekordér nebo jiné zařízení, může být 
kvalita obrazu slabá.
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S-VIDEO
OUT

AUDIO
OUT

COAXIAL
DIGITAL OUT

COMPONENT
VIDEO OUT

COAXIAL
DIGITAL

IN

CVBS-OUT
PB

PR

Y

R

LTO VCR/SAT EXT2TO TV EXT1

ANALOG
ANTENNA INPUT

TO TV ANTENNA
INPUT

DIGITAL
ANTENNA INPUT

DIGITAL ANTENNA
LOOP THROUGH

ANTENNA INTERCONNECT CABLE
(OPTIONAL, REFER TO MANUAL)

G-LINK

B

C

D

E

F

A

Krok 2: Volitelná připojení (pokračování)

Zadní strana kabelového/satelitního 
přijímače (pouze příklad)

Zadní strana videorekordéru 
(pouze příklad)

Připojení k videorekordéru 
a kabelovému/satelitnímu 
přijímači

A Připojte zásuvku anténního výstupu (RF OUT) 
na kabelovém/satelitním přijímači k zásuvce 
DIGITAL ANTENNA INPUT  na 
rekordéru.

B Zapojte propojovací kabel tuneru (součást 
dodávky) do zásuvek DIGITAL ANTENNA 
LOOP THROUGH a ANALOG 
ANTENNA INPUT na rekordéru. 

C Připojte (dodaný) kabel antény rádia ze zásuvky 
TO TV ANTENNA INPUT  na 
rekordéru do zásuvky anténního vstupu na 
televizoru (obvykle označeného ANT, 
ANTENNA IN, RF IN). 

D Připojte (dodaný) kabel scart ze zásuvky 
EXT1 TO TV na rekordéru do odpovídající 
zásuvky SCART na televizoru.

E Připojte další kabel scart (není součástí dodávky) 
ze zásuvky EXT2-TO VCR/SAT na 
rekordéru do zásuvky Scart (obvykle označené 
TV OUT nebo TO TV) na videorekordéru.

F Připojte další kabel scart ze zásuvky Scart na 
videorekordéru (obvykle označené TV IN 
nebo TO DECODER) do zásuvky Scart 
(obvykle označené TV OUT nebo TO VCR) na 
kabelovém/satelitním přijímači.
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HDMI
OUT

S-VIDEO
OUT

AUDIO
OUT

COAXIAL
DIGITAL OUT

COMPONENT
VIDEO OUT

COAXIAL
DIGITAL

IN

CVBS-OUT
PB

PR

Y

R

LTO VCR/SAT EXT2TO TV EXT1

DIGITAL
ANTENNA INPUT

DIGITAL ANTENNA
LOOP THROUGH

ANTENNA INTERCONNECT CABLE
(OPTIONAL, REFER TO MANUAL)

HDMI
OUT

S-VIDEO
OUT

AUDIO
OUT

COAXIAL
DIGITAL OUT

COMPONENT
VIDEO OUT

COAXIAL
DIGITAL

IN

CVBS-OUT
PB

PR

Y

R

LTO VCR/SAT EXT2V EXT1

DIGITAL
ANTENNA INPUT

DIGITAL ANTENNA
LOOP THROUGH

ANTENNA INTERCONNECT CABLE
(OPTIONAL, REFER TO MANUAL)

COAXIAL

DIGITAL OUT

B
A

Krok 2: Volitelná připojení (pokračování)

Připojení k zesilovači nebo 
přijímači AV

Pokud chcete využít vícekanálový prostorový 
zvuk, můžete rekordér připojit ke zvukovému 
zesilovači nebo přijímači.

 Připojte koaxiální kabel (není součástí dodávky) 
ze zásuvky COAXIAL DIGITAL OUT na 
rekordéru do digitální koaxiální vstupní zásuvky 
(s označením COAXIAL IN nebo DIGITAL IN) 
připojeného zařízení.

Praktický tip:
– Je nutné vybrat odpovídající nastavení výstupu 
digitálního zvuku. V opačném případě nebude 
slyšet žádný zvuk nebo dojde k rušení. Podrobnosti 
obsahuje kapitola „Možnosti nabídky systému - 
Nastavení zvuku“.

Připojení k digitálnímu vstupu

pro nahrávání na vícenásobný kanál 5.1 
Tento rekordér je vybaven digitální zvukovou 
vstupní zásuvkou, která podporuje signál pro 
vícenásobný kanál 5.1. Na tomto rekordéru lze 
nahrávat prostorový výstup vícenásobného 
kanálu 5.1 z kabelového nebo satelitního 
přijímače spolu s videem.

A Připojte kabel scart ze zásuvky EXT2 TO 
VCR/SAT na rekordéru do výstupní zásuvky 
scart (obvykle označené TV OUT nebo TO 
TV) na kabelovém/satelitním přijímači.

B Připojte koaxiální kabel (není součástí dodávky) 
ze zásuvky COAXIAL DIGITAL IN na 
rekordéru do digitální nebo koaxiální vstupní 
zásuvky (s označením DIGITAL nebo 
COAXIAL připojeného kabelového/satelitního 
přijímače.

 Další informace získáte v kapitole „Další 
informace – nahrávání na vícenásobný kanál 5.1“.

Zesilovač/přijímač AV
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Možností 1 Možností 2

Připojení k videokameře

Ke kopírování nahrávek z videokamery můžete 
použít přední zásuvky. Tyto zásuvky jsou 
umístěny po pravé straně za záklopkou a 
umožňují pohodlné připojení.

Možnost 1: Použití zásuvky DV IN

Toto připojení použijte v případě, že máte 
videokameru systému Digital Video nebo 
Digital 8. Zásuvka DV vyhovuje standardu i.
LINK. Zajišťuje nejvyšší kvalitu obrazu.

A Připojte 4kolíkový kabel i.LINK (není součástí 
dodávky) ze zásuvky DV IN na rekordéru do 
příslušné zásuvky DV OUT na videokameře.

B Na dálkovém ovládání stiskněte tlačítko CAM 
a vyberte možnost “CAM2”.

Praktický tip:
– Z rekordéru nelze nahrávat do videokamery 
prostřednictvím zásuvky DV IN na rekordéru.
Možnost 2: Použití vstupní zásuvky VIDEO

Možnost 2: Použití vstupní zásuvky 
S-VIDEO nebo  VIDEO

Pokud používáte videokameru Hi8 nebo S-
VHS(C), použijte připojení S-VIDEO. Zajišťuje 
velmi dobrou kvalitu obrazu.

Případně použijte připojení VIDEO použijte 
v případě, kdy má videokamera pouze jeden 
výstup pro video (kompozitní video, CVBS). 
Zajišťuje dobrou kvalitu obrazu.

A Připojte zásuvku S-VIDEO nebo VIDEO na 
předním panelu rekordéru k odpovídající 
výstupní zásuvce S-VHS nebo Video na 
videokameře.

B Připojte zvukový kabel (s červenými a bílými 
konci, není součástí dodávky) ze zásuvek 
AUDIO L/R na předním panelu rekordéru 
k výstupním zvukovým zásuvkám na 
videokameře.

C Na dálkovém ovládání stiskněte tlačítko CAM 
a opakovaným stisknutím tlačítka P +/- 
vyberte možnost “CAM1”.

Praktický tip:
– Pokud videokameru připojíte k zásuvce scart 
v zadní části rekordéru, vyberte jako zdroj vstupu  
{ EXT1 } nebo { EXT2 }.

Krok 2: Volitelná připojení (pokračování)

NEBO
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Výběr země
A  AustriaVýběr země je důležitý 

pro vyhledávání 

televizních kanálů.

Další

B   Belgium

F   France

D  Germa

FIN  Finland

GR  Greece

IRL Ireland 

DK  Denmark

Předch.

Poznámka: Stisknutím červeného tlačítka 
na dálkovém ovládání se vrátíte na předchozí 
obrazovku a po stisknutí zeleného tlačítka 
můžete pokračovat k dalšímu kroku instalace.

E Na televizoru se objeví obrazovka Televizní 
formát. Vyberte televizní formát odpovídající 
formátu, ve kterém chcete sledovat širokoúhlé 
filmy, a volbu potvrďte stisknutím tlačítka OK.

Předch. Další

Vyberte televizní formát podle 

toho, jak chcete hrané filmy na 

celé obrazovce zobrazit na 

televizoru.

Televizní formát

4:3 Letterbox

4:3 Panscan

Širokoúhlý 16:9

F Na televizoru se objeví obrazovka Hledat kanál. 
Vyberte typ tuneru, který chcete instalovat, a 
stisknutím zeleného tlačítka na dálkovém 
ovládání spusťte vyhledávání kanálů.

Krok 3: Instalace a nastavení
Nabídka instalace se zobrazí při prvním zapnutí 
rekordéru. Tato nastavení vám pomohou 
snadno instalovat základní funkce rekordéru, 
včetně instalace televizního programu a 
jazykových nastavení.

Dříve než začnete...
Instalační nastavení je nutné provést před 
přehráváním disku nebo nahráváním. 

A Zapněte televizor.

B Zapněte rekordér stisknutím tlačítka 
STANDBY-ON 2.
 Na televizoru by se měla zobrazit úvodní 

obrazovka instalace rekordéru - obrazovka  
{ Jazyk nabídky }. 
 Pokud ne, zřejmě bude nutné vybrat 

správný vstup v televizoru. Informace o výběru 
správného vstupu v televizoru naleznete 
v uživatelské příručce k televizoru.

Dansk

Français

Italiano

Nederlands

Norsk

Español

Deutsch

Jazyk nabídky

EnglishVyberte jazyk. Definuje 

jazyky všech zobrazení 

nabídek na obrazovce.

Další

C Pomocí tlačítek  na dálkovém ovládání 
vyberte požadovaný jazyk zobrazení a volbu 
potvrďte stisknutím tlačítka OK.

D Na televizoru se objeví obrazovka Výběr země. 
Přesuňte panel pro výběr na zemi, ve které 
žijete, a volbu potvrďte stisknutím tlačítka OK.
 Toto nastavení je důležité pro 

automatickou instalaci televizních kanálů ve 
vaší oblasti.

4:3 Panscan

4:3 Letterbox

Širokoúhlý 16:9
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Krok 3: Instalace a nastavení (pokračování)

Předch. Start

Hledat kanál

Úplná instalaceAutomatické hledání kanálů 

nainstaluje analogové a 

digitální kanály. Je třeba připojit 

anténu.

Pouze analogová TV

Pouze digitální TV

Bez instalace TV

Poznámka: Přesvědčte se, zda jste připojili 
všechny požadované kabely k rekordéru, 
televizoru a satelitnímu nebo kabelovému 
přijímači (pokud je používáte) a zda jste tato 
zařízení zapnuli. Při vyhledávání kanálů dochází 
k detekci signálů a jejich uložení do všech 
dostupných programových kanálů.

 Pokud je vybrána možnost { Bez instalace 
TV }, lze nahrávat pouze z externích zdrojů.

G Po dokončení vyhledávání kanálů se zobrazí 
počet vyhledaných a uložených kanálů. 
Pokračujte stisknutím zeleného tlačítka.

Cancel

 

Další Restartovat

Hledání kanálů.

Tato akce může trvat několik minut. Čekejte.

Nalezené digitální televizní kanály :  3

Hledání digitálních kanálů

Nalezené digitální televizní kanály :  9

Nalezené digitální rádio kanály :  3

Hledání digitálních kanálů bylo dokončeno.

Kontr. sign.

H Zobrazí se obrazovka pro zadání času. Pomocí 
alfanumerické klávesnice 0-9 nebo tlačítek 

 zadejte správný čas, potom stiskněte 
tlačítko OK nebo po stisknutí zeleného 
tlačítka můžete pokračovat.

Předch. Další

Pro pořizování záznamu 

je požadováno nastavení 

času. Formát času je 

24hodinový (hh:mm).

Čas

00 00:

I Zobrazí se obrazovka pro zadání data. Pomocí 
alfanumerické klávesnice 0-9 nebo tlačítek 

 zadejte správné datum, potom stiskněte 
tlačítko OK nebo po stisknutí zeleného 
tlačítka můžete pokračovat.

Předch. Další

Pro pořizování záznamu je 

požadováno nastavení data. 

Zkontrolujte, zda je správné.

Datum

31 01 2007

J Instalace je nyní dokončena. Stisknutím 
zeleného tlačítka na dálkovém ovládání 
zavřete obrazovku.

Úspěšně jste dokončili instalaci rekordéru.

Systém je nyní připraven pro použití.

Předch. Hotovo

Instalace byla dokončena.

DVD rekordér je připraven k použití.
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Ovládání televizních programů

Zobrazení živého televizního 
vysílání

PAUSE LIVE TV

A Zapněte televizor. V případě potřeby přepněte 
televizor na správný vstupní kanál pro 
sledování přehrávání rekordéru.

B Stisknutím tlačítka STANDBY-ON 2 
zapněte rekordér.
 Na televizoru by se měl zobrazit televizní 

program. Pokud ne, stiskněte tlačítko LIVE 
TV.

C Opakovaným stisknutím tlačítka LIVE TV 
přepněte mezi analogovým tunerem (PXX), 
digitálním tunerem (DXXX) a digitálním 
rádiovým tunerem (RXXX).

D Stisknutím tlačítka P +/- vyberte 
požadovaný kanál.
 Naladěný televizní program se automaticky 

uloží do vyrovnávací paměti posunu času. 
Umožní vám to kdykoli pozastavit živé 
televizní vysílání a znovu obnovit přehrávání.

 Pokud přepnete na jiný televizní kanál na 
rekordéru, vytvoří se nový titul a na liště videa 
s posunem času se zobrazí svislá čára.

ŽIVĚ

 Lištu videa s posunem času lze zobrazit nebo 
skrýt stisknutím tlačítka INFO na dálkovém 
ovládání.

Vyrovnávací paměť posunu času 
- dočasné úložiště pevného disku

Aktuální televizní program bude po zapnutí 
rekordéru uložen do dočasného úložiště 
pevného disku nazývaného “TSB” 
(Vyrovnávací paměť posunu času). To 
soustavně ukládá až 6 (šest) hodin televizních 
programů.

Lišta videa s posunem času označuje stav a čas 
uložených televizních programů. 

Nyní

22:04:30

1 2 4 53

Lišta videa s posunem času obsahuje tyto 
informace:

a Dobu začátku televizního programu.
Po překonání 6 (šesti) hodin se doba začátku 
odpovídajícím způsobem změní.

b Vybrané klipy, které mají být zaznamenány na 
pevný disk (označené červeně).

c Značky titulů (nová značka titulu se vytvoří, 
když přepnete na televizní kanál na více než 
2 minuty).

d Aktuální polohu a dobu televizního vysílání.

e Aktuální čas

Praktický tip:
– Vyrovnávací paměť posunu času ukládá a 
uchovává až 6 (šest) posledních hodin televizních 
programů, pokud je zapnutý rekordér. Jestliže 
rekordér přepnete do pohotovostního režimu, 
veškerý obsah bude vymazán.
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Ovládání televizních programů (pokračování)

Označení obsahu pro nahrávání

Před záznamem na pevný disk je nutné označit 
obsah ve vyrovnávací paměti posunu času. 
Nahrávání proběhne, jakmile rekordér 
přepnete do pohotovostního režimu.

23:30

22:13

21:00

Storno záz.   Info-prog.

Vyhledání scény pomocí vyrovnávací 
paměti posunu času

 Otáčením ovladače můžete v režimu 
vyrovnávací paměti posunu času přecházet 
dopředu nebo dozadu.

 Rychlým otáčením ovladače dosáhnete 
rychlého vyhledávání směrem dopředu nebo 
dozadu.

Chcete-li označit začátek nahrávání
 Stiskněte jednou tlačítko REC. 

Chcete-li označit konec nahrávání
 Přejděte na konec scény a stiskněte tlačítko 

STOP Ç.

Chcete-li označené nahrávání zrušit
 Stiskněte červené tlačítko.

Praktické tipy:
– Pomocí vyrovnávací paměti posunu času je 
možné označit nahrávku dopředu nebo dozadu.
– Můžete nastavit délku intervalu přeskočení při 
vyhledávání. Podrobné informace získáte v kapitole 
Možnosti nabídky systému - Nastavení přehrávání 
{ Interval přehrávání } / { Interval přeskočení }.

Vymazání vyrovnávací paměti posunu 
času

Vymazání vyrovnávací paměti posunu času
Pokud rekordér přepnete do pohotovostního 
režimu, veškerý obsah vyrovnávací paměti 
posunu času bude vymazán kromě obsahu, 
který byl označen. Obsah lze vymazat i při 
zapnutém rekordéru pomocí následujících 
kroků. 

A Stiskněte tlačítko OPTIONS na dálkovém 
ovládání.
 Zobrazí se nabídka nástrojů.

Nástroje

Nastavení

Jazyk zvuku

Resetovat TSB

Hledání času

B Přejděte k položce { Resetovat TSB } a 
stiskněte tlačítko OK.
 Zobrazí se varovná zpráva o vymazání 

vyrovnávací paměti posunu času.

Tato akce vymaže vyrovnávací paměť 
časového posunu (TSB).
Chcete pokračovat?

Ano Ne

Upozornění

C Chcete-li pokračovat, nabídce vyberte 
možnost { Ano } a stisknutím tlačítka OK na 
dálkovém ovládání.

 Jinak v nabídce vyberte možnost { Ne } a 
stisknutím tlačítka OK na dálkovém ovládání 
operaci zrušte.

Poznámka:
Provedením následujících kroků také vymažete 
obsah vyrovnávací paměti posunu času:
– Stiskněte tlačítko CAM na dálkovém 
ovládání.
– V nabídce nastavení systému otevřete 
možnost { Tuner }.
– Změňte nastavení { Režim záznamu } 
nebo { Hodiny }. 
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Ovládání televizních programů (pokračování)

Funkce pozastavení živého 
televizního vysílání

Dříve než začnete...
Chcete-li sledovat své oblíbené televizní 
programy, zapněte rekordér do režimu LIVE 
TV.

A Stisknutím tlačítka PAUSE LIVE TV u na 
dálkovém ovládání přehrávání pozastavíte. 

B Chcete-li přehrávání obnovit, tlačítko stiskněte 
ještě jednou. 

 Pokud se chcete k živě vysílanému televiznímu 
programu znovu vrátit, stiskněte tlačítko 
“LIVE TV.

Funkce okamžitého přehrávání

Dříve než začnete...
Chcete-li sledovat své oblíbené televizní 
programy, zapněte rekordér do režimu LIVE TV.

 Otočením ovladače proti směru hodinových 
ručiček přehrajete živý televizní program.
 Scéna je při každém kroku přeskočena 

směrem dozadu o 30 sekund (výchozí 
nastavení). Rychlým otáčením ovladače zvýšíte 
rychlost vyhledávání.

 Pokud se chcete k živě vysílanému televiznímu 
programu znovu vrátit, stiskněte tlačítko 
“LIVE TV.

Funkce FlexTime

 Stisknete-li během nahrávání tlačítko  na 
dálkovém ovládání, přejdete na začátek 
záznamu a spustíte přehrávání. 

NEBO

 Stiskněte tlačítko PREV ., dokud 
nevyhledáte počáteční scénu.

Sledování digitálního televizního 
vysílání

Tento DVD rekordér umožňuje příjem volně 
šiřitelného vysílání DVB-T (Digital Video 
Broadcast-Terrestrial) a rozhlasových stanic. 
Při průběžném přidávání nových stanic 
nezapomeňte pravidelně aktualizovat a 
instalovat nové kanály. Podrobné informace 
naleznete v kapitole „Možnosti systémové 
nabídky - Nastavení tuneru - { Digitální }“.

A Opakovaným stisknutím tlačítka LIVE TV 
přepněte na digitální televizní tuner.

B Stisknutím tlačítka P +/- vyberte 
požadovaný kanál.

C Při sledování digitálního televizního vysílání 
máte následující možnosti:

Změnit jazyk titulků nebo zvuku
Tato operace funguje pouze pro vysílání s 
několika jazyky titulků nebo zvuku. 

 Stiskněte tlačítko AUDIO nebo SUBTITLE 
na dálkovém ovládání.

Zobrazit informace o programu

A Stisknutím tlačítka INFO na dálkovém ovládání 
zobrazíte obrazovku s informacemi o 
programu.

   Přejít na  Info-prog.

B Stiskněte modré tlačítko. Zobrazí se   
{ Informace o programu }. 
 Na displeji se zobrazuje informační okno 

s popisem aktuálního programu a názvem 
dalšího programu daného kanálu.
 Pokud chcete zobrazit informace o 

programech na jiných kanálech, stiskněte 
tlačítko P +/-.
 Jestliže chcete zobrazit program na další 

den, stiskněte žluté tlačítko pro výběr 
možnosti { Další }.
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Použití možností panelu nabídek

 V režimu živého televizního vysílání stiskněte 
na dálkovém ovládání tlačítko OPTIONS.
 Pokud je položka v nabídce zobrazena 

šedě, znamená to, že funkce není k dispozici 
nebo ji v aktuálním stavu nelze změnit.

Nástroje

Jazyk IJazyk zvuku

Jazyk titulků
Hledání času

Resetovat TSB

Nastavení

Změna jazyka zvukové stopy

Tato možnost je k dispozici pouze v případě, 
že televizní program vysílá ve více než jednom 
jazyce zvuku.

A Přejděte k možnosti { Jazyk zvuku } a 
stisknutím tlačítka  zadejte příslušné 
možnosti.

B Opakovaně stiskněte tlačítko , dokud není 
vybrán požadovaný jazyk zvuku.
 { 01 } je původní jazyky vysílání a { 02 } je 

doplňkový jazyk vysílání. 

C Stiskněte tlačítko OK.

Změna jazyka titulků

Tato možnost je k dispozici pouze v případě, 
že televizní program vysílá ve více než jednom 
jazyce titulků.

A Přejděte k možnosti { Jazyk titulků } a 
stisknutím tlačítka  zadejte příslušné 
možnosti.

B Opakovaně stiskněte tlačítko , dokud není 
vybrán požadovaný jazyk zvuku.
 Jazyky mohou být očíslované nebo 

zkrácené, například „En“ pro angličtinu.

C Stiskněte tlačítko OK.

Vyhledávání podle času

Tato možnost umožňuje přechod na konkrétní 
čas ve vyrovnávací paměti posunu času.

 Stisknutím zeleného tlačítka na dálkovém 
ovládání vyberte možnost { Přejít } a pak 
zadejte čas, kdy má přehrávání začít. 

 Nebo

A V nabídce Možnosti přejděte na volbu   
{ Hledání času } a stisknutím tlačítka  
zadejte hodnoty do polí času (hodiny : minuty : 
sekundy).

B Pomocí alfanumerické klávesnice 0-9 
zadejte čas zahájení přehrávání.

C Stiskněte tlačítko OK.
 Přehrávání přejde k zadanému času.

Vymazání vyrovnávací paměti posunu 
času

A Přejděte k položce { Resetovat vyrovnávací 
paměť posunu času } a stiskněte tlačítko .

B Stiskněte tlačítko OK.
 Zobrazí se varovná zpráva.

C Pokračujte výběrem možnosti { Ano } 
v nabídce a stisknutím tlačítka OK na 
dálkovém ovládání.
 Obsah vyrovnávací paměti posunu času 

(TSB) bude vymazán.

Ovládání televizních programů (pokračování)
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Použití nabídky Domů

Nabídka Domů

Z  nabídky Domů je možné přejít na obsah 
nahrávek na pevném disku, k souborům médií 
na pevném disku a k obsahu disku a jednotky 
USB. Je také možné převádět obsah mezi 
různými typy médií.

PAUSE LIVE TV

A Stiskněte tlačítko HOME na dálkovém 
ovládání.
 Zobrazí se nabídka Domů.

Zásuvka disku

USB

Záznamy

Video soubory

Hudba

Foto

Zdroj Obsah

Pevný disk

B Přesuňte panel pro výběr na požadované 
médium nebo funkci a volbu proveďte 
stisknutím tlačítka  nebo OK.

{ Pevný disk }  
Umožňuje přístup k obsahu uloženému na 
pevném disku, například k záznamům, 
fotografiím, hudbě nebo video souborům.

{ Zásuvka disku } 
Umožňuje přístup k obsahu disku. Pokud je 
zásuvka prázdná, nezobrazí se žádné 
informace.

{ USB } 
Umožňuje přístup k obsahu připojené jednotky 
USB Flash nebo fotoaparátu. V případě, že není 
připojeno žádné zařízení nebo zařízení nelze 
rekordérem rozpoznat, nezobrazí se žádné 
informace. 

C Pomocí tlačítek kurzoru vyberte nahrávky, 
obrazové nebo zvukové soubory nebo 
fotografie.

D Stisknutím tlačítka u spustíte přehrávání.
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Použití nabídky Domů (pokračování)

Zobrazení informací o médiu

Zobrazí obecné informace o vybraném médiu, 
například velikost, zbývající volné místo, typ 
média apod.

A Stiskněte tlačítko HOME.
 Zobrazí se nabídka Domů.

B Přesuňte panel pro výběr na požadovaný 
zdroj.
 Pokud jsou informace dostupné, zobrazí se 

u modrého tlačítka.

C Stisknutím modrého tlačítka na dálkovém 
ovládání informace zobrazíte.

{ Info HDD } 
Informace o pevném disku rekordéru 
– Zbývající velikost oddílu videa na pevném 

disku pro video (televizní záznamy a filmy 
ve formátu DivX).

– Místo používané chráněnými/nechráněnými 
tituly.

– Volný čas pro záznam na základě aktuálního 
aktivního režimu nahrávání.

– Zbývající velikost oddílu dat na pevném 
disku (pro hudbu a soubory fotografií) a 
volné místo pro záznam.

{ Info-DVDR }
Informace o disku DVD±R nebo DVD±RW.
– Název, typ a stav disku
– Celková velikost.
– Využitý prostor.
– Dostupné místo.
– Místo používané chráněnými tituly.

{ Info-USB }
Informace o jednotce USB.
– Název.
– Celková velikost paměti.
– Dostupné místo.

D Stisknutím modrého tlačítka se vrátíte 
k předchozí nabídce.
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Před nahráváním

Média pro nahrávání

Médiem pro nahrávání jsou u tohoto 
rekordéru jednotka interního pevného disku a 
disky DVD±R/±RW/+R DL.

– Vysoká hustota paměti pevného disku 
umožňuje dlouhé nahrávání a rychlý přístup 
k nahraným titulům. 

 
 

DVD±RW (DVD Rewritable)
– Disky, které jsou přepisovatelné (Rewritable), 

je možné po vymazání stávajících dat použít 
pro vícenásobné nahrávání.
      

       
 

DVD±R (DVD Recordable)
– Disky lze použít pouze pro jednu nahrávku. 

Každá nová nahrávka se přidá vždy na konec 
předcházející nahrávky, protože stávající 
nahrávky nelze přepsat.

– Na discích DVD±R je možné provádět úpravy, 
pokud ještě nebyly finalizovány. 

– Nahrávky, které nechcete použít, je možné 
odstranit. Prostor na disku, kde byly tyto 
odstraněné nahrávky uloženy, již však nelze 
použít pro další nahrávání.

– Pokud chcete přehrávat disk DVD±R na jiných 
DVD přehrávačích, je nutné jej finalizovat. Po 
finalizaci již není možné na disk přidat žádná 
další data. Podrobnosti obsahuje kapitola 
“Úpravy záznamů - Zapisovatelné disky DVD - 
Finalizace disku DVD±R pro přehrávání”.

DVD+R DL (DVD+R Double Layer)

– Tento disk se používá stejně jako disk DVD+R, 
rozdíl je pouze v kapacitě 8,5 GB. 
Nabízí dvě zapisovatelné vrstvy na jednom 
disku DVD. Tyto vrstvy jsou dostupné ze 
stejné strany disku, takže nahrávání může 
probíhat zcela nepřerušovaně.

Podporované typy disků a rychlosti 
médií

Disk Rychlosti médií

DVD+R  1x - 16x

DVD+RW  2.4x - 8x

DVD-R   1x - 16x

DVD-RW  2.4x - 4x

DVD+R DL  2.4x

Praktické tipy:
– V některých případech nebude možné přidat 
nový záznam na zapisovatelný disk DVD 
obsahující záznamy z jiných DVD rekordérů.
– Nelze-li nově nahraný titul na pevném disku 
zobrazit, záznam obnovíte tak, že rekordér 
vypnete a znovu zapnete.
– Jestliže se titul na zapisovatelný disk DVD 
nevejde, rozdělte jej tak, aby byly odebrány 
nežádoucí části. Podrobnosti obsahuje kapitola 
„Úpravy záznamů - Pevný disk - Úpravy videa“.
– Pokud během kopírování dojde k přerušení 
dodávky proudu, výsledkem může být špatně 
nahraný disk.
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Před nahráváním (pokračování)

Výchozí nastavení nahrávání

Možnosti pro nahrávání lze zadat v nabídce 
pro nastavení nahrávání.

PAUSE LIVE TV

A Stiskněte tlačítko OPTIONS na dálkovém 
ovládání.
 Zobrazí se nabídka nástrojů.

Nástroje

Nastavení

Jazyk zvuku

Resetovat TSB

Hledání času

B Přejděte k možnosti { Nastavení } a stiskněte 
tlačítko OK.
 Zobrazí se nabídka nastavení systému.

Přehrávání

Zvuk

Analogový tuner

Digitální tuner

Automatická ochrana

Záznam SAT

Kapitoly

Režim záznamu audia

 

Preference

Jazyk

Výstup video

Záznam

Režim záznamu

Nastavení

C Přejděte na možnost { Záznam } a stiskněte 
tlačítko .

D Pomocí tlačítek  vyberte nastavení, které 
chcete změnit, a stiskněte tlačítko , tím 
získáte přístup k možnostem daného nastavení.
 Pokyny a informace k jednotlivým 

možnostem naleznete na následujících 
stránkách.
 Pokud je možnost v nabídce zobrazena 

šedě, znamená to, že funkce není k dispozici 
nebo ji v aktuálním stavu nelze změnit.

E Stisknutím tlačítka OK potvrďte nové 
nastavení.

 Pokud se chcete vrátit k předchozí obrazovce 
nabídky, stiskněte tlačítko BACK .

F Nabídku ukončíte stisknutím tlačítka 
OPTIONS.

Praktické tipy:
– Změnou režimu záznamu vymažete obsah 
vyrovnávací paměti posunu času a na pevný disk 
rekordéru budou zaznamenán jen (červeně) 
označený obsah.
– Kvalita obrazu nahrávky se změní podle 
vybraného režimu záznamu, včetně sledování 
živého televizního vysílání prostřednictvím 
rekordéru.
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Před nahráváním (pokračování)

Nastavení nahrávání (podtržené možnosti jsou výchozí nastavení od výrobce)

Režim záznamu určuje kvalitu obrazu nahrávek a maximální délku 
záznamu.

DVDR5520H

HQ (vysoká kvalita)

SP (standardní přehrávání)

SPP (standardní přehrávání plus)
LP (dlouhé přehrávání)

EP (prodloužené přehrávání)
SLP (super dlouhé přehrávání)
SEP (super prodloužené přehrávání)

HDD

(160 GB)

DVD+R

Dvěma Vrstvami
DVD±R/

DVD±RW

1

2

2.5

3

4

6

8

23
45
56
68
90
135
180

1 hodina  55 minut
3 hodiny 40 minut
4 hodiny 35 minut
5 hodiny 30 minut
7 hodiny 20 minut
11 hodiny 05 minut
14 hodiny 45 minut

Hodiny záznamů mohou být uloženy 
na disku HDD nebo na prázdném 
zapisovatelném disku DVD.

Režim nahrávání

DVDR5570H

HQ (vysoká kvalita)

SP (standardní přehrávání)

SPP (standardní přehrávání plus)
LP (dlouhé přehrávání)

EP (prodloužené přehrávání)
SLP (super dlouhé přehrávání)
SEP (super prodloužené přehrávání)

HDD

(250 GB)

DVD+R

Dvěma Vrstvami
DVD±R/

DVD±RW

1

2

2.5

3

4

6

8

40
77
96
115
153
230
300

1 hodina  55 minut
3 hodiny 40 minut
4 hodiny 35 minut
5 hodiny 30 minut
7 hodiny 20 minut
11 hodiny 05 minut
14 hodiny 45 minut

Hodiny záznamů mohou být uloženy 
na disku HDD nebo na prázdném 
zapisovatelném disku DVD.

Režim nahrávání

Poznámka: Při kopírování z pevného disku na zapisovatelný disk DVD 
se režim záznamu vybrané nahrávky na pevném disku přenese 
automaticky. Výběr jiného režimu záznamu není možný. Výchozí 
nastavení od výrobce je SPP.

Díky této funkce nelze odstranit a upravit chráněné tituly. 
{ Zapnuto } – Nové zaznamenané tituly budou automaticky 

chráněny.
{ Vypnuto } – Vypnutí funkce. 

Poznámka: Chcete-li odstranit chráněný titul, stisknutím modrého 
tlačítka na dálkovém ovládání funkci projektu nejprve vypněte a titul 
odstraňte stisknutím červeného tlačítka.

Tato funkce je dostupná, jen pokud jste připojili satelitní přijímač nebo 
jiné zařízení k zásuvce scart EXT2-TO VCR/SAT na rekordéru. 
Podrobnosti obsahuje kapitola “Záznam na pevný disk - Automatický 
záznam ze satelitního přijímače”.
{ Zapnuto } – Umožňuje rekordéru spustit nebo zastavit záznam 

při příjmu signálu z připojeného zařízení. 
{ Vypnuto } – Vypnutí funkce.

Režim záznamu 

Automatická 
ochrana

Záznam SAT
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Před nahráváním (pokračování)

Automaticky rozdělí nahrávku (titul) do kapitol vložením značek kapitol 
v určitých intervalech. Tato funkce vám umožní rychlý přechod ke 
konkrétnímu místu v nahrávce.
{ Inteligentní } –  Po dokončení nahrávky budou na začátek a 

konec každého reklamního bloku automaticky 
vloženy značky kapitol.

 – Toto nastavení je dostupné pouze při nahrávání z 
videokamery DV. Při každém přerušení časového 
kódu na pásce DV je vložena značka kapitoly. 

{ Vypnuto } – Do nahrávky nebudou vloženy žádné značky 
kapitol.

{ Standardní } – Značky kapitol jsou vloženy automaticky během 
nahrávání v intervalu přibližně 5 (pět) minut.

Poznámky: Nastavení funkce { Inteligentní }
–  To se může stát, pouze pokud přístroj přepnete do pohotovostního 
režimu poté, co bylo dokončeno nahrávání. Je-li přístroj v pohotovostním 
režimu, způsobuje průběh funkce označování reklamních kapitol vznik 
menšího množství hluku a tepla. Každá hodina nahrávání vyžaduje 
nejméně 30 minut doby zpracování. Záznamy nahrané před zapnutím této 
funkce nebudou zpracovány.
–  Při sledování nahrávky můžete stisknutím tlačítka NEXT > na 
dálkovém ovládání přeskočit reklamy.
–  Přesnost detekce reklamních bloků závisí na parametrech vysílání.

Vyberte typ zvukového režimu pro digitální záznam. 
{ Stereo } – Vypnutí vstupu digitálního zvuku. Záznam zvuku 

v režimu stereo.
{ Vícekanálový } – Záznam zvuku ve vícekanálovém režimu.

Poznámka: Vícekanálové záznamy z digitálního pozemního tuneru lze 
přehrávat pouze na tomto rekordéru.

Kapitoly

Režim záznamu
zvuku 

Nastavení nahrávání (podtržené možnosti jsou výchozí nastavení od výrobce)
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Nahrávání televizních programů

POZOR!
– Obsah s ochranou proti kopírování nelze na 
tomto rekordéru nahrávat.
– Pokud je pevný disk plný, nový záznam 
automaticky odstraní nejstarší nechráněný titul 
na pevném disku, aby se pro nový záznam 
uvolnilo místo. 

Nahrávání aktuálního 
televizního programu

Při nahrávání televizních programů na pevný 
disk pro budoucí přehrávání a kopírování na 
zapisovatelný disk podle potřeby postupujte 
podle následujících pokynů.

A Pokud je vyrovnávací paměť posunu času 
v pozici “LIVE”, stiskněte tlačítko REC na 
dálkovém ovládání.
 Záznam se spustí od aktuální pozice a 

zaznamená se maximálně 6 (šest) hodin vysílání.

23:30

ŽIVĚ

21:00

Storno záz.   Info-prog.

 Opakovaným stisknutím tlačítka REC nastavíte 
délku nahrávání ve 30minutových přírůstcích 
až na 6 (šest) hodin.

B Během nahrávání můžete televizor a rekordér 
přepnout do pohotovostního režimu.
 Rekordér pokračuje v záznamu a skončí 

v určenou dobu ukončení.

 Pokud chcete nahrávání zastavit před 
uplynutím plánovaného času, stiskněte tlačítko 
STOP Ç.

Nahrávání určité části 
televizních programů 

Tato funkce je možná jen u televizních 
programů ve vyrovnávací paměti posunu času.

PAUSE LIVE TV

A Otáčením ovladače nebo stisknutím tlačítka  
 /  můžete ve vyrovnávací paměti posunu 

času vyhledat bod, kde chcete nahrávání začít 
nebo ukončit.

B Stisknutím tlačítka REC označte první bod a 
stisknutím tlačítka STOP Ç druhý bod.
 Na liště videa se zobrazí červená značka 

pro označený záznam.

23:30

22:13

21:00

Storno záz.   Info-prog.

 Záznam ukončíte stisknutím červeného 
tlačítka pro { Storno záz. }.
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Nahrávání televizních programů (pokračování)

Funkce současného nahrávání a 
přehrávání

Při záznamu televizního programu na pevný 
disk lze přehrávat dříve nahraný titul 
z pevného disku, disk DVD video nebo hudbu, 
prohlížet prezentace fotografií nebo sledovat 
videa ve formátu DivX z pevného disku, 
optického disku nebo USB. Lze také sledovat 
přehrávání z jiných připojených zařízení.

PAUSE LIVE TV

Přehrávání z pevného disku

A Stiskněte tlačítko HDD LIST na dálkovém 
ovládání.

Zásuvka disku

USB

Záznamy

Video soubory

Hudba

Foto

Zdroj Obsah

Pevný disk

Předch.  Info HDD 

B Pomocí tlačítek  najděte titul, který 
chcete přehrát.

C Stisknutím tlačítka u spusťte přehrávání.

Přehrávání z disku DVD

A Stiskněte tlačítko OPEN CLOSE ç na 
předním panelu rekordéru.

B Vložte disk pro spuštění přehrávání.

Přehrávání z USB

A Do zásuvky USB vložte jednotku USB Flash.

B Stiskněte tlačítko USB na dálkovém ovládání. 

C Vyberte soubor a stisknutím tlačítka u 
spusťte přehrávání.

Sledování přehrávání z jiného zařízení

To je možné pouze v případě, kdy je rekordér 
připojený k televizoru pomocí zásuvky 
EXT1 TO TV.

 Stisknutím tlačítka SCART zobrazte obraz ze 
zařízení připojeného k zásuvce 
EXT2-TO VCR/SAT rekordéru.

 Pokud k zásuvce EXT2-TO VCR/SAT není 
připojené žádné zařízení, stisknutím tlačítka 
SCART přepnete rekordér do televizního 
režimu.

Sledování televizních programů

 Pomocí tlačítka nahoru/dolů pro televizní 
kanály jiný televizní kanál.

Praktický tip:
– Nezapomeňte přepnout televizor zpátky na 
kanál pro vstup videa, pokud budete chtít sledovat 
televizní kanál přes rekordér nebo přehrávat 
nahraný disk.
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Nahrávání televizních programů (pokračování)

Automatické nahrávání ze 
satelitního přijímače

Tuto funkci lze použít pouze u satelitního 
přijímače (nebo podobných zařízení), který je 
připojen k zásuvce EXT2-TO VCR/SAT na 
rekordéru. Satelitní přijímač musí mít navíc 
funkci časovače umožňující ovládání funkce 
záznamu rekordéru.

Dříve než začnete...
Zkontrolujte, zda je režim { Záznam SAT } 
v nastavení záznamu nastaven na hodnotu  
{ Zapnuto }.

A Pomocí funkce časovače satelitního přijímače 
záznam naprogramujte (další informace 
naleznete v uživatelské příručce k satelitnímu 
přijímači).
 Jednotlivé nahrávky lze naprogramovat až 

na šest (6) hodin.

B Satelitní přijímač přepněte do pohotovostního 
režimu.

C Rekordér přepněte do pohotovostního režimu.
 Satelitní přijímač nechte během nahrávání 

v pohotovostním režimu.
 Rekordér spustí nahrávání po rozpoznání 

signálu ze satelitního přijímače.

Praktický tip:
– Záznamy časovače rekordéru mají přednost 
před automatickým nahráváním ze satelitního 
přijímače. Pokud má začít nahrávání s časovačem 
rekordéru, automatické nahrávání ze satelitního 
přijímače se ukončí.

O nahrávání s časovačem

Nahrávání s časovačem se používá 
k automatickému spuštění a zastavení 
nahrávání v určeném dni nebo čase. Rekordér 
se v určeném čase naladí na správný kanál 
programu a začne nahrávat.

U tohoto rekordéru lze naplánovat až 
40 záznamů najednou a maximálně 6 (šest) 
hodin u každého záznamu. Během nahrávání 
s časovačem nelze změnit kanál rekordéru.

Poznámka: Pokud je naplánovaný záznam 
časovače delší než 6 (šest) hodin, rozdělí se na 
dva nebo více titulů.

K dispozici jsou dva způsoby 
programování nahrávaní s časovačem:
– Pomocí systému ShowView,
– Pomocí ručního programování časovače.

PAUSE LIVE TV

TIMER
(SHOWVIEW)

OK

O systému VPS/PDC
Systém VPS (Video Programming System) 
nebo PDC (Programme Delivery Control) se 
používá k určení času začátku a doby trvání 
nahrávání televizního kanálu. Pokud televizní 
program začne dříve nebo skončí později, než 
bylo plánováno, rekordér se přesto zapne a 
vypne ve správném čase.
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Nahrávání televizních programů (pokračování)

Nahrávání s časovačem (systém 
ShowView)

Jedná se o jednoduchý systém programování 
časovače. Chcete-li tento systém použít, 
zadejte programovací číslo ShowView spojené 
s požadovaným televizním programem. Toto 
číslo naleznete v časopise s televizním 
programem.

A Zapněte televizor na správný kanál pro 
rekordér.

B Stiskněte tlačítko TIMER (SHOWVIEW) na 
dálkovém ovládání.
 Objeví se nabídka časovače.

    Nový časo. ShowView

Detaily časovačeSeznam časovačů

Doba zahájení

Doba ukončení

Datum

Zdroj

Kanál

Název titulu

Opakovat

VPS/PDC

Cíl záznamu 

C Stisknutím modrého tlačítka na dálkovém 
ovládání vyberte možnost { ShowView }.
 Objeví se nabídka zadání ShowView.

Systém ShowView

Zadejte číslo programu ShowView.

Smazat Uložit Storno

D Pomocí alfanumerické klávesnice 0-9 
zadejte programovací číslo (např. 5-312-4 
nebo 5,312 4 zadejte jako “53124”).

 Chcete-li programovací číslo vymazat, 
stisknutím červeného tlačítka vyberte 
možnost { Smazat }.

 Chcete-li programování ukončit a opustit 
nabídku, stisknutím žlutého tlačítka vyberte 
možnost { Storno }.

E Chcete-li zadání potvrdit, vyberte stisknutím 
zeleného tlačítka položku { Uložit }.
 Zobrazí se zpráva vyzývající k zadání 

seznamu kanálů.

F Vyberte položku { OK } v nabídce a stisknutím 
tlačítka OK ji potvrďte.
 Objeví se informace o programu.

  

 

Doba zahájeníNový časo.

Doba zahájení

Doba ukončení

Datum

Zdroj

Kanál

Název titulu

Opakovat

VPS/PDC

Cíl záznamu 

Smaz. vše Uložit

20    30 

Storno

20:30

21:30

16/01/07

Analogový

P05

ABC

Jednou

Zapnuto

HDD

G Chcete-li nastavení záznamu změnit, přejděte 
k odpovídajícímu poli a stiskněte tlačítko .
 

{ Opakovat } - Jednou
- Týdně
- Po~Pá 
- Denně   

{ VPS/PDC } - Vypnuto
- Zapnuto  

{ Cíl nahrávání } - Pevný disk
- DVD 

H Vyberte nastavení a stiskněte tlačítko OK.

I Po skončení uložte nastavení stisknutím 
zeleného tlačítka a výběrem možnosti   
{ Uložit }.
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Nahrávání televizních programů (pokračování)

J Pokud chcete režim ukončit, stiskněte tlačítko 
TIMER (SHOWVIEW).
 Pokud je nastavené nahrávání s časovačem, 

rozsvítí se ikona “TIMER” (časovače) na 
zobrazovacím panelu.

Praktický tip:
– Pokud rekordér není v pohotovostním režimu, 
objeví se před začátkem nahrávání zpráva 
s upozorněním. Jestliže budete tuto zprávu 
ignorovat, přepne rekordér automaticky na 
odpovídající kanál a spustí nahrávání.

Nahrávání s časovačem (ručně)

A Zapněte televizor na správný kanál pro 
rekordér.

B Stiskněte tlačítko TIMER (SHOWVIEW) na 
dálkovém ovládání.
 Objeví se nabídka časovače.

    Nový časo. ShowView

Detaily časovačeSeznam časovačů

Doba zahájení

Doba ukončení

Datum

Zdroj

Kanál

Název titulu

Opakovat

VPS/PDC

Cíl záznamu 

C Stisknutím zeleného tlačítka na dálkovém 
ovládání vyberte možnost { Nový časo. }.
 Objeví se nabídka zadání nového časovače.

    Smaz. vše Uložit Storno

Doba zahájeníNový časo.

Doba zahájení

Doba ukončení

Datum

Zdroj

Kanál

Název titulu

Opakovat

VPS/PDC

Cíl záznamu 
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Nahrávání televizních programů (pokračování)

{ Doba 
zahájení }

Zadejte počáteční čas 
nahrávání (hodiny : 
minuty).

{ Doba 
ukončení }

Zadejte koncový čas 
nahrávání (hodiny : 
minuty).

{ Datum } Zadejte datum 
nahrávání (den/měsíc/
rok).

{ Zdroj  } Vyberte zdroj (analogový 
nebo digitální tuner) 
k nahrání.

{ Kanál } Vyberte televizní kanál 
nebo vnější vstupní 
kanál pro nahrávání.

{ Název titulu } Zadejte název 
nahraného programu.

{ Opakovat } Vyberte opakování 
nastavení nahrávání 
(Jednou, Týdně, Po~Pá 
Denně).

{ VPS/PDC } Slouží k zapnutí nebo 
vypnutí nastavení VPS/
PDC.

{ Cíl nahrávání } Vyberte cíl nahrávání 
(pevný disk nebo DVD).

D Vyberte pole pro zadání a stiskněte tlačítko . 

E Pomocí tlačítek pq nebo alfanumerické 
klávesnice 0-9 vyberte nebo zadejte 
informace o nahrávání a stisknutím tlačítka OK 
je potvrďte.

F Po skončení uložte nastavení stisknutím 
zeleného tlačítka a výběrem možnosti   
{ Uložit }. 

G Pokud chcete skončit, stiskněte tlačítko 
TIMER (SHOWVIEW).
 Pokud je nastavené nahrávání s časovačem, 

rozsvítí se ikona “TIMER” (časovače) na 
zobrazovacím panelu.

Praktický tip:
– Pokud rekordér není v pohotovostním režimu, 
objeví se před začátkem nahrávání zpráva 
s upozorněním. Jestliže budete tuto zprávu 
ignorovat, přepne rekordér automaticky na 
odpovídající kanál a spustí nahrávání.
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Nahrávání televizních programů (pokračování)

Změna/odstranění 
naplánovaného nahrávání

A Zapněte televizor na správný kanál pro 
rekordér.

B Stiskněte tlačítko TIMER (SHOWVIEW) na 
dálkovém ovládání.
 Objeví se nabídka časovače.

    Odstranit Nový časo Změnit ShowView

20:30 - P05 TELE-Jednou

09:00 - P03 TELE-Jednou

11:30 - P04 TELE-Jednou

Detaily časovačeSeznam časovačů

Doba zahájení

Doba ukončení

Datum

Zdroj

Kanál

Název titulu

Opakovat

VPS/PDC

Cíl záznamu 

20:30

21:30

16/01/07

Analogový

P05

ABC

Jednou

Zapnuto

HDD

C Vyberte naplánované nahrávání, které chcete 
odstranit nebo upravit.

D Chcete-li odstranit naplánované nahrávání, 
stiskněte červené tlačítko na dálkovém 
ovládání a vyberte možnost { Odstranit }.

E Chcete-li naplánované nahrávání změnit, 
stiskněte žluté tlačítko na dálkovém nahrávání 
a vyberte možnost { Změnit }.
 Objeví se nabídka zadání časovače.

  

 

Doba zahájeníNový časo.

Doba zahájení

Doba ukončení

Datum

Zdroj

Kanál

Název titulu

Opakovat

VPS/PDC

Cíl záznamu 

Smaz. vše Uložit

20    30 

Storno

20:30

21:30

16/01/07

Analogový

P05

ABC

Jednou

Zapnuto

HDD

F Proveďte požadované změny v odpovídajících 
polích.

G Po skončení nastavení uložte stisknutím 
zeleného tlačítka a výběrem možnosti   
{ Uložit }. 

H Pokud chcete režim ukončit, stiskněte tlačítko 
TIMER (SHOWVIEW).
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Nahrávání z externích zařízení

Nahrávání z externího zařízení 
(videokamera/videorekordér/
přehrávač DVD)

Pokud k rekordéru připojíte externí zařízení, 
lze z něj nahrávat na pevný disk nebo na 
zapisovatelný disk DVD. Rekordér neumožňuje 
nahrávání materiálů chráněných proti 
kopírování.

Dříve než začnete...
Ve vyrovnávací paměti posunu času označte 
obsah, který chcete zaznamenat na pevný disk. 
Jinak bude po spuštění nahrávání videokamery 
veškerý obsah vymazán.

PAUSE LIVE TV

A Zapněte televizor na správný kanál pro 
rekordér.

B Připojte k rekordéru externí zařízení (např. 
videokameru, videorekordér, přehrávač DVD).

C Stiskněte tlačítko CAM na dálkovém ovládání.
 Zobrazí se varovná zpráva. Veškerý obsah 

vyrovnávací paměti posunu času bude vymazán, 
pouze označený obsah bude uložen na pevný 
disk. 

Přepnutím na režim fotoaparátu vymažete 

vyrovnávací paměť časového posunu (TSB).

Vyberte typ média pro záznam.

Pevný disk Optický disk Storno

D Vyberte cílové umístění pro nahrávání a 
potvrďte je stisknutím tlačítka OK.

E Opakovaným stisknutím tlačítka P +/- 
vyberte správný vstupní kanál, který odpovídá 
připojené zásuvce zařízení.
 { CAM 1 } : zásuvka S-VIDEO nebo VIDEO 

v přední části.
 { EXT 1 } : zásuvka scart EXT1 TO TV 

v zadní části.
 { EXT 2 } : zásuvka scart EXT2 TO VCR/

SAT v zadní části.

F Zapněte externí zařízení a vyhledejte místo, 
kde má nahrávání začít, potom přepněte 
zařízení do režimu pauzy.

G Stisknutím tlačítka REC spustíte nahrávání a 
přehrávání v externím zařízení.

 Chcete-li nahrávání pozastavit, stiskněte 
tlačítko u.
Pokud chcete v nahrávání pokračovat, 
stiskněte znovu tlačítko u .
 Po opětovném zahájení nahrávání je 

vytvořena nová značka kapitoly (pouze pro 
zapisovatelné disky DVD).

H Chcete-li nahrávání zastavit, stiskněte tlačítko 
STOP Ç.
 Při zahájení dalšího nahrávání bude 

vytvořen nový titul.

I Pokud chcete nahrávání ukončit, stiskněte 
tlačítko LIVE TV.

Praktický tip:
– Během nahrávání z externího zařízení na pevný 
disk nebo zapisovatelný disk DVD lze stisknutím 
tlačítka OK v konkrétním místě vytvořit značku 
kapitoly.
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Nahrávání z externích zařízení (pokračování)

Nahrávání z videokamery DV

Po připojení videokamery DV do zásuvky DV 
IN rekordéru můžete ovládat videokameru a 
rekordér pomocí dálkového ovládání 
rekordéru. Navíc funkce inteligentního 
vytváření kapitol zajistí, že při každé pauze 
v obrazu jsou vytvořeny značky kapitol.

Dříve než začnete...
Ve vyrovnávací paměti posunu času označte 
obsah, který chcete zaznamenat na pevný disk. 
Jinak bude po spuštění nahrávání videokamery 
veškerý obsah vymazán.

PAUSE LIVE TV

A Zapněte televizor na správný kanál pro 
rekordér.

B Připojte videokameru Digital Video nebo 
Digital 8 do zásuvky DV IN na rekordéru.

C Stiskněte tlačítko CAM na dálkovém ovládání.
 Zobrazí se varovná zpráva. Veškerý obsah 

vyrovnávací paměti posunu času bude 
vymazán, pouze označený obsah bude uložen 
na pevný disk.

Přepnutím na režim fotoaparátu vymažete 

vyrovnávací paměť časového posunu (TSB).

Vyberte typ média pro záznam.

Pevný disk Optický disk Storno

D Vyberte cílové umístění pro nahrávání a 
potvrďte je stisknutím tlačítka OK.

E Zapněte videokameru DV a spusťte 
přehrávání.

F Stisknutím tlačítka REC spusťte nahrávání.

 DV-ovl.prv.

G Pokud chcete použít dálkové ovládání 
rekordéru k ovládání videokamery během 
nahrávání, stiskněte zelené tlačítko na 
dálkovém ovládání, tím vyberete možnost  
{ DV-ovl.prv. }.
 Tlačítka DV-ovl.prv. se zobrazí na 

obrazovce.

Storno HIDECHAPTER DIVIDE

Titul 1 Přehrát

00:11:25
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Nahrávání z externích zařízení (pokračování)

H Chcete-li ovládat přehrávání digitální 
videokamery, můžete přejít k příslušným 
ovládacím tlačítkům na obrazovce.

I Chcete-li nahrávání zastavit, stiskn?te tla?ítko 
STOP Ç.
 Rekordér i videokamera se zastaví.

J Pokud chcete nahrávání ukončit, stiskněte 
tlačítko LIVE TV.

Praktické tipy:
– Některé videokamery nelze ovládat pomocí 
tlačítek pro ovládání DV na obrazovce. 
– Není možné používat při nahrávání formát 
videa PAL a NTSC na stejném zapisovatelném 
disku DVD.
– Pokud je část pásky prázdná, nahrávání se 
pozastaví. Nahrávání se automaticky spustí po 
přijetí signálu, který lze nahrát. Pokud je však na 
pásce více než 5 (pět) minut prázdného místa, 
nahrávání automaticky skončí.

1_dvdr5570h_58_cze_27842.indd   471_dvdr5570h_58_cze_27842.indd   47 2007-09-06   2:52:59 PM2007-09-06   2:52:59 PM



Č
e

sk
y

48

Kopírování televizních programů z pevného disku

Kopírování

Nový

Vše
Záznamy

Video soubory
Hudba

Foto

Obsah Řazení

Žánr

Chráněno

Pořadí odstranění

Last Poslední přehrané

Televizní programy zaznamenané na pevný disk 
budou uchovány jako “Záznamy”. To 
umožňuje snadnou úpravu nahrávek a jejich 
kopírování na zapisovatelný disk DVD pro 
bezpečné uložení nebo pozdější sledování.

Doba potřebná pro nahrávání závisí na režimu 
záznamu, který byl u záznamů na pevném disku 
použit. Režim záznamu nelze pro průběh 
kopírování měnit. Proto je důležité při 
nastavení nahrávání na pevný disk zvolit 
odpovídající režim záznamu.

Kopírování probíhá vyšší rychlostí než záznam. 
Maximální rychlost kopírování je 4x. Dobu 
potřebnou pro nahrávání nelze zkrátit ani u 
vysokorychlostních disků.

   Pevný disk  Zapisovatelný disk DVD

 

HQ

SP

SPP

LP

EP

SLP

SEP

1 

2

2,5

3

4

6

8

Režim 
nahrávání 
HDD

Hodiny záznamů mohou být 
uloženy na prázdném 4,7GB 
zapisovatelném disku DVD

Doba potřebná pro 
kopírování 1 hodiny 
záznamu.

15,0 minut

8,0 minut 

7,0 minut 

6,0 minut 

4,5 minut 

3,5 minut

2,5 minut 

Praktický tip:
– Jestliže se titul na pevném disku na 
zapisovatelný disk DVD nevejde, rozdělte jej tak, 
aby byly odebrány nežádoucí části. Podrobnosti 
obsahuje kapitola „Úpravy záznamů - Pevný disk - 
Úpravy videa“.

Kopírování nahrávek na 
zapisovatelný disk DVD

A Zapněte televizor na správný kanál pro 
rekordér.

B Do rekordéru vložte zapisovatelný disk DVD.

C Stiskněte tlačítko HDD LIST na dálkovém 
ovládání.

D Pomocí tlačítek  vyhledejte požadovaný 
titul a stisknutím zeleného tlačítka na 
dálkovém ovládání vyberte možnost   
{ Kopírovat }.
 Zobrazí se informace o tvorbě kopie na 

disku.

  

Titul    CH8 15-Jul-2007 13:54

Délka      52 min

Dostupné místo  2 hr 03 min

Doba kopírování    19 min

Smazat disk Start Storno

Zkontrolovat disk

E Stisknutím zeleného tlačítka spustíte 
kopírování.

 Operaci zrušíte stisknutím žlutého tlačítka.

 Pokud pro nahrávání používáte disk 
DVD±RW, lze stisknutím tlačítka . / > 
vybrat místo na disku, kam chcete záznam 
umístit (např. mezeru odstraněného titulu).
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Kopírování televizních programů z pevného disku

Změna displeje obrazovky pro 
zapisovatelný disk DVD

Pokud jste zapisovatelný disk DVD používali 
v jednotce počítače nebo v jiném rekordéru, 
nabídka na obrazovce se nemusí zobrazit 
správně. 

Před záznamem na disk v rekordéru proto 
musíte změnit obrazovku na typ “Philips”.

A Vložte zapisovatelný disk DVD.

B Stiskněte tlačítko HOME na dálkovém 
ovládání.

C Přejděte na položku { Zásuvka disku }.

Pevný disk

USB 

Titul 01

Titul 02

Titul 03

Titul 04 

Titul 05

Titul 06

Titul 07

Titul n

Zásuvka disku

Upravit Nabídka   

Zdroj Tituly

D Pokud se zobrazí nabídka { Nabídka 
Přizpůsobit }, znamená to, že disk má 
nabídku jiného formátu. Stiskněte červené 
tlačítko na dálkovém ovládání.
 Na televizoru se objeví zpráva potvrzující 

váš postup.

E Stisknutím tlačítka OK potvrdíte postup při 
úpravě nabídky.
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Kopírování souborů mezi HDD, USB a DVD

Část pevného disku rekordéru lze použít jako 
jukebox médií, který umožňuje uložení a 
přehrávání vašeho videa, hudby a fotografií. 
Tyto soubory lze kopírovat ze zařízení USB 
nebo disku DVD na pevný disk, z pevného 
disku do zařízení USB a na zapisovatelný disk 
DVD i přímo mezi zařízením USB a 
zapisovatelným diskem DVD.

Poznámky:
Není možné kopírovat záznam videa nebo 
televize z pevného disku na zařízení USB.
Jukebox médií podporuje tyto soubory:
– Hudbu ve formátu MP3 a Windows Media 
(.mp3 a .wma)
– Digitální fotografie ve formátu JPEG (.jpg)
– Filmy ve formátu DivX (.avi a .divx)

Kopírování souborů z pevného 
disku na zařízení USB nebo 
zapisovatelný disk DVD

Soubory lze kopírovat z pevného disku 
rekordéru na jednotku USB Thumb Drive 
nebo na zapisovatelný disk DVD. Na zařízení 
USB lze kopírovat pouze datové soubory 
(MP3, WMA, DivX a JPEG).

A Zapněte televizor na správný kanál pro 
rekordér.

B Vložte do rekordéru zapisovatelný disk DVD 
nebo do slotu USB jednotku USB Thumb 
Drive.

C Stiskněte tlačítko HOME.

D Vyberte média, kde jsou soubory uloženy, a 
stiskněte tlačítko .

E Pomocí kláves kurzoru přejděte na 
požadovaný titul. Pro výběr více titulů 
stiskněte tlačítko SELECT.

F Stisknutím zeleného tlačítka vyberte možnost 
{ Kopírovat }.
 Zobrazí se obrazovka pro výběr typu 

média.

Cíl kopírování

Vyberte umístění kopie.

Do USB

Na disk

G Vyberte cílové umístění pro kopírování a 
potvrďte je stisknutím tlačítka OK.

 Nebo se stisknutím tlačítka BACK  vraťte 
do předchozí nabídky.

H Stisknutím tlačítka OK znovu spusťte 
kopírování.

 Můžete také v nabídce vybrat možnost   
{ Storno } a stisknutím tlačítka OK operaci 
zrušit.
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Kopírování souborů mezi HDD, USB a DVD

Kopírování souborů ze zařízení 
USB na pevný disk nebo 
zapisovatelný disk DVD

Na pevný disk rekordéru nebo na 
zapisovatelný disk DVD lze kopírovat datové 
soubory (MP3, WMA, DivX a JPEG) na 
jednotce USB.

A Zapněte televizor na správný kanál pro 
rekordér.

B Připojte jednotku USB Flash/čtečku 
paměťových karet nebo digitální fotoaparát do 
portu USB na předním panelu rekordéru.

C Stisknutím tlačítka USB na dálkovém ovládání 
zobrazíte soubory.

D Procházejte nabídkou a vyberte soubory, které 
chcete kopírovat. Pro výběr více titulů 
stiskněte tlačítko SELECT.

E Stisknutím zeleného tlačítka vyberte možnost 
{ Kopírovat }.
 Zobrazí se obrazovka pro výběr typu 

média.

Cíl kopírování

Vyberte umístění kopie.

Na disk

Na pevný disk

F Vyberte cílové umístění pro kopírování a 
potvrďte je stisknutím tlačítka OK.

 Nebo se stisknutím tlačítka BACK  vraťte 
do předchozí nabídky.

G Po zobrazení potvrzovacího dialogu stisknutím 
tlačítka OK spustíte kopírování.

Počet položek pro kopírování: 1

Kopírovat Storno

Kopírovat

 Můžete také v nabídce vybrat možnost   
{ Storno } a stisknutím tlačítka OK operaci 
zrušit.

Kopírování souborů z disku 
CD/DVD na pevný disk nebo 
zařízení USB

Na pevný disk rekordéru nebo na zařízení USB 
lze z disku kopírovat pouze datové soubory 
(MP3, WMA, DivX a JPEG). 

A Zapněte televizor na správný kanál pro 
rekordér.

B Do rekordéru vložte disk CD/DVD.

C Stiskněte tlačítko DISC na dálkovém ovládání.
 Objeví se nabídka s obsahem disku.

D Pomocí kláves kurzoru přejděte na 
požadovaný titul. Pro výběr více titulů 
stiskněte tlačítko SELECT.

E Stisknutím zeleného tlačítka vyberte možnost 
{ Kopírovat }.
 Zobrazí se obrazovka pro výběr typu 

média.

Cíl kopírování

Vyberte umístění kopie.

Do USB

Na pevný disk

F Vyberte cílové umístění pro kopírování a 
potvrďte je stisknutím tlačítka OK.

 Nebo se stisknutím tlačítka BACK  vraťte 
do předchozí nabídky.

G Po zobrazení potvrzovacího dialogu stisknutím 
tlačítka OK spustíte kopírování.

 Můžete také v nabídce vybrat možnost   
{ Storno } a stisknutím tlačítka OK operaci 
zrušit.

Praktický tip:
– Všechny soubory formátu DivX (.avi nebo .divx) 
budou zkopírovány do oddílu videa na pevném 
disku a všechny hudební soubory (.mp3 nebo .
wma) a digitální fotografie (.jpg) do oddílu dat.
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Přehrávání z pevného disku

Navigace na pevném disku

Jednotka pevného disku slouží jako jukebox 
médií, který vám umožňuje ukládat všechny 
zdroje záznamů (televizní záznamy, videa, 
hudbu a fotografie). Tituly zaznamenané nebo 
zkopírované na pevný disk budou automaticky 
uloženy pod různým obsahem podle svého 
charakteru

Pevný disk

Obsah

Řazení

Tituly

A Stiskněte tlačítko HOME.
 Zobrazí se nabídka Domů.

Zásuvka disku

USB

Záznamy

Video soubory

Hudba

Foto

Zdroj Obsah

Pevný disk

Předch.  Info HDD 

{ Záznamy }
Obsahuje záznamy z vyrovnávací paměti 
posunu času (televizní programy).

{ Video soubory }
Obsahuje soubory formátu DivX nebo 
kompatibilní video soubory (.avi nebo .divx).

{ Hudba }
Obsahuje pouze zvukové soubory (.mp3 nebo 
.wma).

{ Foto }
Obsahuje pouze obrazové soubory (.jpg nebo 
.jpeg). 

B Vyberte typ obsahu a stisknutím tlačítka  
otevřete možnosti třídění zobrazení.

Nový

Vše
Záznamy

Video soubory
Hudba

Foto

Obsah Řazení

Žánr

Chráněno

Pořadí odstranění

Last Poslední přehrané

 Možnosti třídění se liší podle vybraného 
obsahu.

C Vyberte možnost třídění a stisknutím tlačítka 
 zobrazíte tituly.

D Nabídku ukončíte stisknutím tlačítka HOME.

Vyhledávání v obsahu

Obsah konkrétního typu pevného disku 
můžete vyhledávat pomocí filtrů a klíčových 
slov. Tuto funkci lze použít pouze u nahrávek 
a hudebních souborů.

A Pokud je k dispozici vyhledávání v obsahu, 
vyberte stisknutím modrého tlačítka položku 
{ Hledat }.

 Hledat

B Vyberte upřednostňovaná kritéria vyhledávání 
na televizoru a stisknutím červeného tlačítka 
začněte vyhledávání. 

Smazat ZpětHledat

C Po dokončení vyhledávání se zobrazí seznam 
všech odpovídajících položek obsahu.
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Přehrávání z pevného disku (pokračování)

Základy obsluhy

Každý záznam uložený na pevném disku je 
zobrazen v seznamu pevného disku 
s indexovým obrázkem.

A Stiskněte tlačítko HDD LIST na dálkovém 
ovládání.

Tituly Info

Odstranit Chránit Kopírovat Dětský zámek

Čas     00:37:34  SP

Datum      15.07.2006

Žánr         Jiné

Titul 1

Titul  2

Titul  3

Titul  4

Titul  5

B Pomocí tlačítek  vyberte titul, který 
chcete přehrát, a stisknutím tlačítka u 
spusťte přehrávání.

 Tento rekordér umožňuje znovu spustit 
přehrávání. Přehrávání je vždy zahájeno na 
místě posledního ukončení. Chcete-li začít 
přehrávání od začátku, stiskněte tlačítko OK.

 Symboly u obrazovky { Info } mají tento 
význam:

  – Titul je stále součástí záznamu ve  
     vyrovnávací paměti posunu času.

  – Titul je uzamčen.

P  – Titul je chráněn.

C  – Titul je chráněn.
c  – Titul je nastaven pro automatické  
   označování kapitol reklamních bloků.

  – Titul byl zobrazen.

 – Titul byl upraven.

C Během přehrávání lze pro přístup k dalším 
funkcím přehrávání použít tato tlačítka na 
dálkovém ovládání.

 

. (PREV/REW) / > (NEXT/FFW) 
– Přechod na začátek nebo na předchozí/další 
kapitolu.
– Stiskněte a podržte pro rychlé vyhledávání 
zpět/vpřed. Opětovným stiskem tlačítka zvýšíte 
vyhledávací rychlost (4x, 16x, 64x, 256x).

Otočný ovladač  
– Otočením ovladače o jedno cvaknutí doleva 
nebo doprava se přesunete zpět nebo vpřed ve 
vyrovnávací paměti posunu času.
– Otočením ovladače se můžete rychle a 
snadno přesouvat ve vyrovnávací paměti 
posunu času.

INFO
– Zobrazení nebo skrytí informací o titulu, 
lišty videa a dalších funkcí, které lze spustit 
pomocí barevného tlačítka. 

PAUSE LIVE TV u
– Zobrazení zastaveného obrazu nebo 
obnovení přehrávání.

STOP Ç
– Zastavení přehrávání.

D Nabídku ukončíte stisknutím tlačítka HOME.

PAUSE LIVE TV
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Přehrávání z pevného disku (pokračování)

Odstranění/zamknutí/ochrana 
titulu na pevném disku

Tyto možnosti jsou zobrazeny ve spodní části 
nabídky obsahu titulů na pevném disku. 

A Stiskněte tlačítko HDD LIST na dálkovém 
ovládání.

B Pomocí tlačítek  vyhledejte požadovaný 
titul.

C Stisknutím tlačítek označených odpovídající 
barvou na dálkovém ovládání můžete získat 
přístup k možnostem zobrazeným v dolní části 
nabídky.

Odstranit   Kopírovat Dětský zámek Chránit

    Odemk.dět. Zruš.ochr.

{ Odstranit }
Červené tlačítko – Odstranění vybraného 
titulu z pevného disku.

{ Kopírovat }
Zelené tlačítko – Kopírování vybraného titulu 
na zapisovatelný disk DVD. Kopírování na 
zařízení USB je možné pouze pro datové 
soubory.

{ Dětský zámek } / { Odemk.dět. }
Žluté tlačítko – Zamknutí nebo odemknutí 
vybraného titulu pro sledování. Pro přehrání 
zamknutého titulu nebo jeho odemknutí je 
nutný čtyřčíselný kód PIN.
Poznámka:  Tuto možnost lze zobrazit pouze 
při aktivaci funkce { Dětský zámek }. Viz kapitola 
“Možnosti nabídky systému - Nastavení zvuku - 
{ Přístup }”.

{ Chránit } / { Zruš.ochr. }
Modré tlačítko – Ochrana nebo zrušení 
ochrany titulu před úpravou nebo náhodnou 
ztrátou záznamů.

D Nabídku ukončíte stisknutím tlačítka HOME.

Opakované přehrávání pevného 
disku

Při přehrávání titulu na pevném disku lze 
opakovaně přehrát titul nebo konkrétní 
segment titulu.  

 Opakovat Opak. A-B

 Stisknutím žlutého tlačítka na dálkovém 
ovládání vyberte možnost { Opakovat }. 
 Titul se bude opakovaně přehrávat, dokud 

znovu nestisknete žluté tlačítko.

 Stisknutím modrého tlačítka na dálkovém 
ovládání vyberte možnost { Opak. A-B }. 
 Prvním stisknutím označte počáteční místo 

opakovaného přehrávání a druhým místo 
konečné. 
 Označený segment se bude opakovaně 

přehrávat, dokud znovu nestisknete modré 
tlačítko.
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Přehrávání ze zařízení USB

Pomocí rekordéru lze zobrazit, kopírovat 
nebo odstraňovat obsah jednotky USB Flash, 
čtečky paměťových karet nebo digitálního 
fotoaparátu.

A Připojte jednotku USB Flash nebo paměťovou 
kartu přímo k portu USB na předním panelu 
(jak je znázorněno na obrázku).

B Stisknutím tlačítka USB na dálkovém ovládání 
zobrazíte soubory.
 Zobrazí se nabídka s obsahem.

Složka 01

Složka 02

  

Kořen

Video

Foto

Hudba

Obsah

C Vyberte soubor, který chcete přehrát a 
stisknutím tlačítka u spusťte přehrávání. 

 Během přehrávání jsou dostupná nastavení 
přehrávání zobrazena v dolní části obrazovky.
 Další podrobnosti o přehrávání obsahuje 

kapitola “Přehrávání zvukového disku CD 
(MP3/WMA)”, “Přehrávání obrazového 
souboru JPEG (prezentace)” nebo “Přehrávání 
disku DivX”.

D Chcete-li přehrávání zastavit, stiskněte tlačítko 
STOP Ç nebo vyjměte jednotku USB Flash 
či čtečku paměťových karet z portu USB.

Praktické tipy:
– Port USB podporuje pouze přehrávání a 
kopírování souborů JPEG/MP3/WMA/DivX.
– Port USB nepodporuje připojení jiných zařízení 
USB, kromě jednotky USB Flash nebo čtečky 
paměťových karet.
– Pokud se zařízení USB nevejde do portu USB, je 
nutné použít prodlužovací kabel USB.
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Přehrávatelné disky

Na tomto rekordéru můžete přehrávat a 
nahrávat následující disky:

Nahrávání a přehrávání

DVD±RW 
(DVD Rewritable); 
lze na něj nahrávat stále 
znovu.

DVD±R 
(DVD Recordable); lze 
na něj nahrávat pouze 
jedenkrát.

DVD+R DL 
(DVD+R Double Layer); stejné 
jako u disku DVD±R.

Pouze přehrávání:

DVD Video 
(Digital Versatile Disc)

CD-RW (CD-Rewritable) 
obsahující zvuk/MP3/JPEG

CD-R (CD-Recordable) 
obsahující zvuk/MP3/JPEG

Zvukový disk CD (Compact 
Disc Digital Audio)

Disk MP3/WMA

Video CD
(formáty 1.0, 1.1, 2.0)

Super Video CD

DivX, DivX Ultra

Přehrávání z disku

ReWritable

Recordable

DŮLEŽITÉ!
– Pokud se po stisknutí tlačítka objeví na 
obrazovce televizoru ikona zákazu 
(chyby) X nebo , znamená to, že pro 
aktuální disk nebo v tuto chvíli není tato 
funkce dostupná.
– Disky a přehrávače DVD jsou 
zkonstruovány s oblastními omezeními. 
Před přehráváním disku zkontrolujte, 
zda se oblast disku shoduje s oblastí 
přehrávače.

Spuštění přehrávání disku

A Zapněte rekordér stisknutím tlačítka 
STANDBY-ON 2.

B Stiskněte tlačítko OPEN CLOSE ç na 
předním panelu rekordéru.

 Můžete také podržením tlačítka STOP Ç na 
dálkovém ovládání otevřít a zavřít zásuvku 
disku.

C Položte disk do přihrádky štítkem nahoru, pak 
stiskněte tlačítko OPEN CLOSE ç.
 U oboustranných disků položte disk 

stranou, kterou chcete přehrávat, směrem 
nahoru.

D Zapněte televizor na správný kanál pro 
rekordér.

E Přehrávání může začít automaticky.

 Nebo stiskněte tlačítko DISC. Přejděte na 
stopu nebo titul, které chcete přehrávat, a 
stiskněte tlačítko u.

Praktické tipy:
– Tento rekordér umožňuje znovu spustit 
přehrávání (u určitého typu disků). Stisknutím 
tlačítka PLAY obnovíte přehrávání nebo stisknutím 
tlačítka OK začněte přehrávání od začátku.
– Jestliže se v televizoru zobrazí dialogové okno 
pro zadání kódu PIN, znamená to, že pro vložený 
disk byl aktivován rodičovský zámek. Musíte zadat 
čtyřmístný kód PIN. 
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Přehrávání z disku (pokračování)

Přehrávání disku DVD Video

Disk DVD obvykle obsahuje nabídku. Možná 
bude nutné v nabídce disku vybrat 
požadovanou možnost (např. titulky nebo jazyk 
zvuku).

A Vložte disk DVD.

 Pokud se zobrazí nabídka disku, vyberte 
pomocí tlačítek  možnost přehrávání a 
stisknutím tlačítka OK výběr potvrďte nebo 
zvolenou možnost zadejte pomocí 
alfanumerické klávesnice 0-9.

Přístup k nabídce disku
 Stiskněte tlačítko DISC na dálkovém ovládání. 

Chcete-li vybrat předcházející nebo 
následující kapitolu/titul

 Během přehrávání stisknutím tlačítka SELECT 
na dálkovém ovládání přepínejte mezi možností 
TITLE (Titul) nebo CHAPTER (Kapitola) a pak 
stiskněte tlačítko . / >.

B Chcete-li přehrávání zastavit, stiskněte tlačítko 
STOP Ç.

Přehrávání disků (Super) Video CD

Na discích (Super) Video CD může být funkce 
PBC (Play Back Control). Umožňuje přehrávat 
disk Video CD podle nabídky na obrazovce.

A Vložte disk (Super) Video CD.

 Pokud se zobrazí nabídka disku, vyberte 
pomocí tlačítek  možnost přehrávání 
nebo tuto možnost zadejte pomocí 
alfanumerické klávesnice 0-9 a stisknutím 
tlačítka OK ji potvrďte.

 Jestliže se chcete vrátit do předchozí nabídky, 
stiskněte tlačítko BACK  na dálkovém 
ovládání.

B Chcete-li přehrávání zastavit, stiskněte tlačítko 
STOP Ç. 

Přehrávání zapisovatelného disku 
DVD

A Vložte zapisovatelný disk DVD.
 Objeví se obrazovka s indexovými obrázky.

ChránitOdstranit Dětský zámek

00:05:12

HQ

15.07.06

02:00:24

SP

28.07.06

00:35:12

SP

Titul

Titul 1

Titul 2

Titul 3

Titul 4

Titul 5

Bez názvu

B Pomocí tlačítek  vyberte titul, který 
chcete přehrát, a stiskněte tlačítko u.

C Chcete-li přehrávání zastavit, stiskněte tlačítko 
STOP Ç.

Praktický tip:
– Pokud se na zobrazovacím panelu objeví 
zpráva EMPTY DISC (PRÁZDNÝ DISK), znamená 
to, že na tomto disku nejsou žádné nahrávky.
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Přehrávání z disku (pokračování)

Přehrávání zvukového disku CD 
(MP3/WMA)

Soubory MP3 (MPEG1 Audio Layer-3) jsou 
vysoce komprimované hudební soubory. 
Formát MP3 umožňuje uložit na disk CD-ROM 
desetkrát více dat (hudby, obrázků) než na 
běžný disk CD.

A Vložte zvukový disk CD.
 Zobrazí se nabídka s obsahem.

 Nebo stiskněte tlačítko DISC.

KořenObsah

MP3

Snímků

Hudba

Video

Foto

B Vyberte hudební album nebo stopu, které 
chcete přehrávat, a stiskněte tlačítko u

Album

Číslo stopy  06/14

Doba stopy   04:12:10

Stopa 01

Stopa 02

Stopa 03

Stopa 04

Stopa 05

Stopa 06

Stopa 07

C V průběhu přehrávání můžete stisknutím 
tlačítka . / > zvolit následující/
předcházející stopu.

D Chcete-li přehrávání zastavit, stiskněte tlačítko 
STOP Ç.

Praktické tipy:
– Pokud jsou na jednom disku obrázky JPEG a 
soubory MP3/WMA můžete vybrat přehrávání 
obrázků JPEG nebo souborů MP3 výběrem 
možností { Foto } nebo { Hudba } v nabídce.
– Na disku CD s více sekcemi se bude přehrávat 
pouze první sekce.
– Tento rekordér nepodporuje audio formát 
MP3PRO.
– Pokud název stopy MP3 nebo název alba 
obsahuje nějaké speciální znaky (ID3), je možné, 
že se na obrazovce nezobrazí správně, protože 
rekordér tyto znaky nepodporuje.

Přehrávání souboru DivX

Informace o zakoupení nebo vypůjčení disků u 
služby DivX VOD získáte v části Možnosti 
nabídky systému - Nastavení { DivX VOD } . 
Rekordér může přehrávat pouze filmy ve 
formátu DivX menší než 4 GB. 

A Stiskněte tlačítko HOME.

B Vyberte média, kde je sobor DivX uložen, a 
stiskněte tlačítko .

C Vyberte v nabídce možnost { Video }.

D Pomocí kurzorových tlačítek vyberte titul, 
který chcete přehrát, a stisknutím tlačítka u 
spusťte přehrávání.

Během přehrávání máte následující možnosti:

 Pokud jsou na disku DivX k dispozici 
vícejazyčné titulky, můžete stisknutím tlačítka 
SUBTITLE na dálkovém ovládání změnit 
jazyk titulků.

 Pokud jsou na disku DivX různé zvukové 
stopy, můžete stisknutím tlačítka AUDIO na 
dálkovém ovládání změnit přehrávání zvuku.

 Výběr typu písma, které podporuje nahrané 
titulky:
1)  Stiskněte tlačítko OPTIONS.
2)  V nabídce přejděte na položku { Znaková 
sada } a stiskněte tlačítko . 
3)  Proveďte výběr a stiskněte tlačítko OK.

E Chcete-li přehrávání zastavit, stiskněte tlačítko 
STOP Ç.

Praktické tipy:
– Soubory titulků s následujícími příponami (.srt, 
.sub, .ssa, .ass) jsou podporovány, ale nezobrazí se 
v nabídce přechodu k souboru.
– Název souboru titulků musí být také shodný s 
názvem souboru filmu.
– Jednotlivé titulky lze zobrazit pouze v rozsahu 
průměrně 45 znaků.
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Další funkce přehrávání

Přehrávání fotografických 
souborů JPEG (prezentace)

A Stiskněte tlačítko HOME.

Zásuvka disku

USB

Zdroj

Pevný disk

B Vyberte média, kde jsou fotografie JPEG 
uloženy, a stiskněte tlačítko 

Obsah

Hudba

Video

Foto

C Vyberte v nabídce možnost { Foto } a 
stiskněte tlačítko . 

 Možnosti { Filmy fotografií } a { Album 
fotografií } se zobrazí pouze u pevného disku. 
Opětovným stisknutím tlačítka  vyberete 
možnost, kterou chcete zobrazit 
u fotografických souborů.

Poznámka: Možnost { Album fotografií } není 
na optickém disku a USB k dispozici.

D Opakovaně stiskněte tlačítko , dokud se 
nezobrazí seznam fotografických souborů. 
 V pravém panelu se zobrazí první čtyři 

fotografie nalezené v aktuálně vybrané složce 
nebo v albu.

Filmy Info

07.07.2007

100 Foto(s)

Kopírovat Do alba

roll 2

roll 1

roll 3

E Vyberte soubor a stisknutím tlačítka u 
spusťte přehrávání prezentace nebo pomocí 
tlačítka OK zobrazte přehled obrázků. 

 Během přehrávání jsou dostupná nastavení 
přehrávání zobrazena v dolní části obrazovky.

Lupa Zpomalit ZrychlitOpakovat

{ Lupa }
Červené tlačítko – Zapnutí režimu lupy. 
Přehrávání prezentace bude pozastaveno.

{ Přiblížit } Modré tlačítko: zvětšení 
obrázku.

{ Oddálit } Žluté tlačítko: navrácení 
původní velikosti.

{ Konec } Červené tlačítko: 
ukončení režimu lupy a 
pokračování v přehrávání 
prezentace.

{ Opakovat }
Zelené tlačítko – Přepnutí mezi opakováním a 
ukončením.

{ Zpomalit } / { Zrychlit }
Žluté a modré tlačítko – Změna rychlosti 
přehrávání prezentace.

{ Pomalu } Interval 10 (deseti) sekund.

{ Střední } Interval 5 (pěti) sekund.

{ Rychle } Interval 3 (tří) sekund.

F Chcete-li přehrávání zastavit, stiskněte tlačítko 
STOP Ç.
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Další funkce přehrávání (pokračování)

Praktické tipy:
– Pokud jsou na jednom disku fotografie JPEG a 
soubory MP3, můžete vybrat přehrávání fotografií 
JPEG nebo souborů MP3 výběrem možností { Foto } 
nebo { Hudba } v nabídce.
– Jestliže fotografie JPEG není zaznamenána 
s typem souboru EXIF, nebude na obrazovce 
zobrazena její miniatura. Bude nahrazena 
obrázkem miniatury s modrou horou.
– Některé typy souborů JPEG nelze v tomto 
rekordéru přehrát.
– Zobrazení obsahu disku na televizoru může 
rekordéru trvat delší dobu, pokud je na disku velké 
množství písniček nebo obrázků.
– Nečitelný nebo nepojmenovaný disk se zobrazí 
jako „Unknown data“ (Neznámá data).
– Při přehrávání fotografií JPEG můžete stisknout 
tlačítko OPTIONS a přepnout do režimu živého 
televizního vysílání.

Podporované formáty obrázků JPEG:
– Přípona souboru musí být *.JPG a *.JPEG.
– Tento rekordér umožňuje pouze zobrazení 
fotografií z digitálního fotoaparátu, které jsou v 
souladu s formátem JPEG-EXIF obvykle 
používaném téměř ve všech digitálních 
fotoaparátech. Rekordér neumožňuje 
zobrazení formátů Motion JPEG, progresivní 
JPEG a dalších formátů JPEG nebo obrázků v 
jiných formátech, než je JPEG, případně 
zvukových klipů doprovázejících obrázky.
– Fotografie JPEG s rozlišením větším než 
13 megapixelů nemohou být podporovány.

Přehrávání hudební prezentace

Je možné, pouze pokud jsou fotografické 
soubory JPEG a hudba uloženy na stejném 
médiu.

A Stiskněte tlačítko HOME.

B Vyberte média, kde je hudba uložena, a 
stiskněte tlačítko .

KořenObsah

MP3

Snímků

Hudba

Video

Foto

C Vyberte v nabídce možnost { Hudba } a 
stiskněte tlačítko .

D Pomocí kurzorových tlačítek vyberte složku 
nebo soubor, který chcete přehrát, a 
stisknutím tlačítka u spusťte přehrávání.

Prezentace

Interpret

Název stopy

Album

Číslo stopy  06/14

Doba stopy  04:12:10

Stopa 01.mp3

Stopa 02.mp3

Stopa 03.mp3

Stopa 04.mp3

Stopa 05.mp3

Stopa 06.mp3

Stopa 07.mp3

OpakovatNáhodné

E Stisknutím červeného tlačítka na dálkovém 
ovládání vyberte možnost { Prezentace }.
 Zobrazí se nabídka { Fotografie – obsah }.

F Vyberte fotografický soubor a stisknutím 
tlačítka u spusťte přehrávání prezentace.
 Hudba se bude přehrávat a poté opakovat, 

pokud bude dosaženo konce seznamu skladeb 
nebo stopy.

G Stisknutím tlačítka STOP Ç ukončíte 
prezentaci.
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Další funkce přehrávání (pokračování)

Vytvoření seznamu fotografií 
(alba)

Přehrávání prezentace fotografií JPEG lze 
upravit uložením výběru fotografií do alba.

Rekordér pojme až 100 alb. Každé album 
může obsahovat až 100 snímků. 

Poznámka:
Tato funkce je k dispozici pouze pro fotografie 
uložené na pevném disku.

A Stiskněte tlačítko HOME.

B V nabídce vyberte možnost { Pevný disk } a 
stiskněte tlačítko .

C Přejděte v nabídce na položky { Foto } >  
{ Filmy } a stiskněte tlačítko .

Kopírovat Do albaOdstranit

FilmyŘazení

roll 2

roll 3

roll 1

Řazení data

Řazení názvů

 

D Chcete-li vybrat všechny fotografie ve zvolené 
složce, stiskněte tlačítko SELECT na 
dálkovém ovládání.

E Chcete-li vybrat konkrétní fotografie ve 
složce, stisknutím tlačítka OK zobrazte 
přehled obrázků.

Odstranit Kopírovat Do alba Otočit

F Pomocí kurzorových kláves procházejte 
nabídku a stisknutím tlačítka SELECT vyberte 
fotografii.
 V pravém rohu vybraných fotografií se 

zobrazí značka.

 Chcete-li fotografii nebo vybrané fotografie 
odstranit, stisknutím červeného tlačítka 
vyberte možnost { Odstranit }.

G Stisknutím žlutého tlačítka na dálkovém 
ovládání vyberte možnost { Do alba }.
 Zobrazí se nabídka { Přidat fotografii do 

alba }.

H Vytvořte nové album nebo vyberte album 
existující a stisknutím tlačítka OK do něj 
přidejte fotografii.
 Vybrané fotografie jsou nyní uloženy v albu.

I Nabídku ukončíte stisknutím tlačítka HOME.
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Další funkce přehrávání (pokračování)

Úprava alba

Fotografie v albu lze znovu uspořádat, a 
vytvořit tak požadované pořadí prezentace, 
nebo je lze z alba odstranit. Fotografie ve 
složkách fotografií však zůstávají nezměněny.

Poznámka:
Tato funkce je k dispozici pouze pro fotografie 
uložené na pevném disku.

A Stiskněte tlačítko HOME.

B V nabídce vyberte možnost { Pevný disk } a 
stiskněte tlačítko .

C Přejděte v nabídce na položky { Foto } >  
{ Album fotografií } a stiskněte tlačítko .
 Zobrazí se seznam fotoalb.

Filmy Info

07.07.2007

100 Foto(s)

KopírovatOdstranit

Alb0002

Alb0001

Alb0003

D Pomocí tlačítek  vyberte album a 
stisknutím tlačítka OK zobrazte přehled 
obrázků.

Odebrat Kopírovat OtočitPřesunout

E Pomocí kurzorových kláves procházejte 
nabídku a stisknutím tlačítka SELECT vyberte 
fotografii.
 V pravém rohu vybraných fotografií se 

zobrazí značka.

Změna pozice fotografie v albu
F Stisknutím žlutého tlačítka na dálkovém 

ovládání vyberte možnost { Přesunout }.
 V nabídce se zobrazí “navigátor” 

umožňující výběr pozice fotografií.

G Pomocí kurzorových kláves přesouvejte 
„navigátor“ po nabídce a stisknutím tlačítka 
OK potvrďte pozici, do níž chcete fotografie 
umístit.

Otáčení vybraných fotografií
H Stisknutím modrého tlačítka na dálkovém 

ovládání vyberte možnost { Otočit }.
 Po každém stisknutí se fotografie otočí o 

90 stupňů ve směru hodinových ručiček.

Odstranění fotografií z alba
 Stisknutím červeného tlačítka vyberte 

možnost { Odebrat }.

I Nabídku ukončíte stisknutím tlačítka HOME.
Odstranění alba

Odstranění alba

A Vyberte album ze seznamu { Album 
fotografií }.

B Stisknutím červeného tlačítka vyberte 
možnost { Odstranit }.

Změna informací o albu

A Vyberte album ze seznamu { Album 
fotografií }.

B Stiskněte tlačítko EDIT na dálkovém ovládání.

C Proveďte nutné změny v odpovídajících polích 
(název nebo datum) a stisknutím tlačítek OK a 
EDIT ukončete nabídku.
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Další funkce přehrávání (pokračování)

PAUSE LIVE TV

Výběr jiného titulu, kapitoly 
nebo stopy

Pokud disk obsahuje více než jednu stopu, titul 
nebo kapitolu, můžete přejít na jinou stopu, 
titul nebo kapitolu následujícím způsobem.

V průběhu přehrávání,

 Stisknutím tlačítka > přepněte na následující 
titul/kapitolu/stopu.

 Stisknutím tlačítka . se můžete vrátit na 
začátek aktuálního titulu/ kapitoly/stopy. 

 Stisknutím tlačítka . dvakrát se vrátíte na 
začátek předcházejícího titulu/kapitoly/stopy. 

NEBO

 Pomocí alfanumerické klávesnice 0-9 
zadejte číslo titulu/kapitoly/stopy.

NEBO

 Stisknutím tlačítka SELECT na dálkovém 
ovládání přepínejte mezi položkami “Titul” 
nebo “Kapitola” a stisknutém tlačítka . / 
> vyberte předchozí nebo následující titul/
kapitolu.

Vyhledávání dopředu/dozadu

Během přehrávání je možné disk posunout 
rychle dopředu nebo dozadu a vybrat 
požadovanou rychlost vyhledávání.

A Během přehrávání stiskněte a podržte . 
(zpět) nebo > (vpřed), dokud se na 
televizoru nezobrazí stavový panel vyhledávací 
rychlosti (4X).
 Zvuk bude potlačený.

B Opakovaným stisknutím tlačítka . (zpět) 
nebo > (dopředu) můžete procházet různé 
rychlosti vyhledávání (4X, 8X, 32X).

C Chcete-li obnovit normální přehrávání, 
stiskněte tlačítko u.

Pozastavení přehrávání/
zpomalené přehrávání

A V průběhu přehrávání stiskněte tlačítko u. 
Takto pozastavíte přehrávání a zobrazíte 
nepohyblivý obraz.

B Stiskněte a podržte . (zpět) nebo > 
(vpřed), dokud se na televizoru nezobrazí 
stavový panel zpomaleného chodu (1/8X).
 Zvuk bude potlačený.

C Opakovaným stisknutím tlačítka . (zpět) 
nebo > (dopředu) můžete procházet různé 
rychlosti pomalého přehrávání (1/8X, 1/4X, 
1/2X).

D Chcete-li obnovit normální přehrávání, 
stiskněte tlačítko u.
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Další funkce přehrávání (pokračování)

Během přehrávání disku stiskněte tlačítko 
INFO na dálkovém ovládání, tím zobrazíte 
dostupné možnosti přehrávání. Tyto možnosti 
se liší v závislosti na typu disku a lze je vybrat 
stisknutím tlačítek odpovídající barvy na 
dálkovém ovládání.

Skenovat  Opakovat Opak. A-B Náhodné

Rychlé zobrazení náhledu disku

(pouze pro disky CD, VCD, DVD±R/±RW)
Tato funkce umožňuje zobrazit prvních 10 
sekund jednotlivých stop na disku.

A Při přehrávání stiskněte červené tlačítko na 
dálkovém ovládání.
 Rekordér přejde na další stopu po 

10 sekundách přehrávání.

B Pokud chcete obnovit normální přehrávání, 
stiskněte znovu červené tlačítko.

Náhodné přehrávání

(pouze pro disky CD, MP3)
Pokud vyberete režim náhodného přehrávání, 
bude rekordér náhodně vybírat a přehrávat 
stopy na disku.

A Stiskněte zelené tlačítko na dálkovém 
ovládání.
 Spustí se přehrávání všech kapitol titulu 

v náhodném pořadí.

B Jestliže chcete náhodné přehrávání zrušit, 
stiskněte znovu zelené tlačítko.

Opakování přehrávání

Možnosti opakovaného přehrávání se liší v 
závislosti na typu disku.

A Během přehrávání stiskněte žluté tlačítko na 
dálkovém ovládání a vyberte některou 
z možností opakování.
 Opakování kapitoly (pouze DVD, 

DVD±R/±RW)
 Opakování stopy/titulu
 Opakování složky/seznamu přehrávání 

(pokud se používá)
 Opakování celého disku (pouze video disky 

CD, zvukové disky CD, DVD±R/±RW)

B Pokud chcete zrušit opakované přehrávání, 
stiskněte opakovaně žluté tlačítko, dokud se 
režim opakování nevypne nebo stiskněte 
tlačítko STOP Ç.

Opakování určitého úseku (A-B)

Tato možnost slouží k opakovanému 
přehrávání určitého úseku v rámci jednoho 
titulu/kapitoly/stopy. Pokud chcete tento režim 
použít, musíte označit začátek a konec 
požadovaného úseku.

A Při přehrávání stiskněte modré tlačítko na 
dálkovém ovládání.
 Tím je označen počáteční bod.

B Znovu stiskněte modré tlačítko a označte 
konec úseku.
 Na panelu programu je umístěna vizuální 

značka.
 Přehrávání přejde na začátek označeného 

úseku. Přehrávání úseku se bude opakovat, 
dokud nebude režim opakování zrušen.

C Pokud chcete zrušit opakování přehrávání, 
stiskněte znovu modré tlačítko.
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Další funkce přehrávání (pokračování)

Použití možností panelu nabídek

PAUSE LIVE TV

A V průběhu přehrávání disku stiskněte tlačítko 
OPTIONS na dálkovém ovládání.
 Dostupné možnosti se mohou lišit 

v závislosti na stavu přehrávání nebo typu 
média.

1 cs

Nástroje

Úhel

Jazyk titulků
Jazyk zvuku

Nastavení

Hledání času

Lupa

B Pomocí tlačítek  vyberte nastavení.

C Stisknutím tlačítka  otevřete příslušné 
možnosti.
 Pokyny a informace k jednotlivým 

možnostem naleznete na následujících 
stránkách.
 Pokud je položka v nabídce zobrazena šedě, 

znamená to, že funkce není k dispozici nebo ji 
v aktuálním stavu nelze změnit.

D Nabídku ukončíte stisknutím tlačítka 
OPTIONS.

Poznámka:
Výběrem položky { Nastavení } otevřete 
možnosti nabídky nastavení systému. 
Podrobnosti obsahuje kapitola “Možnosti 
nabídky systému”. 

Změna jazyka zvukové stopy

Tuto operaci lze provést pouze pro disky 
DVD s vícejazyčnou zvukovou stopou, disky 
VCD s více kanály zvuku nebo disky DVD±R/
±RW zaznamenané vícenásobným kanálem 5.1.

A Přejděte k možnosti { Jazyk zvuku } a 
stisknutím tlačítka  zadejte příslušné 
možnosti.

B Opakovaně stiskněte tlačítko , dokud není 
vybrán požadovaný jazyk nebo zvuková stopa.
 Jazyky mohou být očíslované nebo 

zkrácené, například “En” pro angličtinu.
 { Jazyk 1 } je původní jazyk vysílání a { Jazyk 

II } je doplňkový jazyk vysílání. 

C Volbu potvrďte stisknutím tlačítka OK.

Praktický tip:
– Pokud je disk v režimu přehrávání, opakovaným 
stisknutím tlačítka AUDIO na dálkovém ovládání 
lze vybrat jiný jazyk.
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Další funkce přehrávání (pokračování)

Změna jazyka titulků

Tuto operaci lze provést pouze u disků DVD s 
vícejazyčnými titulky. Jazyk lze změnit v 
průběhu přehrávání disku DVD.

A Přejděte k možnosti { Jazyk titulků } a 
stisknutím tlačítka  zadejte příslušné 
možnosti.

B Opakovaně stiskněte tlačítko , dokud není 
vybrán požadovaný jazyk nebo zvuková stopa.
 Jazyky mohou být očíslované nebo 

zkrácené, například “En” pro angličtinu.

C Volbu potvrďte stisknutím tlačítka OK.

Praktický tip:
– Pokud je disk v režimu přehrávání, opakovaným 
stisknutím tlačítka SUBTITLE na dálkovém 
ovládání lze vybrat jiný jazyk titulků.
Přepínání úhlu záběru kamery

 Přepínání úhlu záběru kamery

Tato možnost je dostupná pouze u disků DVD, 
které obsahují sekvence nahrané s různými 
úhly záběru kamery. To umožňuje prohlédnout 
si obraz z různých úhlů.

A Přejděte k možnosti { Úhel } a stisknutím 
tlačítka  zadejte příslušné možnosti.
 Zobrazí se dostupné úhly záběrů kamery 

pro výběr.

B Zvolte úhel záběru kamery, na který chcete 
přepnout, a potvrďte jej stisknutím tlačítka 
OK.

Zvětšení/zmenšení

Tato možnost je k dispozici pouze při 
přehrávání disků DVD a zapisovatelných disků 
DVD. Pomocí této funkce je možné zvětšit 
obraz na televizní obrazovce a procházet 
zvětšeným obrazem.

A Přejděte k možnosti { Lupa } a stisknutím 
tlačítka OK přejděte do režimu zvětšení.
 Zobrazí se panel lupy s poměrem zvětšení.

Konec PřiblížitOddálit

Lupa 200%

B Stisknutím modrého tlačítka na d álkovém 
ovládání můžete zadat zvětšení a pomocí 
žlutého tlačítka zmenšení.

C Pomocí kurzorových kláves procházejte 
zvětšený obrázek.

D Pokud chcete režim lupy ukončit, stiskněte 
červené tlačítko.

Vyhledávání podle času

Díky této možnosti můžete přeskočit na určité 
místo na aktuálním disku.

A Přejděte k možnosti { Hledání času } a 
stisknutím tlačítka  zadejte hodnoty do polí 
času (hodiny : minuty : sekundy).

B Pomocí alfanumerické klávesnice 0-9 
zadejte čas zahájení přehrávání.

C Volbu potvrďte stisknutím tlačítka OK.
 Přehrávání přejde k zadanému času.
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Úpravy nahrávek – pevný disk

Změna názvu titulu

Některé televizní kanály přenášejí název 
programu. V tom případě bude název 
programu uložen automaticky při nahrávání na 
pevný disk. Jinak bude jako název titulu 
uloženo pouze číslo programu a datum a čas 
záznamu.

A Stiskněte tlačítko HDD LIST na dálkovém 
ovládání.

Tituly Info

Čas     00:37:34  SP

Datum      15.07.2006

Ž

Titul 1

Titul  2

Titul  3

Titul  4

Titul  5

B Pomocí tlačítek  vyhledejte požadovaný 
titul.

C Stiskněte tlačítko EDIT na dálkovém ovládání.
 Zobrazí se nabídka pro úpravy pevného 

disku.

Úpravy Název titulu

Photo Rolls

Žánr

Úprava videa

The WallNázev titulu

D Přejděte k možnosti { Název titulu } 
v nabídce a stiskněte tlačítko .

E Pomocí tlačítek  změňte znak nebo číslo 
nebo název zadejte pomocí alfanumerické 
klávesnice 0-9.
 Pomocí levého a pravého tlačítka kurzoru 

přejděte na předchozí nebo následující pole.

 Mezi velkými a malými písmeny přepínejte 
stisknutím tlačítka SELECT.

 Chcete-li název titulu vymazat, stisknutím 
červeného tlačítka vyberte možnost   
{ Smazat }.

F Stisknutím tlačítka OK potvrďte provedené 
změny.

Výběr žánru

Typ žánru můžete vybrat z nabízeného 
seznamu, který slouží ke snadnému a rychlému 
hledání zaznamenaného titulu.

A Stiskněte tlačítko HDD LIST na dálkovém 
ovládání.

B Pomocí tlačítek  vyhledejte požadovaný 
titul.

C Stiskněte tlačítko EDIT na dálkovém ovládání.
 Zobrazí se nabídka pro úpravy pevného 

disku.

  

Úpravy Žánr

Hraný film

Sport

Zprávy

Hudba

Hry a zábav. progr.

Děti

Jiné

Kulturní

Název titulu

Úprava videa

Žánr

D Přejděte k možnosti { Žánr } v nabídce a 
stiskněte tlačítko .

E Vyberte typ žánru a výběr potvrďte stisknutím 
tlačítka OK.
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NO CHAPTER HIDECHAPTER DIVIDE

Titul 1 Přehrát

00:11:25

Bez kapitol Kapitola Rozdělit Skrýt

Lišta videa:
Hlavička přehrávání záznamu na liště videa 
reprezentuje skutečnou pozici přehrávání.

E Stisknutím tlačítek označených odpovídající 
barvou na dálkovém ovládání můžete získat 
přístup k možnostem zobrazeným v dolní části 
nabídky.

{ Bez kapitol }
Červené tlačítko – Vymazání všech značek 
kapitol v aktuálním titulu.

{ Kapitola }
Zelené tlačítko – Přístup do nabídky úprav 
kapitol.

{ Rozdělit }
Žluté tlačítko – Rozdělení záznamu na dva 
samostatné tituly. 

{ Skrýt } / { Obnovit }
Modré a zelené tlačítko – Určení scén, které 
se mají skrýt.

{ Zobrazit } / { Zast.zobr. }
Modré a zelené tlačítko – Zobrazení skrytých 
scén.

F Nabídku ukončíte stisknutím tlačítka EDIT.

Praktický tip:
– Upravený titul se v nabídce zobrazí se 
symbolem .

Úpravy nahrávek – pevný disk (pokračování)

Úpravy videa

Tento rekordér umožňuje upravovat obsah 
videa po provedení záznamu. Můžete vložit 
nebo odstranit značky kapitol nebo skrýt 
nežádoucí scény.

Když budete přehrávat nahrávku v režimu 
úprav videa, bude se přehrávat celá nahrávka, 
včetně skrytých scén.

PAUSE LIVE TV

A Stiskněte tlačítko HDD LIST na dálkovém 
ovládání.

B Pomocí tlačítek  vyhledejte požadovaný 
titul.

C Stiskněte tlačítko EDIT na dálkovém ovládání.
 Zobrazí se nabídka pro úpravy pevného 

disku.

Úpravy Úprava videa

Žánr

Úpravy

Úprava videa

D Přejděte k možnosti { Úprava videa } a 
stisknutím tlačítka OK spusťte přehrávání 
upravovaného videa. 
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Úpravy nahrávek – pevný disk (pokračování)

Sloučení/rozdělení konkrétní kapitoly 
se záznamem

Kapitolu lze vytvořit vložením značky kapitoly 
(pomocí možnosti ROZDĚLIT) nebo lze 
značku kapitoly odstranit (pomocí možnosti 
SLOUČIT).

A Během přehrávání záznamu na pevném disku 
stiskněte tlačítko u, abyste pozastavili 
přehrávání scény, kterou chcete upravit.

 Pro rychlý posun vzad nebo vpřed použijte 
tlačítka  /  na dálkovém ovládání.

B Stisknutím zeleného tlačítka na dálkovém 
ovládání vyberte možnost { Kapitola }.
 Objeví se nabídka pro úpravy kapitoly.

Bez kapitol   Kapitola Rozdělit Skrýt

Sloučit   Zpět Rozdělit

C Stisknutím tlačítek označených odpovídající 
barvou na dálkovém ovládání můžete získat 
přístup k možnostem zobrazeným v dolní části 
nabídky.

PAUSE LIVE TV

{ Sloučit }
Sloučení aktuální kapitoly s předchozí 
kapitolou.
Poznámka: Pokud byla předchozí kapitola 
vybrána jako skrytá, bude i připojená kapitola 
brzy skrytá.

Titul

Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4

Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3

     (Vybrána je například kapitola 2.)

{ Zpět }
Návrat k předchozí obrazovce.

{ Rozdělit }
Vložení nové značky kapitoly do aktuálního 
místa přehrávání. Díky tomu máte možnost 
dostat se snadno k určitému místu v nahrávce 
nebo nastavit kapitolu, kterou chcete skrýt.

Titul

Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4

Kapitola 
2aKapitola 1 Kapitola 3 Kapitola 4Kapitola 

2b

    (Vybrána je například kapitola 2.)

Praktický tip:
– Počet značek kapitol, které lze uložit v rámci 
titulu a na jednotce pevného disku, je omezen.
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Úpravy nahrávek – pevný disk (pokračování)

Rozdělení titulů

Titul lze rozdělit na dva a více titulů. Tuto 
funkci můžete použít k rozdělení a odstranění 
nežádoucích částí záznamu, například reklam.

POZOR!
Po rozdělení titulu již tuto akci nelze 
vrátit zpět.

A Během přehrávání záznamu na pevném disku 
stiskněte tlačítko u abyste pozastavili 
přehrávání scény, kterou chcete upravit.

NO CHAPTER HIDECHAPTER DIVIDE

Titul 1 Přehrát

00:11:25

Bez kapitol Kapitola Rozdělit Skrýt

 Pro rychlý posun vzad nebo vpřed použijte 
tlačítka  /  na dálkovém ovládání.

B Stiskněte tlačítko EDIT na dálkovém ovládání.

C Stisknutím žlutého tlačítka na dálkovém 
ovládání vyberte možnost { Rozdělit }.
 Na aktuálním místě přehrávání se vytvoří 

nový titul a nový indexový obrázek.

Titul1 Titul 2

Titul 3Titul1 Titul2

     (Vybrán je například titul 1.)

Skrytí nežádoucích scén

Můžete zvolit, zda chcete při přehrávání skrýt 
určité scény (např. přeskočit reklamy) nebo 
skrytou scénu znovu nastavit jako viditelnou.

A Během přehrávání záznamu na pevném disku 
stiskněte tlačítko u, abyste pozastavili 
přehrávání scény, kterou chcete upravit.

 Pro rychlý posun vzad nebo vpřed použijte 
tlačítka  /  na dálkovém ovládání.

B Stiskněte tlačítko EDIT na dálkovém ovládání.

C Stisknutím modrého tlačítka na dálkovém 
ovládání vyberte možnost { Skrýt }. 
 Nastavení počáteční značky pro skrytí.

Bez kapitol   Kapitola Rozdělit Skrýt

Obnovit Storno

D Stisknutím tlačítka  na dálkovém ovládání 
hledejte konec scény, kterou chcete skrýt.

E Stisknutím zeleného tlačítka vyberte možnost  
{ Obnovit }.
 Nastavení koncové značky pro skrytí.
 “Skrytá” oblast bude označena modře.

 Operaci zrušíte stisknutím modrého tlačítka 
na dálkovém ovládání, kterým vyberete 
možnost { Storno }. 

F Nabídku ukončíte stisknutím tlačítka EDIT.
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Zobrazení skryté scény

A Během přehrávání záznamu na pevném disku 
stiskněte tlačítko EDIT na dálkovém ovládání.
 Při přehrávání v režimu úprav se bude 

přehrávat i skrytá kapitola.

NO CHAPTER HIDECHAPTER DIVIDE

Titul 1 Přehrát

00:11:25

Bez kapitol Kapitola Rozdělit Zobrazit

B Stisknutím modrého tlačítka na dálkovém 
ovládání vyberte možnost { Zobrazit }.
 Označení začátku scény, která se má 

zobrazit.

C Stisknutím tlačítka  na dálkovém ovládání 
hledejte konec scény, kterou chcete zobrazit.

D Stisknutím zeleného tlačítka vyberte možnost 
{ Zast.zobr. }.

 Operaci zrušíte stisknutím modrého tlačítka 
na dálkovém ovládání, kterým vyberete 
možnost { Storno }. 

Praktické tipy:
– Při přehrávání v režimu úprav se budou 
přehrávat i všechny skryté kapitoly.
– Výběr scén, které mají být skryty nebo 
zobrazeny, lze provést v rámci titulu.

Úpravy nahrávek – pevný disk (pokračování)

Skryté 
scény

Odstranění všech značek kapitol

Pokud je funkce aktivní, bude během nahrávání 
značka kapitoly automaticky nastavována 
v konkrétním intervalu. Po skončení nahrávání 
lze všechny značky kapitol odstranit.

A Během přehrávání záznamu na pevném disku 
stiskněte tlačítko EDIT na dálkovém ovládání.

NO CHAPTER HIDECHAPTER DIVIDE

Titul 1 Přehrát

00:11:25

Bez kapitol Kapitola Rozdělit Skrýt

B Stisknutím červeného tlačítka na dálkovém 
ovládání vyberte možnost { Bez kapitol }.
 Všechny značky kapitol v aktuálním titulu 

budou odstraněny.
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Úpravy nahrávek – zapisovatelný disk DVD

Úpravy zapisovatelných disků 
DVD

Tento rekordér nabízí různé možnosti úprav 
disků. Z nabídky úprav disku můžete změnit 
obsah a nastavení nahraného disku DVD. 
Pokud byl disk DVD±R finalizován, nelze ho již 
upravit. Upravený obsah nemusí být 
k dispozici, když budete disk přehrávat na 
jiném přehrávači DVD.

PAUSE LIVE TV

Možnosti zobrazené v nabídce úprav se liší 
v závislosti na situaci a typu disku.
– Změna názvu disku
– Převedení disku DVD na kompatibilní 

formát (pouze disky DVD±RW)
– Finalizace disku (pouze disky DVD±R)
– Změna názvu titulu
– Odstranění všech titulů
– Úpravy videa

Smazat   

Úpravy Název disku

Photo Rolls

Kompatibilní

Dokončit

The WallNázev disku

Odstranit vše

Název titulu

Úprava videa

Obrazovka s indexovými obrázky

Obrazovka s indexovými obrázky zobrazuje 
nahrávky na zapisovatelném disku DVD. 
Zobrazí se na televizoru po vložení 
zapisovatelného disku DVD nebo při zastavení 
přehrávání.

00:05:12

HQ

15.07.06

02:00:24

SP

28.07.06

00:35:12

SP

Titul

Titul 1

Titul 2

Titul 3

Titul 4

Titul 5

Bez názvu

Obrazovka s indexovými obrázky obsahuje 
následující informace o jednotlivých nahrávkách :

A Indexový obrázek titulu.

B Informace o titulu (délka nebo záznam, režim 
záznamu a datum).

C Prázdné místo pro nahrávání.

Praktický tip:
– Pokud nebyl disk nahraný na tomto rekordéru, 
může být formát obrazovky s indexovými obrázky 
odlišný. Před úpravou je nutné nabídku disku 
přizpůsobit formátu rekordéru. Podrobnosti 
obsahuje kapitola “Nabídka Domů - Změna 
displeje obrazovky pro zapisovatelný disk DVD”.
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Úpravy nahrávek – zapisovatelný disk DVD (pokračování)

Změna názvu disku/titulu

Původní název disku/titulu generuje rekordér 
automaticky. Název disku/titulu můžete změnit 
provedením níže popsaných kroků.

A Vložte do rekordéru nahraný disk DVD.
 Objeví se obrazovka s indexovými obrázky. 

B Stiskněte tlačítko EDIT na dálkovém ovládání.
 Zobrazí se nabídka pro úpravy.

C Přejděte k možnosti { Název disku } nebo  
{ Název titulu } v nabídce a stiskněte tlačítko 

.

D Pomocí tlačítek  změňte znak nebo číslo 
nebo název zadejte pomocí alfanumerické 
klávesnice 0-9.
 Pomocí levého a pravého tlačítka kurzoru 

přejděte na předchozí nebo následující pole.

 Mezi velkými a malými písmeny přepínejte 
stisknutím tlačítka SELECT na dálkovém 
ovládání.

E Stisknutím tlačítka OK potvrďte provedené 
změny.

Převod upraveného disku 
DVD±RW na kompatibilní 
formát

Na upraveném disku DVD±RW se mohou 
stále ještě zobrazovat původní tituly nebo 
skryté scény, pokud ho budete přehrávat na 
jiných přehrávačích DVD. Tato funkce 
umožňuje převést upravený disk DVD±RW na 
formát kompatibilní s ostatními přehrávači.

A Vložte do rekordéru nahraný disk DVD±RW.
 Objeví se obrazovka s indexovými obrázky. 

B Stiskněte tlačítko EDIT na dálkovém ovládání.
 Zobrazí se nabídka pro úpravy.

C Přejděte na možnost { Kompatibilní } a 
stiskněte tlačítko OK.
 Pokud tuto možnost nelze vybrat, znamená 

to, že disk je již kompatibilní.

D Po stisknutí tlačítka OK můžete pokračovat.

Odstranění všech záznamů/
titulů

Tato funkce umožňuje odstranit všechny 
záznamy z aktuálního zapisovatelného disku 
DVD. 

A Vložte do rekordéru nahraný disk DVD.
 Objeví se obrazovka s indexovými obrázky. 

B Stiskněte tlačítko EDIT na dálkovém ovládání.
 Zobrazí se nabídka pro úpravy.

C Přejděte na možnost { Odstranit vše } a 
stiskněte tlačítko OK.
 Zobrazí se varovná zpráva.

D Pokračujte výběrem možnosti { Smazat } 
v nabídce a stisknutím tlačítka OK na 
dálkovém ovládání.

 Můžete také v nabídce vybrat možnost   
{ Storno } a stisknutím tlačítka OK operaci 
zrušit.
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Úpravy nahrávek – zapisovatelný disk DVD (pokračování)

Finalizace disku DVD±R pro 
přehrávání

Než budete moci přehrávat disk DVD±R nebo 
DVD±R (DL) na jiném přehrávači DVD, musíte 
ho finalizovat. Jinak lze disk DVD±R přehrávat 
pouze na tomto rekordéru.

Poznámka:
Po provedení finalizace disku DVD±R nebude 
možné na disk dále nahrávat ani na něm 
provádět úpravy. Před finalizováním disku 
zkontrolujte, zda jste dokončili všechny 
nahrávky a úpravy.

A Vložte do rekordéru nahraný disk DVD±R.
 Objeví se obrazovka s indexovými obrázky. 

 Nebo stiskněte tlačítko DISC.

B Stiskněte tlačítko EDIT na dálkovém ovládání.
 Zobrazí se nabídka pro úpravy.

C Přejděte na možnost { Dokončit } a stiskněte 
tlačítko OK.
 Zobrazí se varovná zpráva.

D Pokračujte výběrem možnosti { Dokončit } 
v nabídce a stisknutím tlačítka OK na 
dálkovém ovládání.
 Finalizace může trvat více než 30 minut, 

v závislosti na délce záznamu.
 Nezkoušejte otevřít zásuvku disku nebo 

vypnout rekordér, disk by mohl být 
znehodnocen.

 Můžete také v nabídce vybrat možnost   
{ Storno } a stisknutím tlačítka OK operaci 
zrušit.

Odstranění nahrávky/titulu

Z disku můžete vymazat určitý titul. V případě 
disků DVD±R však nelze místo po 
odstraněném titulu použít pro další nahrávku.

A Vložte do rekordéru nahraný disk DVD.
 Objeví se obrazovka s indexovými obrázky. 

 Nebo stiskněte tlačítko DISC.

B Pomocí kurzorových kláves přejděte na 
požadovaný titul.

ChránitOdstranit Dětský zámek

00:05:12

HQ

15.07.06

02:00:24

SP

28.07.06

00:35:12

SP

Titul

Titul 1

Titul 2

Titul 3

Titul 4

Titul 5

Bez názvu

C Stisknutím červeného tlačítka na dálkovém 
ovládání vyberte možnost { Odstranit }.
 Zobrazí se varovná zpráva.

D Pokračujte výběrem možnosti { Odstranit } 
v nabídce a stisknutím tlačítka OK na dálkovém 
ovládání.
 V případě disku DVD±RW se na obrazovce 

s indexovými obrázky zobrazí na místě, ze 
kterého byl titul odstraněn, text “Bez názvu”. 
Prázdné místo je možné využít pro nové 
nahrávky.
 V případě disku DVD±R se na obrazovce 

s indexovými obrázky zobrazí na místě, ze 
kterého byl titul odstraněn, text “Odstraněný 
titul“. Při přehrávání bude odstraněný titul 
vynechán.

 Můžete také v nabídce vybrat možnost   
{ Storno } a stisknutím tlačítka OK operaci 
zrušit.

1_dvdr5570h_58_cze_27842.indd   741_dvdr5570h_58_cze_27842.indd   74 2007-09-06   2:53:15 PM2007-09-06   2:53:15 PM



Č
e

sk
y

75

Úpravy nahrávek – zapisovatelný disk DVD (pokračování)

Uzamknutí nebo odemknutí 
disku pro přehrávání

Můžete se rozhodnout, že chcete přehrávání 
nahraného disku uzamknout.

Dříve než začnete...
Zapněte funkci Dětský zámek. Podrobnosti 
obsahuje kapitola “Možnosti nabídky systému - 
Nastavení přehrávání - Přístup - Dětský 
zámek”.

A Vložte do rekordéru nahraný disk DVD.
 Objeví se obrazovka s indexovými obrázky. 

 Nebo stiskněte tlačítko DISC.

B Stisknutím žlutého tlačítka na dálkovém 
ovládání vyberte možnost { Dětský zámek }.

Poznámka:
Po uzamknutí disku je k jeho přehrávání nebo 
odemknutí nutné zadat čtyřmístný kód.

Ochrana zaznamenaných titulů 
(DVD±RW)

Můžete zvolit ochranu titulu zaznamenaného 
na disku DVD±RW, abyste zabránili 
neúmyslnému vymazání nebo úpravám 
záznamů.

A Vložte do rekordéru nahraný disk DVD±RW.
 Objeví se obrazovka s indexovými obrázky. 

 Nebo stiskněte tlačítko DISC.

B Pomocí kurzorových kláves přejděte na 
požadovaný titul.

C Stisknutím modrého tlačítka na dálkovém 
ovládání zobrazíte možnost { Chránit }.

Poznámka:
Po zadání ochrany titulu se po stisknutí 
modrého tlačítka zobrazí možnost { Zruš.
ochr. }. Výběrem této možnosti zrušíte 
v případě potřeby nastavení ochrany.

  Chránit Zruš.ochr.
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Úpravy nahrávek – zapisovatelný disk DVD (pokračování)

Úpravy videa

Než budete moci přehrávat disk DVD±R nebo 
DVD±R (DL) na jiném přehrávači DVD, 
musíte ho finalizovat. Jinak lze disk DVD±R 
přehrávat pouze na tomto rekordéru.

Titul

Kapitola Kapitola Kapitola Kapitola

značky kapitol

Když budete přehrávat nahrávku v režimu 
úprav videa, bude se přehrávat celá nahrávka, 
včetně skrytých scén.

A Vložte do rekordéru nahraný disk DVD.
 Objeví se obrazovka s indexovými obrázky. 

 Nebo stiskněte tlačítko DISC.

B Pomocí kurzorových kláves vyberte 
požadovaný titul a stisknutím tlačítka u 
spusťte přehrávání.

C Pomocí tlačítek   /  na dálkovém ovládání 
vyhledejte scénu, kterou chcete upravit, a 
stisknutím tlačítka u pozastavte přehrávání.

D Stiskněte tlačítko EDIT na dálkovém ovládání.
 Objeví se nabídka pro úpravy videa.

Bez kapitol SkrýtKapitola Titul

Titul Přehrát

00:11:25

E Stisknutím tlačítek označených odpovídající 
barvou na dálkovém ovládání můžete získat 
přístup k možnostem zobrazeným v dolní části 
nabídky.

PAUSE LIVE TV

{ Bez kapitol }
Červené tlačítko – Vymazání všech značek 
kapitol v aktuálním titulu.

{ Kapitola }
Zelené tlačítko – Přístup do nabídky úprav 
kapitol.

Bez kapitol   Kapitola Titul Skrýt

Sloučit   Zpět Rozdělit Skrýt

{ Sloučit }
Sloučení aktuální kapitoly s předchozí 
kapitolou.

Poznámka: Pokud byly tyto dvě kapitoly 
skryty, bude spojená kapitola také skryta.

{ Zpět }
Návrat k předchozí obrazovce.

{ Rozdělit }
Vložení nové značky kapitoly do aktuálního 
místa přehrávání. Díky tomu máte možnost 
dostat se snadno k určitému místu 
v nahrávce nebo nastavit kapitolu, kterou 
chcete skrýt.

{ Skrýt } / { Zobrazit }
Skrytí nebo zobrazení aktuální kapitoly. 
Během přehrávání bude skrytá kapitola 
vynechána.
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Úpravy nahrávek – zapisovatelný disk DVD (pokračování)

{ Titul }
Žluté tlačítko – Přístup do nabídky úprav 
titulu.

  Kapitola Titul Skrýt

Rozdělit   Zpět Index-obr.

Bez kapitol

{ Rozdělit } - pouze pro disky DVD±RW
Vytvoření nového titulu od aktuálního místa 
přehrávání. Existující titul bude rozdělen na 
dva tituly.

Pozor! Po rozdělení titulu již tuto akci 
nelze vrátit zpět.

{ Zpět }
Návrat k předchozí obrazovce.

{ Index-obr. }
Použití aktuální scény jako indexového 
obrázku.

Poznámka: Na obrazovce s indexovými 
obrázky je obvykle jako indexový obrázek 
titulu použit první snímek záznamu.

{ Skrýt } / { Zobrazit } 
Modré tlačítko – Skrytí nebo zobrazení 
aktuální kapitoly.

Praktické tipy:
– Při přehrávání v režimu úprav se budou 
přehrávat i všechny skryté kapitoly.
– Výběr scén, které mají být skryty nebo 
zobrazeny, lze provést v rámci titulu.
– Počet značek kapitol, které lze uložit v rámci 
titulu a pevného disku, je omezen.
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Nastavení systému

Navigace v nabídce systému

Nabídka systému obsahuje různé možnosti 
nastavení rekordéru. 

Dříve než začnete...
Ve vyrovnávací paměti posunu času označte 
obsah, který chcete zaznamenat na pevný disk. 
Jinak bude veškerý obsah vymazán po přístupu 
k možnosti { Tuner } nebo { Nastavení }.

PAUSE LIVE TV

A Stiskněte tlačítko OPTIONS na dálkovém 
ovládání.
 Zobrazí se nabídka nástrojů.

Nástroje

Nastavení

Jazyk zvuku

Resetovat TSB

Hledání času

B Přejděte k možnosti { Nastavení } a stiskněte 
tlačítko OK.
 Zobrazí se nabídka nastavení systému.

Záznam

Přehrávání

Zvuk

Analogový tuner

Digitální tuner

Jazyk

Výstup video

Nastavení

C Pomocí kurzorových kláves přesuňte výběr 
nahoru, dolů, doleva nebo doprava, abyste 
mohli procházet možnostmi nabídky.
 Pokyny a informace k jednotlivým 

možnostem naleznete na následujících 
stránkách.
 Pokud je položka v nabídce zobrazena šedě, 

znamená to, že funkce není k dispozici nebo ji 
v aktuálním stavu nelze změnit.

D Stisknutím tlačítka OK potvrdíte výběr nebo 
nové nastavení.

 Pokud se chcete vrátit k předchozí obrazovce 
nabídky, stiskněte tlačítko BACK .

E Nabídku ukončíte stisknutím tlačítka 
OPTIONS.

Poznámka:
Podrobnosti o nastavení možnosti   
{ Záznam } obsahuje kapitola “Před 
nahráváním - Výchozí nastavení 
nahrávání”.
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Nastavení systému (pokračování)

Nastavení jazyka (podtržené možnosti jsou výchozí nastavení od výrobce)

Vyberte preferovaný jazyk zvuku pro příjem DTT (Digital Terrestrial 
Tuner), disky DVD s vícejazyčnou zvukovou stopou, disky VCD s více 
zvukovými kanály nebo disky DVD±R/±RW nahrané s vícenásobným 
kanálem 5.1.

Vyberte preferovaný jazyk titulků pro přehrávání disků DVD a příjem 
DTT (Digital Terrestiall Tuner).

Poznámky:  
– Pokud není zvolený jazyk zvuku/titulků na disku k dispozici, použije 
se místo něho výchozí nastavení jazyka disku.
– Některé disky DVD umožňují změnu jazyka titulků/zvuku pouze 
přes nabídku disku DVD.

Příjem DTT (Digital Terrestrial Tuner) může obsahovat více typů 
titulků. Vyberte typ titulků, který chcete zobrazit.
{ Vypnuto }  – Na displeji se nezobrazují titulky.
{ Normální }  – Zobrazují se normální titulky. 
{ Nedoslýchaví }  –  Jsou zobrazeny speciální titulky. Tyto titulky 

obsahují například popis zvuků a akcí.

Vyberte jazyk nahrávání, který bude použit pro televizní programy 
(pouze analogové kanály) přenášené v dalším jazyce zvuku. Program 
může být například k dispozici v angličtině a španělštině, kde španělština 
je další jazyk.
{ Jazyk  I } – Původní jazyk vysílání.
{ Jazyk II } – Další jazyk zvuku.

Vyberte jazyk nabídky na obrazovce pro toto zařízení. Toto nastavení 
bude přebráno z úvodní instalace.

Jazyk zvuku

Jazyk titulků

Typ titulků

Dva jazyky

Jazyk nabídky
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Nastavení systému (pokračování)

Nastavení přehrávání (podtržené možnosti jsou výchozí nastavení od výrobce)

Pokud je vybrána tato možnost, budete vyzváni, abyste zadali kód PIN se 
čtyřmi číslicemi.

Poznámky: 
–  Při prvním zadání kódu zadejte pomocí alfanumerické klávesnice 0-9 
na dálkovém ovládání libovolný čtyřmístný kód PIN. 
–  Pokud čtyřmístný kód PIN zapomenete, zadejte 1504. Potom zadejte 
libovolný čtyřmístný kód a potvrďte jej opětovným zadáním stejného 
kódu.

Pomocí této funkce zabráníte dětem ve sledování konkrétních disků 
nebo zaznamenaných titulů na pevném disku. 
{ Zapnuto } – Funkce dětský zámek je zapnuta. 
  Před přehráním uzamknutého disku nebo titulu je 

nutné zadat čtyřmístný kód PIN.
{ Vypnuto } – Je možné přehrávat všechny disky.

Poznámky: 
–  Tento rekordér si pamatuje nastavení pro 50 disků.
–  Pokud je tato funkce zapnuta, při výběru titulu z nabídky obsahu 
v dolní části barevně označených možností na obrazovce se vždy zobrazí 
jako { Dětský zámek }. Dětský zámek můžete zapnout nebo vypnout 
pomocí žlutého tlačítka na dálkovém ovládání. 

Nastavte nový kód PIN. Při změně kódu PIN postupujte podle pokynů v 
nabídce. 

Poznámka:  Pokud chcete změnu zrušit, stiskněte tlačítko BACK na 
dálkovém ovládání.

Nastavte úroveň informací zobrazovaných na obrazovce.

{ Úplné } – Během používání jsou vždy zobrazeny úplné 
informace.

{ Zmenšené } – Text nápovědy a panel s barevnými tlačítky bude  
obrazovky odstraněn.

Nastavte jas čelního panelu.
{ Jas } – Normální jas.
{ Tlumené } – Střední jas.
{ Vypnuto } – Obrazovka je vypnutá.

Zadejte kód PIN podle vlastního výběru.

Bude sloužit pro přístup k zamknutým funkcím.

Kontrola přístupu

Přístup

  Dětský zámek:  

 

 

  Změnit kód PIN:

Zobrazení

  OSD: 

 

  Jas čelního panelu:
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Nastavení přehrávání (podtržené možnosti jsou výchozí nastavení od výrobce)

Nastavení systému (pokračování)

Funkce ovládání přehrávání PBC (Play Back Control) je k dispozici pouze 
pro disky VCD/SVCD. Tato funkce umožňuje interaktivně přehrávat 
disky Video CD (2.0) podle nabídky na obrazovce. 
{ Vypnuto }  – Disk VCD/SVCD vynechá nabídku indexu a zahájí 

přehrávání přímo od začátku.
{ Zapnuto }  – Po vložení disku VCD/SVCD se na televizní 

obrazovce zobrazí nabídka indexu (pokud je 
k dispozici).

Poznámka:  Tato možnost není viditelná, dokud není v zásuvce disku 
disk VCD/SVCD.

Nastavte interval opakovaného přehrávání (minuty : sekundy) a nastavení 
potvrďte stisknutím tlačítka OK. Maximální nastavení je 59 minut a 
59 sekund. V režimu živého televizního vysílání pomocí tlačítka  na 
dálkovém ovládání přeskočte přehrávání směrem dozadu.   

Nastavte interval přeskočení (minuty : sekundy) a nastavení potvrďte 
stisknutím tlačítka OK. Maximální nastavení je 59 minut a 59 sekund.
V režimu živého televizního vysílání pomocí tlačítka  na dálkovém 
ovládání přeskočte přehrávání směrem dopředu.   

PBC

Interval opak.
přehrání

Interval přeskočení  
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Formát obrazu lze upravit tak, aby odpovídal vašemu televizoru. 

{ 4:3 Letterbox }  –  Pro širokoúhlou obrazovku 
s černými pruhy v horní a dolní části.

{ 4:3 Panscan } –  Pro obraz v plné výšce 
s oříznutými bočními okraji.

{ Širokoúhlý 16:9 }  –  Pro širokoúhlý televizor (poměr 
obrazu 16:9). 

Vyberte typ výstupu videa, který odpovídá připojení videosignálu mezi 
tímto rekordérem a televizorem.
{ SCART (RGB) }  –  Pro připojení konektoru SCART.
{ Komp. video (YUV) } 
 –  Pro připojení komponentního videa. Pokud 

chcete zapnout funkci progresivního skenování, 
přejděte na nastavení { Formát videa }.

{ Výstup HDMI }  –  Pro připojení videa HDMI.

Poznámka: Nastavení výstupu videa není požadováno pro připojení S-
Video nebo kompozitního videa (CVBS). 

Tuto funkci lze použít pouze pro připojení komponentního videa.   
Můžete zvolit progresivní nebo prokládaný formát videa. Ověřte 
kompatibilitu televizoru. 
{ Progresivní } – Zapnutí režimu progresivního skenování. Tuto 

funkci vyberte, pokud je váš televizor s funkcí 
progresivního skenování kompatibilní. 

{ Prokládaný } – Pro televizor, který není kompatibilní s videem 
ve formátu progresivního skenování.

Poznámka:  Pokud zvolíte nastavení, které není kompatibilní 
s televizorem, může se stát, že nebude zobrazen žádný obraz. V tomto 
případě počkejte 15 sekund na automatické obnovení nebo vypněte 
funkci progresivního skenování podle následujícího postupu:
1)  Odpojte ~KABEL NAPÁJENÍ zařízení od zdroje napájení.
2)  Podržte tlačítko . na přístroji a znovu připojte ~KABEL NAPÁJENÍ 

ke zdroji napájení.

Nastavení systému (pokračování)

Televizní formát

Aktivní výstup videa

Formát videa

Nastavení výstupu videa (podtržené možnosti jsou výchozí nastavení od výrobce)
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Nastavení výstupu videa (podtržené možnosti jsou výchozí nastavení od výrobce)

Nastavení systému (pokračování)

Tuto funkci lze použít pouze u připojení HDMI.
{ Automaticky }  –  Automaticky vybere nejlepší podporované 

rozlišení videa.
{ Nativní }  –  Podle nativního rozlišení videa.
{ Manuální }  – Vybere vhodné rozlišení videa v závislosti na 

možnostech připojeného televizoru/zařízení pro 
další vylepšení výstupu videa HDMI (480i/576i, 
480p/576p, 720p 50/60Hz, 1080i 50/60Hz, 
1080p 50/60Hz). ‘i’ označuje prokládaný výstup 
a ‘p’ progresivní.

Přizpůsobení dynamiky barev disku NTSC.
{ Normální } – Normální kontrast barev.
{ Rozšířená } – Zdokonalení barev a jasu obrazu na discích DVD 

kompatibilních se standardem NTSC.

Tato funkce je k dispozici pouze v režimu progresivního skenování. 
Pomocí tlačítek  nastavte vertikální polohu obrazu na televizní 
obrazovce a nastavení potvrďte stisknutím tlačítka OK.

HDMI  

Úroveň černé

Svisle
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Nastavení systému (pokračování)

Toto nastavení je požadováno, pouze pokud k připojení dalšího audio 
nebo video zařízení používáte zásuvku rekordéru COAXIAL/OPTICAL 
OUT.
{ Vše } – Připojené zařízení podporuje vícekanálové 

zvukové formáty. Digitální zvukový formát bude 
přehráván jako z disku.

{ Pouze PCM } – Připojené zařízení nepodporuje vícekanálové 
formáty. Rekordér převede vícekanálový formát 
na formát PCM (Pulse Code Modulation - Pulzně 
kódová modulace).

Toto nastavení je požadováno pouze, pokud k připojení televizoru nebo 
jiných zařízení pro zobrazení používáte výstupní zásuvku rekordéru 
HDMI OUT. 
{ Automaticky } – Automatický výběr nejlepšího podporovaného 

zvukového výstupu přes připojení HDMI.
{ Deaktivovat } – Deaktivace zvukového výstupu HDMI. V tomto 

případě se požaduje alternativní zvukové 
připojení z rekordéru k televizoru.

Nastavení vstupu digitálního zvuku. 
{ Vypnuto } – Vypnutí vstupu digitálního zvuku. 5.1kanálový 

záznam z externího zdroje není možný.
{ Zapnuto } – Zapnutí vstupu digitálního zvuku ze zařízení 

připojeného ke vstupní zásuvce EXT 2-TO VCR/
SAT nebo DIGITAL/OPTICAL na rekordéru.

Výstup zvuku

Zvuk HDMI

Digitální vstup

Nastavení zvuku (podtržené možnosti jsou výchozí nastavení od výrobce)
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Nastavení zvuku (podtržené možnosti jsou výchozí nastavení od výrobce)

Nastavení systému (pokračování)

Toto nastavení je požadováno, pouze pokud jste pro připojení dalšího 
audio nebo video zařízení použili zásuvky rekordéru AUDIO OUT L/R.
{ Stereo } – Výstup zvuku z levého a pravého zvukového 

kanálu. Použijte toto nastavení, pokud je rekordér 
připojen k televizoru nebo stereo systému.

{ Prostorový }  – Připojené audio nebo video zařízení je kompatibilní 
se systémem Dolby Surround. Vícekanálové 
systémy Dolby Digital a MPEG-2 společně vytvářejí 
dvoukanálový výstupní signál kompatibilní se 
systémem Dolby Surround.

Tento režim optimalizuje přehrávání zvuku při nízké hlasitosti. Výstup o 
vysoké hlasitosti bude zeslaben a výstup o nízké hlasitosti bude zesílen na 
slyšitelnou úroveň. Tuto funkci lze použít pouze při přehrávání disků DVD.
{ Zapnuto } – Zapnutí nočního režimu.
{ Vypnuto } – Vypnutí nočního režimu. Výběr této možnosti 

umožňuje využít prostorový zvuk v jeho plném 
dynamickém rozsahu.

Režim zvuku  

Noční režim 
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Nastavení systému (pokračování)

Nastavení analogového tuneru

Stisknutím tlačítka OK na dálkovém ovládání spustíte proces 
automatického vyhledávání kanálů a nahrazení všech dříve uložených 
analogových televizních kanálů. Tento proces může trvat několik minut. 

Tato funkce je k dispozici, pouze máte-li k rekordéru připojený televizor 
pomocí zásuvky scart EXT1 TO TV. Umožňuje kopírování nastaveného 
pořadí z televizoru do rekordéru (pouze u analogových kanálů). 
1) Přístup k funkci získáte stisknutím tlačítka OK.
2) Stisknutím tlačítka OK potvrďte zprávu na televizoru a na panelu 

zobrazení se objeví nápis “TV 01”. Pomocí dálkového ovládání 
televizoru vyberte číslo programu {1} na televizoru a stiskněte 
tlačítko OK na dálkovém ovládání rekordéru.

 –  Pokud rekordér najde stejný televizní kanál jako na televizoru, uloží 
jej jako “P01”. Na panelu zobrazení se pak objeví nápis “TV 02”.

 –  Pokud z televizoru nepřichází žádný video signál, zobrazí se nápis 
“NO TV”.

 –  Jestliže uděláte chybu, stiskněte tlačítko BACK, čímž se vrátíte na 
nastavení „TV 01“.

3) Pomocí dálkového ovládání televizoru vyberte číslo programu 
{2} na televizoru a stiskněte tlačítko OK na dálkovém ovládání 
rekordéru. Výše uvedené kroky opakujte, dokud nepřiřadíte všechny 
televizní kanály.

4) Nabídku uzavřete stisknutím tlačítka OPTIONS.

Poznámka:  Funkce Follow TV nemusí u každého televizoru pracovat 
správně. Jestliže se neshodují žádné kanály, pokračujte v manuální 
instalaci.

Toto nastavení použijte, pouze pokud automatická instalace zjistila 
špatné signály tuneru.

{ Režim zadání } – Vyberte ruční vyhledávání na základě přidělení kanálu 
nebo zadání frekvence { CH (kanál), S-CH (speciální 
kanál v pásmu Hyperband) a MHz (frekvence) } a 
stiskněte tlačítko OK.

{ Zadání } – Pomocí alfanumerické klávesnice 0-9 zadejte 
hodnotu frekvence nebo číslo kanálu a stiskněte 
tlačítko OK a zelené tlačítko pro výběr možnosti 
{ Uložit }.

  NEBO
 – Stiskněte modré tlačítko na dálkovém ovládání 

pro výběr možnosti { Hledat } a po nalezení 
správné frekvence nebo kanálu stiskněte zelené 
tlačítko pro výběr možnosti { Uložit }.

Automaticky hledat 

Follow TV 

Ruční instalace 
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Nastavení systému (pokračování)

Nastavení analogového tuneru

pokračování...

{ Předvolba } – Pomocí alfanumerické klávesnice 0-9 
zadejte přednastavené číslo pro uložení kanálu 
(např. 01) a stiskněte tlačítko OK a zelené 
tlačítko pro výběr možnosti { Uložit }.

{ Název předvolby } – Pomocí alfanumerické klávesnice 0-9 zadejte 
název přednastaveného kanálu a stiskněte tlačítko 
OK a zelené tlačítko pro výběr možnosti   
{ Uložit }. U všech kanálů lze zadat název o 
maximální délce čtyř znaků.

{ Dekodér } – Vyberte možnost { Zapnuto }, pokud je 
aktuální televizní kanál vysílán pomocí 
kódovaných televizních signálů, které lze řádně 
zobrazit pouze s dekodérem připojeným 
k zásuvce EXT2-TO VCR/SAT.

{ Systém TV } – Nastavte televizní systém, který má nejmenší 
zkreslení obrazu a zvuku. Další informace 
naleznete na poslední stránce “Průvodce 
televizními systémy”.

{ NICAM } – NICAM je systém digitálního přenosu zvuku. 
Může přenášet jeden stereo kanál nebo dva 
samostatné mono kanály. Výběrem možnosti  
{ Zapnuto } můžete zlepšit přenos zvuku, nebo 
vyberte možnost { Vypnuto }, pokud je příjem 
nekvalitní.

{ Vyladění } – Pomocí tlačítek  upravte frekvenci 
televizního kanálu v případě, že příjem není 
kvalitní, a stisknutím tlačítka OK změnu 
potvrďte.

Ruční instalace
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Nastavení analogového tuneru

Nastavení systému (pokračování)

Změňte pořadí uložených kanálů podle svých preferencí.

01  BBC
02  RTL4
03  ARD
04  ORF2
05
06  TELET
07

  

01  BBC
 

01  RTL4
02  ARD
03  ORF2
04  BBC
05
06  TELET
07

01  BBC
02  RTL4
03  ARD
04  ORF2
05
06  TELET
07

1) Vyberte kanál, který chcete přesunout, a stiskněte tlačítko .
2) Posuňte panel výběru na přednastavené číslo, ke kterému chcete 

přiřadit kanál, a stisknutím tlačítka  nebo OK akci potvrďte.

Zadejte oblíbené kanály, ke kterým je potom možné získat rychlý přístup 
pomocí programového tlačítka nahoru/dolů (P +-) na dálkovém 
ovládání.

1  BBC
2  RTL4
3  ARD
4  ORF2
5
6  TELET
7

 X   –  Oblíbené kanály můžete označit (nebo jejich označení zrušit) 
pomocí tlačítka OK na dálkovém ovládání.

Poznámka:  Neoznačené kanály  lze zvolit pouze stisknutím tlačítka 
odpovídajícího čísla na dálkovém ovládání.

Řadit kanály  

Oblíbené
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Nastavení systému (pokračování)

Nastavení digitálního tuneru

Stisknutím tlačítka OK na dálkovém ovládání provedete zcela novou 
instalaci televizních a rozhlasových kanálů. Tento proces může trvat 
několik minut. Stisknutím tlačítka BACK na dálkovém ovládání 
obrazovku ukončíte.

Stisknutím tlačítka OK aktualizujete novou instalaci digitálního TV a 
rozhlasového signálu. Tímto způsobem jsou do seznamu 
přednastavených kanálů za poslední volnou pozici přidány pouze nové 
kanály. Stisknutím tlačítka BACK na dálkovém ovládání obrazovku 
ukončíte.

Poznámka:  Nové kanály jsou kanály, které aktuálně nejsou 
nainstalovány.

Stisknutím tlačítka OK zobrazíte sílu signálu a informace o kvalitě 
týkající se digitálního tuneru. To pomůže najít nejlepší pozici digitální 
pozemní antény.

Pomocí tlačítek  změníte frekvenci a stisknutím tlačítka OK můžete 
zkontrolovat sílu a kvalitu signálu. 

Změňte pořadí uložených kanálů podle svých preferencí.
{ Digitální televize } – Nastavte pořadí digitálních 

televizních kanálů.
{ Digitální rádio }  –  Nastavte pořadí kanálů digitálního 

rádia.

1) Vyberte kanál, který chcete přesunout, a stiskněte tlačítko .
2) Posuňte panel výběru na přednastavené číslo, ke kterému chcete 

přiřadit kanál, a stisknutím tlačítka  nebo OK akci potvrďte.

Zadejte oblíbené kanály, ke kterým je potom možné získat rychlý 
přístup pomocí programového tlačítka nahoru/dolů (P +-) na 
dálkovém ovládání.
{ Digitální televize }   – Nastavte seznam oblíbených 

digitálních televizních kanálů. 
{ Digitální rádio }   – Nastavte seznam oblíbených kanálů 

digitálního rádia.

 X   –  Oblíbené kanály můžete označit (nebo jejich označení zrušit) 
pomocí tlačítka OK na dálkovém ovládání.

Poznámka:  Neoznačené kanály  lze zvolit pouze stisknutím tlačítka 
odpovídajícího čísla na dálkovém ovládání.

Plný

Aktualizovat

Kontrola signálu

Řadit kanály

Oblíbené

Zkontrolujte připojení a pozici antény.

Umístěte anténu tak, abyste získali nejlepší kvalitu signálu.

Frekvence

Síla signálu

Kvalita signálu

045.00

1  BBC
2  RTL4
3  ARD
4  ORF2
5
6  TELET
7
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Základní nastavení (podtržené možnosti jsou výchozí nastavení od výrobce)

Nastavení systému (pokračování)

Před použitím funkcí časovače pro nahrávání je nutné nastavit hodiny 
rekordéru.

Datum a čas rekordéru lze nastavit automaticky, pokud uložený televizní 
kanál vysílá časový signál.
{ Automaticky } – Rekordér automaticky zjišťuje první dostupný 

kanál, který vysílá informace o datu a času.
{ XXX } (přednastavený kanál) 
 –  Vyberte televizní kanál, který chcete použít pro 

zjištění informací o datu a času.
{ Vypnuto } – Vypněte automatické nastavení hodin. Tuto 

možnost vyberte před ručním nastavením data a 
času.

Nastavte čas ručně.
{ 00 : 00 } – Pomocí tlačítek  nastavte hodiny a minuty. 

Pomocí tlačítek   se můžete přesunout do pole 
pro zadání hodnot. Po dokončení akce stiskněte 
tlačítko OK.

Zadejte datum ručně.
{ 31/01/2007 } – Pomocí tlačítek  nastavte den, měsíc a rok. 

Pomocí tlačítek   se můžete přesunout do pole 
pro zadání hodnot. Po dokončení akce stiskněte 
tlačítko OK.

Zvolte zemi, kde sídlíte, pro automatické ladění kanálů.

Tuto možnost je nutné nastavit, pouze pokud používáte v jedné 
místnosti více dálkových ovládání Philips.
{ DVD } – Zapne ovládání tohoto rekordéru pomocí 

dálkového ovládání pro přehrávač DVD Philips 
(není dodáno).

{ Nativní } – Vypne druhou funkci dálkového ovládání.

Toto je režim úspory energie.
{ Zapnuto } – V pohotovostním režimu je spotřeba elektrické 

energie nižší než při běžném chodu přístroje.
{ Vypnuto } – Vypnutí režimu Eco.

Hodiny

   Předvolba hodin:

   Čas:

   Datum:

Země

Dálkové ovládání

Režim Eco
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Základní nastavení (podtržené možnosti jsou výchozí nastavení od výrobce)

Nastavení systému (pokračování)

Televizní obrazovka zčerná a je chráněna před poškozením tím, že 
zabrání příliš dlouhému zobrazení statického obrazu. 
{ Vypnuto } – Vypne funkci spořiče obrazovky.
{ 5, 10, 30 minut }  –  Nastavte televizor na režim spořiče obrazovky 

po určité době nečinnosti (například když je 
rekordér uveden do stavu pozastavení nebo 
zastavení).

Společnosti Philips poskytuje registrační kód DivX® VOD (Video On 
Demand – video na vyžádání), který umožňuje půjčovat si nebo 
nakupovat videa pomocí služby DivX® VOD na stránkách www.divx.
com/vod. Všechna videa stažená ze služby DivX® VOD lze přehrávat 
pouze na tomto přístroji. 

Jedná se pouze o informační obrazovku, na které je zobrazena aktuální 
verze softwaru nainstalovaného v rekordéru. Tyto informace můžete 
potřebovat pro budoucí aktualizace softwaru online. 

 

Spořič obrazovky

DivX® VOD

Informace o verzi
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Další informace

Nastavení funkce progresivního 
skenování

(pouze pro televizory s funkcí progresivního 
skenování)
Funkce progresivního skenování umožňuje 
zobrazit dvojnásobné množství snímků za 
sekundu než prokládané snímání (běžný 
televizní systém). Díky téměř dvojnásobnému 
počtu řádků nabízí funkce progresivního 
skenování vyšší rozlišení a kvalitu obrazu.

Dříve než začnete...
– Přesvědčte se, zda jste rekordér připojili 
k televizoru s funkcí progresivního skenování 
pomocí konektoru Y Pb Pr.
– Je nutné, aby byl dokončen proces úvodní 
instalace a nastavení.

A Zapněte televizor na správný kanál pro tento 
přístroj.

B Zapněte přístroj a stiskněte tlačítko 
OPTIONS na dálkovém ovládání.
 Zobrazí se nabídka nástrojů.

C Přejděte k možnosti { Nastavení } a stiskněte 
tlačítko OK.
 Zobrazí se nabídka nastavení systému.

D Přejděte k možnosti { Výstup video } a 
stiskněte tlačítko OK.

Záznam

Přehrávání

Zvuk

Analogový tuner

Digitální tuner

Televizní formát

Aktivní výstup videa

Formát videa

Úroveň černé

Svisle

Jazyk

Výstup video

Nastavení

HDMI

E Přejděte k možnosti { Aktivní výstup videa } 
> { Komp. video (YUV) } v nabídce a 
stisknutím tlačítka OK volbu potvrďte. 

F V nabídce přejděte k možnosti   
{ Formát videa } > { Progresivní } a 
stisknutím tlačítka OK volbu potvrďte.

G Přečtěte si zprávu s upozorněním a svůj krok 
potvrďte výběrem položky  v nabídce 
a stisknutím tlačítka OK.
 Nastavení je nyní dokončeno a můžete 

začít využívat obraz ve vysoké kvalitě.

 Můžete také vybrat možnost { Storno } a 
stisknutím tlačítka OK se vrátit do předchozí 
nabídky. 

H Nabídku ukončíte stisknutím tlačítka 
OPTIONS.

Pokud se nezobrazí žádný obraz:

A Odpojte ~KABEL NAPÁJENÍ přístroje od 
zdroje napájení.

B Podržte tlačítko . na přístroji a znovu 
připojte ~KABEL NAPÁJENÍ ke zdroji napájení.

Praktické tipy:
– Pokud se objeví prázdná/zkreslená obrazovka, 
počkejte 15 sekund na automatické obnovení.
– Některé televizory s funkcí progresivního 
skenování nejsou plně kompatibilní s tímto 
přístrojem, což má za následek nepřirozený obraz 
při přehrávání disků DVD VIDEO v režimu 
progresivního skenování. V tom případě vypněte 
funkci progresivního skenování na rekordéru i na 
televizoru.

Upozornění na autorská práva

Vytváření neoprávněných kopií materiálů, 
jejichž kopírování není povoleno, včetně 
počítačových programů, souborů, pořadů a 
zvukových nahrávek, může být porušením 
autorských práv a představovat trestný čin. 
Tento přístroj by se k těmto účelům neměl 
používat.
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Nahrávání na vícenásobný  
kanál 5.1

Digitální nahrávání na vícenásobný kanál 5.1 
umožňuje záznam původního zvuku 
z digitálních vícekanálových zdrojů, jako je 
videorekordér a kabelový/satelitní přijímač, 
když nahráváte video, které zajišťuje zvuky na 
úrovni kina (Dolby Digital, prostorový DTS 
nebo DTS ES, Dolby Digital EX). 

Poznámky:
– Nahrávání na vícenásobný kanál 5.1 je 
možné pouze v režimu nahrávání HQ a SP. 
– Je možné pouze u signálu vysílání DDT nebo 
zvukového signálu přijímaného z digitální nebo 
optické vstupní zásuvky nebo zásuvky EXT-2-
TO VCR/SAT na tomto rekordéru.
– Záznamy na vícenásobný kanál 5.1 nelze 
přehrávat na jiných přehrávačích.3

Příprava pro nahrávání na 
vícenásobný kanál 5.1

A Zapojte přijímač kabelové televize nebo 
satelitu do zásuvky EXT2-TO VCR/SAT 
tohoto rekordéru a do zásuvky COAXIAL 
DIGITAL IN. 

B Zapněte televizor na správný kanál pro 
sledování rekordéru.

C Stiskněte tlačítko OPTIONS, přejděte 
k možnosti { Nastavení } a stiskněte tlačítko 
OK.

D Přejděte k možnosti { Zvuk } v nabídce a 
stiskněte tlačítko OK.

Záznam

Přehrávání

Zvuk

Analogový tuner

Digitální tuner

Výstup zvuku

Digitální vstup

Režim zvuku

Noční režim

Jazyk

Výstup video

Nastavení

Zvuk HDMI

E Přejděte k možnosti { Digitální vstup } >  
{ Zapnuto } v nabídce a stiskněte tlačítko OK 
pro potvrzení.

F Stisknutím tlačítka OK výběr potvrďte a 
tlačítkem OPTIONS zavřete nabídku.

Spuštění nahrávání

A Stiskněte tlačítko LIVE TV na dálkovém 
ovládání.

B Chcete-li nahrávat z kabelového nebo 
satelitního přijímače, opakovaným stisknutím 
tlačítka LIVE TV přepněte do analogového 
režimu tuneru. Pak opakovaně stiskněte tlačítko 
P +/- pro výběr možnosti { EXT 2 }.

 Chcete-li nahrávat z digitálního pozemního 
tuneru, opakovaným stisknutím tlačítka LIVE 
TV přepněte do režimu digitálního tuneru.
 V levém horním rohu televizoru se zobrazí 

písmeno D s číslem kanálu

C Stisknutím tlačítka REC zahajte nahrávání.

Další informace (pokračování)
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Další informace (pokračování)

Instalace nejnovějšího softwaru

Společnost Philips pravidelně vydává 
aktualizace softwaru pro zdokonalení možností 
využití pro uživatele. Je možný pouze přechod 
na vyšší verzi softwaru. 

A Zobrazte informace o verzi tohoto zařízení 
stisknutím tlačítka OPTIONS na dálkovém 
ovládání.
 Zobrazí se nabídka nástrojů.

Nástroje

Nastavení

Jazyk zvuku

Resetovat TSB

Hledání času

B Přejděte k možnosti { Nastavení } a stiskněte 
tlačítko OK.
 Zobrazí se nabídka nastavení systému.

Záznam

Přehrávání

Zvuk

Analogový tuner

Hodiny

Země
Dálkové ovládání

Režim ECO

DivX VOD

Informace o verzi

Jazyk

Výstup video

Nastavení

Spořič obrazovky

Digitální tuner

C Přejděte k možnosti { Nastavení } a stiskněte 
tlačítko OK.
 Zobrazí se varovná zpráva o vymazání 

vyrovnávací paměti posunu času.

D Po stisknutí tlačítka OK můžete pokračovat.

E V nabídce přejděte k možnosti { Informace o 
verzi } zobrazíte informaci o verzi. 
 Poznamenejte si informace o aktuální verzi 

softwaru.

Hodiny

Země
Dálkové ovládání

Režim ECO

DivX VOD

Nastavení

(c) PHILIPS 2007 Verzi 

Informace : Produktu 

Číslo : 

Na webu www.philips.com

/support najdete aktualizace 

softwaru a další informace 

o produktu.Informace o verzi

Informace o verzi

Spořič obrazovky

F Navštivte web společnosti Philips na adrese 
www.philips.com/support a zkontrolujte 
dostupnost nejnovějšího upgradu softwaru a 
software stáhněte na disk CD-R nebo 
jednotku USB flash.

G Vložte disk CD-R nebo jednotku USB Flash do 
rekordéru a potvrďte upgrade.
 Instalace softwaru na zařízení se spustí 

automaticky.

Poznámka:
Disk CD-R nebo jednotku USB nevyjímejte 
v době, kdy probíhá příprava rekordéru na 
upgrade softwaru.

H  Po dokončení upgradu softwaru máte nyní 
možnost jednotku zapínat a vypínat. 
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Nejčastější dotazy

Jaký druh disků bych měl použít pro 
nahrávání?
Můžete nahrávat na disky DVD±R, DVD±RW 
nebo DVD+R DL. Disky DVD±R/±RW jsou 
v současné době nejkompatibilnějším DVD 
formátem na trhu. Jsou plně kompatibilní 
s většinou existujících přehrávačů DVD-Video a 
jednotek DVD-ROM v počítačích.

Jaká je kapacita disku DVD±R a DVD±RW?
4,7 GB neboli ekvivalent šesti disků CD. Na jeden 
disk můžete uložit pouze jednu hodinu nahrávky 
v nejvyšší kvalitě (standard DVD) a zhruba 6 hodin 
nahrávky v nejnižší kvalitě (standard VHS). Režim 
nahrávání určuje počet hodin nahrávky, které lze 
na jeden disk uložit.

Jaký je rozdíl mezi disky DVD±R a 
DVD±RW?
Disk DVD±R je “zapisovatelný” a disk DVD±RW 
je “vymazatelný” a “přepisovatelný”. Pokud 
použijete disk DVD±R, můžete na jeden disk 
zaznamenat více nahrávek. Po zaplnění disku již 
však na něj není možné nahrávat. Disk DVD±RW 
umožňuje opakovaně přepisovat nahrávky na jeden 
disk.

Lze zkopírovat videokazetu VHS nebo disk 
DVD z externího přehrávače?
Ano, ale pouze v případě, že videokazeta VHS 
nebo disk DVD nejsou chráněné proti kopírování.

Co je DV?
Pomocí DV, nazývaného také i.LINK, můžete 
připojit videokameru DV k tomuto rekordéru 
pomocí jednoho kabelu DV pro vstup i výstup 
zvuku, videa, dat a řídicích signálů.
– Tento rekordér je kompatibilní pouze 

s videokamerami s formátem DV (DVC-SD). 
Digitální satelitní tunery a videorekordéry 
Digital VHS nejsou kompatibilní.

– K tomuto rekordéru nelze najednou připojit 
více než jednu videokameru DV.

– Tento rekordér nelze ovládat z externího 
zařízení připojeného přes zásuvku DV IN.

Co jsou tituly a kapitoly?
Disk DVD obsahuje tituly a kapitoly, které jsou 
podobné jako tituly a kapitoly u knih. Titul je často 
kompletní film a je rozdělený na kapitoly, neboli 
jednotlivé scény z filmu.

Titul

Kapitola Kapitola Kapitola Kapitola

značky kapitol

Programy se zaznamenávají jako jeden titul. Mohou 
obsahovat jednu kapitolu nebo několik kapitol 
v rámci jednoho titulu v závislosti na nastavení 
nahrávání.

Jak vytvořím tituly a kapitoly?
Rekordér automaticky vytvoří nový titul pokaždé, 
když začnete nové nahrávání. Kapitoly pak můžete 
k těmto nahrávkám přidat ručně nebo se mohou 
vytvářet automaticky v zadaných intervalech.
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Nejčastější dotazy (pokračování)

Co znamená “finalizace” disku?
Finalizace disk uzamkne, proto ho již nebude 
možné použít pro nahrávání. To je nutné pouze u 
disků DVD±R. Disk pak bude kompatibilní 
s prakticky libovolným přehrávačem DVD. 
Chcete-li vyjmout disk bez jeho finalizace, 
jednoduše zastavte nahrávání a vysuňte disk. Na 
disk lze stále nahrávat, pokud na něm bude místo 
na další nahrávky.

Jaká je kvalita nahrávky?
Vybrat si můžete z několika úrovní kvality, 
počínaje úrovní “HQ” (1 hodina záznamu při 
vysoké kvalitě) a konče úrovní “SEP” (8 hodin 
záznamu při kvalitě VHS) na zapisovatelném disku 
DVD.

DVDR5520H

HQ (vysoká kvalita)

SP (standardní přehrávání)

SPP (standardní přehrávání plus)
LP (dlouhé přehrávání)

EP (prodloužené přehrávání)
SLP (super dlouhé přehrávání)
SEP (super prodloužené přehrávání)

HDD

(160 GB)

DVD+R

Dvěma Vrstvami
DVD±R/

DVD±RW

1

2

2.5

3

4

6

8

23
45
56
68
90
135
180

1 hodina  55 minut
3 hodiny 40 minut
4 hodiny 35 minut
5 hodiny 30 minut
7 hodiny 20 minut
11 hodiny 05 minut
14 hodiny 45 minut

Hodiny záznamů mohou být uloženy 
na disku HDD nebo na prázdném 
zapisovatelném disku DVD.

Režim nahrávání

DVDR5570H

HQ (vysoká kvalita)

SP (standardní přehrávání)

SPP (standardní přehrávání plus)
LP (dlouhé přehrávání)

EP (prodloužené přehrávání)
SLP (super dlouhé přehrávání)
SEP (super prodloužené přehrávání)

HDD

(250 GB)

DVD+R

Dvěma Vrstvami
DVD±R/

DVD±RW

1

2

2.5

3

4

6

8

40
77
96
115
153
230
300

1 hodina  55 minut
3 hodiny 40 minut
4 hodiny 35 minut
5 hodiny 30 minut
7 hodiny 20 minut
11 hodiny 05 minut
14 hodiny 45 minut

Hodiny záznamů mohou být uloženy 
na disku HDD nebo na prázdném 
zapisovatelném disku DVD.

Režim nahrávání

Některé záznamy uvedené v nabídce 
pevného disku nelze přehrát nebo kopírovat 
na disk.
Některé televizní vysílání nebo některá videa 
z externího zařízení zaznamenaná na tento 
rekordér mohou obsahovat signály pro ochranu 
kopie. Takový materiál nelze přehrát z pevného 
disku ani kopírovat na zapisovatelný disk DVD. 

Záznamy chráněné proti kopírování jsou v nabídce 
pevného disku označeny ikonou ©. Jsou chráněné 
plně (nelze je nikdy kopírovat) nebo částečně (lze 
je kopírovat jednou). U částečně chráněného 
záznamu je možné přehrávání, ale po jednom 
zkopírování na zapisovatelný disk DVD, bude 
záznam z pevného disku odstraněn. 

Co je rozhraní HDMI?
HDMI (High-Definition Multimedia Interface) je 
vysokorychlostní digitální rozhraní, které umožňuje 
přenos nekomprimovaného videa o vysokém 
rozlišení (HD) a digitálního vícekanálového zvuku. 
Toto rozhraní nabízí dokonalou obrazovou a 
zvukovou kvalitu zcela bez šumu. Rozhraní HDMI 
je plně zpětně kompatibilní s rozhraním DVI.

V souladu s požadavky standardu rozhraní HDMI 
nebude při připojení k produktům HDMI nebo DVI 
bez ochrany HDCP (High-bandwidth Digital 
Content Protection) zobrazen žádný obrazový ani 
zvukový výstup. 

Co je standard DVB?
DVB (Digital Video Broadcasting) je standard pro 
digitální televizi spravovaný projektem DVB 
Project. Tento rekordér obsahuje vestavěný 
digitální televizní tuner (DVB-T), který umožňuje 
příjem volně šiřitelného digitálního obrazového a 
rádiového vysílání pomocí pozemní antény. Tento 
standard nabízí nejlepší možnou kvalitu digitálního 
zvuku a obrazu. 

V jednom frekvenčním pásmu je možné přenášet 
více stanic a jsou k dispozici také další služby, jako 
jsou průvodci městy a webový obsah. Počet těchto 
volně šiřitelných stanic se může v jednotlivých 
zemích lišit.
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Nejčastější dotazy (pokračování)

Proč trvá zobrazení obsahu zařízení USB 
tak dlouho?
– To může být způsobeno velkým množství 

souborů (>500 souborů/složek) nebo velikostí 
souborů (>1MB).

– Zařízení USB může obsahovat nepodporované 
soubory, které se zařízení snaží přečíst nebo 
zobrazit.

Co se stane v případě, že do zařízení jsou 
zapojena nepodporovaná zařízení (např. 
myš USB, klávesnice)?
Takové zařízení může způsobit nestabilitu 
přístroje. Odpojte nepodporované zařízení a 
odpojte kabel napájení. Před opětovným zapojením 
kabelu napájení a zapnutím přístroje počkejte 
několik minut.

Co se stane při zapojení zařízení USB HDD?
Zařízení HDD není podporováno, protože velká 
kapacita úložiště velmi znesnadňuje navigaci. Pokud 
chcete na tomto rekordéru přehrávat hudební 
soubory (mp3) a fotografie (jpg), přeneste je na 
jednotku flash.

Proč přístroj nerozpozná přenosný hudební 
přehrávač USB?
Přenosný hudební přehrávač může vyžadovat 
speciální software, který je dodán s naším 
systémem, aby získal přístup k obsahu (např. 
seznamu skladeb).

Jaké typy souborů systém podporuje?
Podporujeme pouze systém FAT16 a FAT32, nikoli 
NTFS.

Proč je název souboru zobrazen odlišně od 
názvu zobrazeného v počítači (např. “Good 
Bye. jpg” se změní na “Good_B~1.jpg”)?
– Systém souborů zařízení (FAT16) omezuje 

délku názvů souborů, protože podporuje jen 
osm (8) znaků.

– Počítač je schopen zobrazit úplný název, 
protože operační systém umožňuje převod 
systému souborů.

Proč nelze obrázky v zařízení otočit?
Aby bylo možné obrázky v zařízení USB otočit, 
musí obrázek obsahovat informace EXIF, které 
jsou uloženy ve většině digitálních fotoaparátů. Je 
možné, že tyto informace byly odstraněny při 
úpravách nebo kopírování obrázku z jiného 
zařízení pomocí programů pro úpravy.

Proč přístroj neumožňuje přehrávání 
některých hudebních souborů, fotografií 
nebo filmů?
Je možné, že hudební soubory nelze přehrát z 
důvodu odlišných formátů a přenosové rychlosti 
kódování. Stejně tak fotografie mohou mít nízké 
nebo naopak příliš vysoké rozlišení, které přístroj 
nepodporuje.

Proč nejdou správně zobrazit během 
přehrávání DivX filmu titulky? 
– Zkontrolujte, zda se název souboru s titulky 

přesně shoduje s názvem souboru filmu. 
Jestliže se například soubor filmu jmenuje 
„Film.avi“, musíte textový soubor s titulky 
pojmenovat „Film.sub“ nebo „Film.srt“. 

– Možná bude nutné změnit nastavení ‚Znaková 
sada‘ nebo ‚Titulky DivX‘ přehrávače na 
hodnotu, kterou zaznamenané titulky podporují. 

Znaková sada /
Titulky DivX

Jazyk titulků

Standard Angličtina, Irština, Dánština, 
Estonština, Finština, 
Francouzština, Němčina, 
Italština, Portugalština, 
Lucemburština, Norština 
(Bokmíl a Nynorsk), 
Spanělština, Švédština, 
Turečtina

Central Europe
(Střední Evropa) 

Polština, Čeština, Slovenština, 
Albánština, Maďarština, 
Slovene, Chorvatština, 
Srbština (Latinský zápis), 
Rumunština

Cyrillic (Azbuka) Běloruština, Bulharština, 
Ukrajinština, Macedonština, 
Ruština, Srbština 

Greek (Řečtina) Řečtina
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Řešení problémů

  Problém (obecný)   Řešení

UPOZORNĚNÍ
Za žádných okolností byste se neměli pokoušet opravit zařízení sami, protože záruka by 
pozbyla platnosti. Neotevírejte zařízení, protože hrozí nebezpečí úrazu elektrickým 
proudem.

Pokud se vyskytne závada, ověřte nejprve následující možnosti nápravy, a teprve pak 
vyhledejte servisní středisko. Jestliže tyto rady nepovedou k nápravě, požádejte o pomoc 
prodejce nebo společnost Philips.

Bez napětí.

Na displeji se zobrazí zpráva 
“IS TV ON?” (JE TELEVIZOR 
ZAPNUTÝ?).

Tlačítka na rekordéru 
nefungují.

Dálkové ovládání nefunguje.

– Stisknutím tlačítka STANDBY-ON na přední části přístroj 
zapněte.

–  Zkontrolujte, zda je kabel napájení správně připojen a zda je 
elektrická zásuvka funkční.

– Rekordér nebude fungovat, dokud neprovedete úvodní 
instalaci. Podrobnosti obsahuje kapitola “Krok 3: Instalace a 
nastavení”.

– Došlo k technickému problému. Odpojte rekordér od zdroje 
napájení na dobu 30 sekund a znovu jej zapojte. Pokud 
rekordér stále nefunguje, obnovte výchozí tovární nastavení:
1) Odpojte rekordér od zdroje napájení.
2) Stiskněte a podržte tlačítko STANDBY-ON na přední části 

rekordéru a současně znovu zapojte zdroj napájení.
3) Po zobrazení zprávy STARTING (SPOUŠTĚNÍ) na displeji 

uvolněte tlačítko STANDBY-ON. 
4) Počkejte, dokud ukázkový program rekordéru nezačne 

procházet displej, a zapněte rekordér opětovným stisknutím 
tlačítka STANDBY-ON. Všechny informace uložené v 
paměti (programy, čas) budou vymazány. Na televizoru se 
objeví nabídka úvodní instalace.

– Namiřte dálkové ovládání přímo na senzor na předním panelu 
rekordéru (ne na televizor). 

– Odstraňte všechny překážky mezi rekordérem a dálkovým 
ovládáním.

– Baterie jsou slabé, vyměňte baterie.
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Řešení problémů (pokračování)

Žádný obraz.

Žádný zvuk.

Z rekordéru není přijímán 
žádný televizní signál.

Zobrazí se zpráva “Disc 
contains unknown data” (Disk 
obsahuje neznámá data).

Zobrazí se zpráva “NO 
SIGNAL” (BEZ SIGNÁLU) 
nebo X.

– Zapněte televizi a nastavte ji na správný kanál pro vstup videa 
z rekordéru. Na televizoru můžete nastavit kanál 1 a pak 
opakovaně stisknout tlačítko pro nižší kanál na dálkovém 
ovládání televizoru, dokud neuvidíte živé televizní vysílání 
z rekordéru.

– Zkontrolujte připojení videa mezi rekordérem a televizorem.

– Zkontrolujte připojení audio kabelů rekordéru. Podrobnosti 
získáte v kapitole Základní připojení rekordéru - Připojení video/
audio kabelů.

– Nastavte správně analogový nebo digitální výstup podle zařízení, 
které jste k rekordéru připojili. Podrobnosti obsahuje kapitola 
“Možnosti nabídky systému - Nastavení zvuku”.

– Zkontrolujte, zda jsou kabely antény připojeny správně. 
Podrobnosti obsahuje kapitola “Krok 1: Základní připojení 
rekordéru - Připojení kabelů antény”.

– Nastavte televizní kanál. Podrobnosti obsahuje kapitola 
“Možnosti nabídky systému - Nastavení analogového tuneru”.

– Tato zpráva se může zobrazit, pokud vložíte disk, který obsahuje 
neplatná data. Disky DVD±R, které nebyly finalizovány, jsou 
velice citlivé na otisky prstů, prach nebo špínu. To může 
způsobit problémy při nahrávání. Pokud chcete disk znovu 
použít, postupujte následujícím způsobem:
1) Zkontrolujte, zda je povrch disku čistý.
2) Stiskněte tlačítko OPEN/CLOSE na rekordéru.
3) Vložte disk, ale nezavírejte zásuvku.
4) Podržte tlačítko {5} na dálkovém ovládání, dokud se zásuvka 

nezavře. Rekordér zahájí proces opravy.
5) Pokud je disk obnoven, zobrazí se obrazovka s indexem 

obrázků.

– Ujistěte se, že kabel antény je pevně připojen.
– Nedochází k příjmu žádného signálu pro aktuální kanál nebo 

signálu video z externího vstupního kanálu (EXT1, EXT2, CAM1 
nebo CAM2).

– Pokud jste rekordér připojili ke kabelovému nebo satelitnímu 
přijímači, zkontrolujte, zda je zapnutý.

  Problém (obecný)   Řešení
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 Problém (přehrávání)   Řešení

Řešení problémů (pokračování)

Disk se nepřehrává.

Při přehrávání je obraz 
zkreslený nebo černobílý.

Dochází k rušení obrazu nebo 
zvuku s televizním příjmem.

Zvuk z připojeného hi-fi 
zesilovače je zkreslený.

Na koaxiálním nebo 
optickém výstupu není 
prostorový zvuk.

Není možné zobrazit obrázky 
JPEG.

Nelze přehrávat filmy ve 
formátu DivX.

– Vložte disk štítkem nahoru.
– Je zapnutý dětský zámek. Podrobnosti obsahuje kapitola 

“Možnosti nabídky systému - Nastavení přehrávání - Dětský 
zámek”.

– Chybný kód oblasti. Podporovaný kód oblasti je uveden na zadní 
nebo spodní části rekordéru.

– Na disku není žádná nahrávka nebo je to nesprávný typ disku. 
Podrobnosti obsahuje kapitola “Přehrávání DVD – 
Přehrávatelné disky”.

– Zkontrolujte, zda disk není poškrábaný nebo pokřivený. 

–  Neshoduje se standard systému barev disku se standardem 
systému barev televizoru (PAL/NTSC).

– Disk je špinavý. Vyčistěte disk.
–  Někdy se může vyskytnout mírné zkreslení obrazu. Nejedná se 

o závadu.

– Ujistěte se, že kabel antény je pevně připojen.
–  Jemně dolaďte televizní kanál. Podrobnosti obsahuje kapitola 

“Možnosti systémové nabídky - Nastavení tuneru - Ruční 
instalace - Vyladění”.

–  Nepřipojujte kabely od rekordéru do vstupu Phono na vstupu 
zesilovače.

– Při přehrávání disku DTS CD je nutné pro připojení systému Hi-
Fi nebo zesilovače použít zásuvku COAXIAL nebo OPTICAL-
DIGITAL AUDIO OUTPUT. Pokud systém Hi-Fi nebo zesilovač 
nepodporují systém DTS, můžete slyšet zkreslený zvuk.

–  Jestliže je tato jednotka připojena k televizoru přes rozhraní 
HDMI, může se stát, že nezaznamenáte žádný prostorový zvuk 
na koaxiálním nebo optickém výstupu v závislosti na zvukových 
možnostech televizoru. V tomto případě stiskněte tlačítko 
OPTIONS na dálkovém ovládání, přejděte na nastavení výstupu 
zvuku a nastavte volbu { Zvuk HDMI } na možnost { Zakázat }.

– Tato jednotka podporuje pouze obrázky ve formátu JPEG-Exif 
používající funkci chroma subsampling 4:2:2 nebo 4:2:0 o 
rozlišení nepřesahujícím 4096 x 4096 (horizontálně/vertikálně). 
Nemusí správně zobrazovat obrázky JPEG stažené z internetu 
nebo změněné na počítači.

– Zkontrolujte, zda je soubor DivX kódovacím zařízením DivX 
zakódovaný na základě režimu “Home Theatre Profile“ (Profil 
domácího kina).

– Zkontrolujte, zda je stažený soubor DivX úplný.
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  Problém (Nahrávání)   Řešení

Řešení problémů (pokračování)

Zobrazí se zpráva “Insert 
recordable disc“ (Vložte 
zapisovatelný disk).

Zobrazí se zpráva “Collision“ 
(Konflikt).

Nahrávání neproběhnou 
podle plánu. Nelze nahrát 
nové nahrávky.

Po vložení disku DVD±R bliká 
obrazovka s indexem.

Na pevný disk nelze kopírovat 
soubor DivX, i když je 
v oddílu dat stále dostatek 
volného místa.

–  Nebyl vložen žádný disk nebo vložený disk nelze použít k 
nahrávání. Vložte zapisovatelný disk DVD (DVD±R, DVD±RW 
nebo dvouvrstvý disk DVD+R).

–  Nahrávání pomocí časovače se překrývá s jiným nahráváním 
pomocí časovačem.

– Pokud budete toto varování ignorovat, začne jako první 
nahrávání naprogramované na dřívější čas.

– Změňte informace pro některé z těchto nahrávání.
– Odstraňte jedno z těchto dvou nahrávání.

– Zkontrolujte správné nastavení času a data rekordéru. 
Podrobnosti obsahuje kapitola “Možnosti systémové nabídky - 
Základní nastavení - Hodiny”.

– Dva programy časovače se mohou překrývat, v tomto případě 
bude úplně zaznamenán pouze dřívější program.

– Rekordér nelze používat ke kopírování materiálů chráněných 
autorskými právy (disky DVD nebo videokazety) na 
zapisovatelné disky DVD. Zobrazí se zpráva “COPY PROTECT“ 
(OCHRANA PŘED KOPÍROVÁNÍM).

– Disk můžete finalizovat pomocí následující funkce:
1) Stiskněte tlačítko OPEN CLOSE na rekordéru a otevřete 

zásuvku disku.
2) Vložte disk, ale nezavírejte zásuvku.
3) Podržte tlačítko {4} na dálkovém ovládání, dokud se zásuvka 

nezavře. Na displeji se zobrazí zpráva “FINALIZING DISC“ 
(FINALIZACE DISKU).

4) Pokud finalizace proběhla úspěšně, zobrazí se obrazovka 
s indexovými obrázky.

–  Všechny video soubory (televizní záznamy a filmy ve formátu 
DivX) jsou uloženy v oddílu videa na pevném disku. Chcete-li 
před kopírováním uvolnit místo, některé záznamy v oddílu videa 
odstraňte. 
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Řešení problémů (pokračování)

Při přehrávání záznamu je 
obraz rozmazaný a jas se 
mění.

Disk DVD±R/±RW nahraný na 
tomto rekordéru DVD se 
nepřehrává na jiném 
přehrávači DVD.

Disk DVD±RW nelze použít k 
nahrávání na tomto 
rekordéru. A to i přes to, že 
byl formátován pomocí 
jednotky počítače.

– K této situaci dojde, pokud zkusíte zkopírovat disky DVD nebo 
videokazety, které jsou chráněné proti kopírování. I když je 
obraz na televizoru v pořádku, nahrávka na zapisovatelném disku 
DVD je špatná. Tomuto rušení u disků DVD nebo videokazet, 
které jsou chráněné proti kopírování, nelze zabránit.

– Zapisovatelný disk DVD má omezenou životnost pro nahrávání, 
použijte pro nahrávku nový disk.

–  Pokud je nahrávka příliš krátká, je možné, že ji přehrávač DVD 
nedokáže rozeznat. 

– Disk DVD±R je nutné finalizovat. Podrobnosti obsahuje kapitola 
“Finalizace disku DVD±R pro přehrávání”.

– Je nutné, aby byl disk DVD±RW kompatibilní. Podrobnosti 
obsahuje kapitola “Převod upraveného disku DVD±RW na 
kompatibilní formát”.

– Disk DVD±RW je nutné přeformátovat.
1) Stiskněte tlačítko OPEN CLOSE na rekordéru a otevřete 

zásuvku disku.
2) Vložte disk, ale nezavírejte zásuvku.
3) Podržte tlačítko {0} na dálkovém ovládání, dokud se zásuvka 

nezavře.
4) Před vyjmutím disku DVD±RW ze zásuvky spusťte nahrávání. 

  Problém (Nahrávání)   Řešení
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  Problém (USB/HDMI)   Řešení

Řešení problémů (pokračování)

Nelze přečíst obsah jednotky 
USB Flash.

Jednotka USB Flash pracuje 
pomalu.

Připojená čtečka paměťových 
karet/jednotka USB Flash 
nebyla detekována. Objeví se 
zpráva “USB Hub není 
podporován”.
 
Žádný zvuk při připojení přes 
rozhraní HDMI.

Žádný obraz při připojení 
přes rozhraní HDMI.

Výstup obrázku přes připojení 
HDMI nevypadá dobře.

– Formát jednotky USB Flash není kompatibilní se systémem.
– Jednotka je formátována pomocí jiného systému souborů, který 

tento DVD rekordér nepodporuje (např. NTFS).

– Čtení souborů o velké velikosti nebo vysokokapacitních 
jednotek USB Flash a zobrazení jejich obsahu na televizoru trvá 
déle.

–  Tento rekordér podporuje pouze velkokapacitní paměťová 
zařízení. Ne všechny čtečky paměťových karet/jednotky USB 
Flash tento standard podporují. Použijte prosím jiné zařízení.

–  Při připojení přes rozhraní HDMI nebude slyšet žádný zvuk, 
pokud připojené zařízení není kompatibilní s ochranou HDCP 
nebo pokud je kompatibilní pouze s ochranou DVI.

–  Pro disky SACD nebo zvukové zdroje DVD s ochranou nelze 
jako výstup použít připojení přes rozhraní HDMI.

–  Ujistěte se, že jste v rekordéru zapnuli v rámci nastavení pro 
používané zařízení vstup přes rozhraní HDMI. Stiskněte tlačítko 
OPTIONS na dálkovém ovládání, přejděte k nastavení Video a 
nastavte možnost { Aktivní výstup videa } na hodnotu { Výstup 
HDMI }.

– Připojení přes rozhraní HDMI lze použít pouze pro zařízení s 
rozhraním HDMI a ochranou HDCP (High Bandwidth Digital 
Content Protection). Pokud chcete připojit konektor DVI (s 
ochranou HDCP), budete potřebovat adaptér (DVI na HDMI).

–  Ujistěte se, že rozlišení na tomto rekordéru odpovídá zařízení 
připojenému pomocí rozhraní HDMI. Viz nastavení rozhraní 
HDMI.

–  Ověřte, zda není kabel HDMI závadný. Vyměňte za nový kabel 
HDMI.

–  Při připojení televizoru, který není kompatibilní s ochranou 
HDCP, se varovná zpráva ochrany HDCP zobrazí pouze na 
analogovém výstupu videa.

–  Změňte rozlišení videa HDMI následujícím způsobem:
1) Stiskněte tlačítko OPTIONS na dálkovém ovládání. 
2) V nabídce zvolte možnost { Nastavení } > { Výstup video } > 

{ HDMI }.
3) Zvolte možnost { Manuální } > { 480p/560p }.
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Symboly a zprávy na zobrazovacím panelu

Na zobrazovacím panelu rekordéru se mohou 
objevit následující symboly a zprávy:

 00:00
Multifunkční displej/textový řádek
– Číslo titulu/stopy
– Celkový/uplynulý/zbývající čas titulu/stopy
– Název disku/titulu
– Chybové nebo varovné zprávy
– Další informace týkající se disku
– Číslo televizního kanálu nebo zdroj videa
– Hodiny (Zobrazují se v pohotovostním 

režimu).
– Titul televizního programu

 ¡
Jako viditelný zdroj je vybrán tuner.

  
Aktuálním aktivním zdrojem je režim kamery.

  
Aktuálním aktivním zdrojem je disk.

  
Aktuálním aktivním zdrojem je pevný disk.

 
Aktuálním aktivním zdrojem je jednotka USB.

 PROGRESSIVE SCAN
Výstup videa je v kvalitě progresivního 
skenování.

 X TIMER (ČASOVAČ)
Bylo naprogramováno nebo je aktivní 
nahrávání s časovačem.

 ! SAT
Rekordér je připraven na nahrávání ze 
satelitního přijímače.

 BLOCKED (BLOKOVÁNO)
Zásuvku disku nelze otevřít nebo zavřít kvůli 
mechanické překážce.

 BROWSER (PROHLÍŽEČ)
Rekordér je v režimu prohlížeče médií.

 CLOSING (ZAVÍRÁNÍ)
Zásuvka disku se zavírá.

 COMPATIBLE (KOMPATIBILNÍ)
Rekordér je zaneprázdněn prováděním změn 
disku DVD, aby jej převedl na kompatibilní 
formát.

 COPY PROTECT (OCHRANA PŘED 
KOPÍROVÁNÍM)
Disk DVD/videokazeta, které chcete 
kopírovat, jsou chráněny před kopírováním.

 CREATING MENU (VYTVOŘENÍ NABÍDKY)
Po úspěšném dokončení prvního záznamu na 
nový disk se vytvoří struktura nabídky.

 DISC ERR (CHYBA DISKU)
Při zápisu titulu došlo k chybě. Pokud k této 
chybě dochází často, vyčistěte disk nebo 
použijte nový.

 DISC FULL (DISK JE PLNÝ)
Disk je plný. Není na něm místo pro nové 
nahrávky.

 DISC WARNING (DISK - VAROVÁNÍ)
Při záznamu z externího zařízení došlo 
k chybě. Nahrávání bude pokračovat, ale chyba 
bude vynechána.

 EMPTY DISC (PRÁZDNÝ DISK)
Vložený disk je nový nebo byl zcela vymazán 
(nejsou na něm žádné záznamy).

 FREE TITLE (BEZ TITULU)
Byl vybrán prázdný titul.

 FINALIZING DISC (FINALIZACE DISKU)
Probíhá finalizace disku DVD±R. 
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Symboly a zprávy na zobrazovacím panelu (pokračování)

 INFO DVD
Na televizoru jsou zobrazeny informace o 
vloženém disku DVD.

 INSTALL (INSTALACE)
Po automatickém vyhledání kanálů se na 
televizoru zobrazí nabídka pro nastavení data a 
času.

 IS THE TV ON? (JE TELEVIZOR ZAPNUTÝ?)
Rekordér se nachází v režimu úvodní instalace. 
Zapněte televizor a přečtěte si informace v 
kapitole “Instalace a nastavení v uživatelské 
příručce”.

 MAX CHAP (MAX. POČET KAPITOL)
Bylo dosaženo maximálního počtu kapitol na 
jeden titul na disku. Maximální počet kapitol na 
titul je 99 a 255 na disk.

 MAX TITLE (MAX. POČET TITULŮ)
Byl dosažen maximální počet titulů na disku. 
Každý disk může obsahovat maximálně 49 
titulů.

 UPDATING MENU (AKTUALIZACE 
NABÍDKY)
Po úspěšném dokončení nahrávání probíhá 
aktualizace seznamu obsahu disku.

 NO DISC (ŽÁDNÝ DISK)
Nebyl vložen žádný disk. Pokud byl vložen 
disk, pak je možné, že disk nelze načíst.

 NOSIGNAL (ŽÁDNÝ SIGNÁL)
Není přijímán žádný signál nebo je signál 
nekvalitní.

 NTSC DISC (DISK NTSC)
Byl vložen disk se záznamy NTSC a byl 
zaznamenán pokus o nahrávání signálu PAL. 
Vložte nový disk nebo použijte disk se 
záznamy PAL.

 OPENING (OTEVÍRÁNÍ)
Otevírá se zásuvka disku.

 PAL DISC (DISK PAL)
Byl vložen disk se záznamy PAL a byl 
zaznamenán pokus o nahrávání signálu NTSC. 
Vložte nový disk nebo použijte disk se 
záznamy NTSC.

 STARTING
Rekordér byl právě zapnut.

 PHOTO MMM/NNN (FOTO MMM/NNN)
Číslo aktuální fotografie (pro režim fotografií). 
MMM představuje pořadí aktuální fotografie a 
NNN celkový počet fotografií v albu. Pokud je 
číslo vyšší než 999, zobrazí se “999”.

 POST FORMAT (PO FORMÁTOVÁNÍ)
Probíhá příprava disku po vytvoření struktury 
nabídky.

 PROTECTED (CHRÁNĚNO)
 Titul je chráněn proti kopírování a nelze jej 
nahrávat.

 READING (ČTENÍ)
Rekordér právě rozpoznává disk.

 STANDBY (POHOT. REŽIM)
Rekordér byl vypnut.

 SYS MENU (NABÍDKA SYSTÉMU)
Je zapnuto zobrazení nabídky na obrazovce.

 BUSY (ZANEPRÁZDNĚN)
Počkejte, dokud tato zpráva nezmizí. Rekordér 
je zaneprázdněn, protože zpracovává operaci.

1_dvdr5570h_58_cze_27842.indd   1051_dvdr5570h_58_cze_27842.indd   105 2007-09-06   2:53:27 PM2007-09-06   2:53:27 PM



Č
e

sk
y

106

Vysvětlivky

Analogový zvuk: Zvuk, který nebyl převedený na 
číselné hodnoty. Analogový zvuk je k dispozici, 
pokud použijete zásuvky AUDIO LEFT/RIGHT. 
Tyto červené a bílé zásuvky odesílají zvuk dvěma 
kanály, levým a pravým.

Poměr stran: Poměr stran označuje poměr délky 
a výšky televizní obrazovky. Poměr standardního 
televizoru je 4:3, poměr televizoru s vysokým 
rozlišením (HD) nebo širokoúhlého televizoru je 
16:9. Formát Letter Box umožňuje sledovat obraz 
v širší perspektivě na standardní obrazovce 4:3.

Kompozitní video (CVBS): Jednoduchý video 
signál běžně používaný ve většině spotřebitelských 
video produktů.

Digitální zvuk: Zvuk, který byl převeden na 
číselné hodnoty. Digitální zvuk je k dispozici, když 
použijete koaxiální výstup DIGITAL AUDIO OUT 
COAXIAL. Tyto zásuvky vysílají zvuk přes více 
kanálů, namísto pouhých dvou kanálů, jako je tomu 
u analogového zvuku.

Nabídka disku: Zobrazení na obrazovce 
připravené tak, aby umožnilo volbu obrazů, zvuků, 
titulků, záběrů z více úhlů, apod., nahraných na 
disku DVD.

DivX: Kód DivX je technologie pro kompresi 
videa (přihlášená k patentování) založená na 
kompresi MPEG-4, kterou vyvinula společnost 
DivX Inc. Tato komprese může zmenšit velikost 
digitálního videa na dostatečně malou velikost, aby 
ho bylo možné přenášet přes Internet při 
zachování vysoké kvality obrazu.

Dolby Digital: Systém prostorového zvuku 
vyvinutý společností Dolby Laboratories, obsahující 
až šest kanálů digitálního zvuku (přední levý a 
pravý, prostorový levý a pravý, střední a 
subwoofer).

JPEG-EXIF: Obrazový soubor ve formátu JPEG-
Exchangeable Image File. Formát souboru vyvinutý 
společností Fuji Photo Film pro digitální 
fotoaparáty. Digitální fotoaparáty od různých 
výrobců používají tento komprimovaný formát 
souborů, který obsahuje informace o datu, času a 
miniaturách a současně informace o snímku.

Finalizace: Proces umožňující přehrávání 
zaznamenaného disku DVD±R nebo CD-R na 
zařízení, které je určeno pro přehrávání těchto 
médií. V tomto zařízení lze finalizovat disky 
DVD±R. Po finalizaci lze disk pouze přehrávat a již 
není možné na něj nahrávat nebo jej upravovat.

HDMI:  (High-Definition Multimedia Interface) je 
vysokorychlostní digitální rozhraní, které 
umožňuje přenos nekomprimovaného videa o 
vysokém rozlišení (HD) a digitálního 
vícekanálového zvuku. Toto rozhraní nabízí 
dokonalou obrazovou a zvukovou kvalitu zcela bez 
šumu. Rozhraní HDMI je plně zpětně kompatibilní 
s rozhraním DVI.

V souladu s požadavky standardu rozhraní HDMI 
nebude při připojení k produktům HDMI nebo 
DVI bez ochrany HDCP (High-bandwidth Digital 
Content Protection) zobrazen žádný obrazový ani 
zvukový výstup. 

HDCP (Ochrana HDCP (High-bandwidth Digital 
Content Protection) je specifikace umožňující 
bezpečný přenos digitálního obsahu mezi různými 
zařízeními (zabraňuje neoprávněnému kopírování).

Obrazovka s indexovými obrázky: Obrazovka 
s přehledem obsahu na disku DVD±RW nebo 
DVD±R. Každou nahrávku znázorňuje indexový 
obrázek.

JPEG: Velmi běžný formát digitálních fotografií. 
Systém pro kompresi dat fotografií, navržený 
skupinou Joint Photographic Expert Group, který 
se vyznačuje malým snížením kvality obrazu, 
přestože má vysoký poměr komprese. Soubory 
rozpoznáte podle jejich přípony JPG nebo JPEG.

MP3: Formát souboru se systémem komprese 
zvukových dat. “MP3“ je zkratka pro Motion 
Picture Experts Group 1 (neboli MPEG-1) Audio 
Layer 3. Při použití formátu MP3 může jeden disk 
CD-R nebo CD-RW obsahovat zhruba 10krát více 
dat než běžný disk CD. Soubory rozpoznáte podle 
jejich přípony MP3.

MPEG: Motion Picture Experts Group. Sada 
systémů komprese pro digitální zvuk a video.

1_dvdr5570h_58_cze_27842.indd   1061_dvdr5570h_58_cze_27842.indd   106 2007-09-06   2:53:27 PM2007-09-06   2:53:27 PM



Č
e

sk
y

107

Vysvětlivky (pokračování)

PBC: Playback Control – Řízení přehrávání. 
Systém navigace v nabídkách na disku Video CD/
Super VCD, které jsou zobrazeny na obrazovce a 
jsou zaznamenány na disku. Můžete využít 
interaktivní přehrávání a vyhledávání.

PCM: Pulse Code Modulation – Pulzně-kódová 
modulace. Systém kódování digitálního zvuku. 

Progresivní skenování: Progresivní skenování 
umožňuje zobrazit dvakrát více snímků na sekundu 
než u běžného televizního systému. Tato funkce 
nabízí vyšší rozlišení a kvalitu obrazu.

Kód oblasti: Systém, který povoluje přehrávání 
disku pouze v určené oblasti. Tato jednotka bude 
přehrávat pouze disky, které mají kompatibilní 
kódy oblasti. Kód oblasti své jednotky můžete najít 
na štítku výrobku. Některé disky jsou kompatibilní 
s více než jednou oblastí nebo se všemi oblastmi 
(VŠE).

S-Video: Vytváří čistý obraz tím, že posílá 
samostatné signály pro jas a barvu. S-Video můžete 
použít pouze v případě, že má televizor vstupní 
zásuvku S-Video In.

Surround: Systém pro vytvoření realistického 
trojrozměrného zvukového pole uspořádáním více 
reproduktorů kolem posluchače.

WMA: Windows Media™ Audio. Označuje 
technologii zvukové komprese vyvinutou 
společností Microsoft Corporation. Data WMA 
lze kódovat pomocí aplikací Windows Media 
Player verze 9 nebo Windows Media Player pro 
Windows XP. Soubory rozpoznáte podle jejich 
přípony WMA.
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Specifikace

Média pro nahrávání
• Pevný disk. DVD+R/-R, DVD+RW/-RW, 

DVD+R Double layer, jednotka USB Flash 

Média pro přehrávání 
• DVD-Video, Video CD/SVCD, Audio CD, 

CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, 
Picture CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, 
jednotka USB Flash 

Obraz/zobrazení
• Převodník A/D: 10 bitů, 54 MHz
• Převodník D/A: 13 bitů, 162 MHz
• Vylepšení obrazu: progresivní skenování, HDMI

Zvuk
• Převodník A/D: 24 bitů, 48 kHz
• Převodník D/A: 24 bitů, 96 kHz

Nahrávání videa
• Komprese zvuku: Dolby Digital
• Kompresní formáty: MPEG2
• Režimy nahrávání: High Quality (HQ), 

Standard Play (SP), Standard Play Plus (SPP), 
Long Play (LP), Super Long Play (SLP), 
Extended Play (EP), Super Extended Play (SEP)

• Systém nahrávání: PAL

Přehrávání videa
• Kompresní formáty: MPEG2, MPEG1
• Systém přehrávání videa: NTSC, PAL

Přehrávání zvuku
• Kompresní formáty: Dolby Digital, 

vícekanálový MPEG2, PCM, MP3, WMA
• Přenosové rychlosti formátu MPEG1: 64-384 

kb/s a VBR

Úložná média
• Pevný disk - kapacita: 
  DVDR5520H - 160 GB
  DVDR5570H - 250 GB

Tuner/příjem/přenos
• Televizní systém: PAL, SECAM
• Anténní vstup: 75 ohmů koaxiální (IEC75)
• Digitální televizní tuner: DVB-pozemní

Možnosti připojení
• Připojení na zadní části přístroje:

– Vstup pro anténu RF
– Výstup RF TV
– DVB vstup/výstup
– Scart 1 (CVBS, RGB out)
– Scart 2 (CVBS, RGB out)
– Výstup pro komponentní video (Progresivní/

Prokládané)
– Výstup S-Video
– Výstup video (CVBS)
– Výstup zvuku levý/pravý
– Digitální zvukový výstup (koaxiální)
– Digitální zvukový vstup (koaxiální)
– Výstup HDMI
– Síťové napájení

• Připojení na přední části přístroje:
– Vstup DV (i.LINK)
– Vstup S-Video
– Vstup video (CVBS)
– Vstup zvuku levý/pravý
– USB 2.0

Praktické výhody
• Jukebox médií na pevném disku: DivX, JPEG, 

MP3, WMA
• Programovatelné akce: 40
• Programování ShowView
• Vylepšené programování/časovače:

–  Automatické nahrávání ze satelitního 
přijímače

–  Program s denním/týdenním opakováním
–  Nahrávání jedním tlačítkem
–  Ruční časovač
–  Ovládání nahrávání VPS/PDC

• Snadná instalace: funkce Follow TV, 
automatická instalace

Napájení
• Napájení: 220-240 V, ~50 Hz
• Spotřeba elektrické energie: 42 W
• Spotřeba energie v pohotovostním režimu: < 6 W

Skříň
• Rozměry (Š×V×H): 435 × 67 × 340 mm
• Čistá hmotnost: 4,6kg

Specifikace a návrh podléhají změnám bez 
předchozího upozornění.
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TV System Guide
COUNTRY VHF UHF DVD REGIONS

AFGHANISTAN PAL/SECAM B  5
ALBANIA PAL B PAL G  2
ALGERIA PAL B PAL G  5
ANGOLA PAL I  5

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

AUSTRIA PAL B PAL G  2
AZORES PAL B

BAHAMAS NTSC M  4
BAHRAIN PAL B PAL G  2

BANGLADESH PAL B  5
BARBADOS NTSC M  4

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

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

BULGARIA  2
BURKINA FASO SECAM K1  5

BURMA NTSC M
BURUNDI SECAM K1  5

CAMBODIA NTSC M  3
CAMEROON PAL B PAL G  5

CANADA NTSC M NTSC M  1
CANARY ISLANDS PAL B  2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GREENLAND NTSC/PAL B  2
GUADELOUPE SECAM K1

GUAM NTSC M  1
GUATEMALA NTSC M NTSC M  4 

GUINEA PAL K  5
GUYANA (FRENCH) SECAM K1  4

HONDURAS NTSC M NTSC M  4

PAL B PAL G
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TV System Guide (continued)

COUNTRY VHF UHF DVD REGIONS
LIBYA SECAM B SECAM G  5

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

MADEIRA PAL B
MALAGASY SECAM K1

MALAWI PAL B PAL G  5
MALAYSIA PAL B  3

MALI SECAM K1  5
MALTA PAL B PAL H  2

MARTINIQUE SECAM K1
MAURITANIA SECAM B  5
MAURITIUS SECAM B  5

MEXICO NTSC M NTSC M  4
MONACO SECAM L  2

MONGOLIA SECAM D  5
MOROCCO SECAM B  5

MOZAMBIQUE PAL B  5
NAMIBIA PAL I  5
NEPAL PAL B

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

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

NICARAGUA NTSC M NTSC M  4
NIGER SECAM K1  5

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

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

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

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

PORTUGAL PAL B PAL G  2
PUERTO RICO NTSC M NTSC M  1

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

RWANDA SECAM K1  5
SABAH/SAWARA PAL B

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

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

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

SINGAPORE PAL B PAL G
SLOVAK REPUBLIC PAL PAL  2

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

SPAIN PAL B PAL G  2
SRI LANKA PAL B  5

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

SWAZILAND PAL B PAL G
SWEDEN PAL B PAL G  2

SWITZERLAND PAL B PAL G  2
SYRIA SECAM B  2
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CLASS 1

LASER PRODUCT

Meet Philips at the Internet

http://www.philips.com

http://www.philips.com/welcome

DVDR5520H

DVDR5570H

3139 245 27843

Austria
Belgium
Czech Republic
Denmark
Finland
France 
Germany
Greece
Ireland
Italy
Hungary
Luxembourg
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Slovakia 
Spain
Sweden
Switzerland
United Kingdom

0810 000205
078 250 145
800 142840
3525 8759
09 2311 3415
0821 611655
01803 386 852
0 0800 3122 1280
01 601 1777
840 320 086
06 80018 189
40 6661 5644
0900 8407
2270 8111
022 349 15 04
2 1359 1442
0800 004537
902 888 784
08 5792 9100
0844 800 544
0870 900 9070

0.07/ min
0.06/ min
free
pstn
pstn
0.09/ min
0.09/ min
free
pstn
0.08/ min
pstn
pstn
0.10/ min
pstn
pstn
pstn
free
0.10/ min
pstn
pstn
pstn

€
€

€
€

€

€

€

Telefonní čísla centra zákaznické péče společnosti Philips:
A Philips vevőszolgálat telefonszámai:

Telefónne čísla Centra služieb zákazníkom spoločnosti Philips:

Sgpjp-0851/58-3
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