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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
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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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Čistenie diskov

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

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

Starostlivosť pri narábaní s 
jednotkou pevného disku (HDD)

Ako zabrániť poškodeniu pevného disku a 
strate dôležitých údajov:
– Nehýbte rekordérom ani ho nevystavujte 
vibráciám počas činnosti.
– Nevyťahujte sieťovú zástrčku zo sieťovej 
zásuvky bez prepnutia rekordéra do 
pohotovostného režimu.

Odporúča sa archivovať dôležitú nahrávku na 
nahrávateľný DVD disk ako zálohu.

Správa o úspore energie

Aby sa minimalizovala spotreba energie v 
pohotovostnom režime, odporúčame vám, aby 
ste nechali toto zariadenie so zapnutým 
ekonomickým režimom a vypli jas displeja 
predného panelu. Pozrite si možnosť - { Display } 
(Displej) nastavení prehrávania a možnosť - { Eco 
mode } (Ekonomický režim) v možnostiach 
nastavenia. 

Informácia o starostlivosti a bezpečnosti

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE!
NEODPÁJAJTE rekordér od zdroja napájania. 
Urobte tak len v prípade, ak plánujete nepoužívať 
tento produkt po dlhšiu dobu. Napájanie je 
potrebné na vykonávanie základných činností 
rekordéra, ako napríklad nahrávanie s 
časovačom, preberanie informácií elektronického 
sprievodcu programami a automatická 
aktualizácia systémového dátumu/času.

Bezpečnostné opatrenia pre 
nastavenie

Nájdenie vhodného miesta
– Zariadenie umiestnite na plochý, pevný a 
stabilný povrch. Zariadenie neumiestňujte na 
koberec.
– Zariadenie neumiestňujte na hornú časť 
iného prístroja, ktorý by sa mohol zahrievať 
(napr. prijímač alebo zosilňovač).
– Pod zariadenie nič neukladajte (napr. CD 
disky, časopisy).
– Toto zariadenie namontujte v blízkosti 
sieťovej zásuvky a tam, kde je dobrý prístup k 
sieťovej zástrčke.

Priestor pre vetranie
–  Zariadenie umiestnite na miesto s 
dostatočným prevetrávaním, aby sa zabránilo 
vnútornému zahrievaniu. Zabezpečte 
minimálne 10 cm (4”) voľný priestor od zadnej 
a vrchnej časti zariadenia a 5 cm (2”) z ľavej a 
pravej strany, aby sa zabránilo prehrievaniu.

10cm ) 10cm 

5cm

5cm 

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

Tento DVD prehrávač/prehrávač s jednotkou 
pevného disku (HDD) mení spôsob sledovania 
TV. Máte plnú kontrolu nad sledovanými TV 
programami, pretože funkcia vyrovnávacej 
pamäte časového posunu (Time Shift Buffer) 
uloží všetky programy, na ktoré je rekordér 
naladený. Môžete ‘pozastaviť’ TV programy 
pomocou funkcie pozastavenia živého 
televízneho vysielania (Pause Live TV) alebo 
zopakovať akúkoľvek scénu pomocou funkcie 
okamžitého opakovaného prehrávania (Instant 
Replay).

Tento rekordér je vybavený aj digitálnym 
terestriálnym tunerom (DVB-T – Digital Video 
Broadcasting - Terrestrial) na zlepšenie vášho 
výberu programov. Môžete prijímať aj 
analógové TV kanály, voľne vysielané (FTA) 
digitálne terestriálne TV kanály a digitálne 
rádiové signály.

Nahrávanie nebolo nikdy predtým 
jednoduchšie ako so zabudovanou jednotkou 
pevného disku, môžete nahrať až do 180 až 
300 hodín videozáznamu v režime nahrávania 
pri super predĺženom prehrávaní SEP (Super 
Extended Play).

Model Jednotka 
pevného 
disku (HDD)

Maximálny 
počet hodín 
nahrávania

DVDR5520H 160 GB 180

DVDR5570H 250 GB 300

Navyše môžete uložiť filmy vo formáte DivX, 
hudobné súbory a fotografie z digitálneho 
fotoaparátu do hracej skrinky médií na 
pevnom disku (HDD Media Jukebox).

DVDR5520H DVDR5570H

Súbory vo 
formáte DivX

150 270

Fotografie 10,000 10,000

Hudobné 
súbory

4,500 7,000

Keď chcete uložiť alebo zdieľať nahrávku, 
jednoducho ju skopírujte na nahrávateľný 
DVD disk. Môžete skopírovať aj nahrávky z 
videokamery alebo kamkordéra 
prostredníctvom pripojenia i-Link.

Predtým, ako začnete používať rekordér, 
musíte vytvoriť základné pripojenie a 
počiatočné nastavenie rekordéra pomocou 
troch jednoduchých krokov. 

Krok 1:  Základné pripojenia rekordéra

Krok 2:  Voliteľné pripojenia pre iné zariadenia

Krok 3:  Inštalácia a nastavenie

Predtým, ako Váš rekordér začnete používať, 
doprajte si čas na prečítanie tohto manuálu 
používateľa. Obsahuje dôležité informácie a 
poznámky ohľadne používania DVD rekordéra.

Užitočná rada:
– Pozrite si typový štítok na zadnej alebo spodnej 
strane výrobku ohľadne identifikácie a menovitých 
údajov pre napájanie.

Dodané príslušenstvo

– stručná príručka spustenia
– kábel antény RF
– kábel Scart
– diaľkové ovládanie a batérie
– prepojovací kábel tunera

Regionálne kódy

DVD filmy sa zvyčajne nevydávajú v rovnakom 
čase vo všetkých regiónoch sveta, takže každý 
DVD prehrávač/rekordér je naprogramovaný 
pre konkrétny regionálny kód.

Krajiny DVD Regionálny Kód 

Európa
ALL

  
2

 

Informácie o produkte
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Špeciálne funkcie

Pozastavenie živého televízneho 
vysielania (Pause Live TV)
Každý TV program máte teraz pod kontrolou, 
čo vám umožňuje si urobiť prestávku bez 
zmeškania jediného okamihu. Akýkoľvek 
program živého televízneho vysielania môžete 
pozastaviť jednoducho stlačením tlačidla PAUSE 
LIVE TV a pokračovať v prehrávaní jeho 
opätovným stlačením. Teraz môžete pokračovať 
v sledovaní zvyšku programu alebo ak sa chcete 
znovu vrátiť k programu živého televízneho 
vysielania, stačí stlačiť tlačidlo LIVE TV.

Okamžité opakované prehrávanie
Otočením otočného kolieska o jedno kliknutie 
doľava môžete v ľubovoľnom počte opakovať 
ktorúkoľvek scénu programu so živým TV 
vysielaním. Ak si želáte opätovne sa vrátiť k 
programu so živým TV vysielaním, len stlačte 
tlačidlo LIVE TV. 

Ak chcete využiť funkciu okamžitého 
opakovaného prehrávania, musíte zapnúť 
rekordér a sledovať svoje obľúbené TV 
programy prostredníctvom rekordéra.

FlexTime
Teraz si naozaj môžete prispôsobiť svoj čas 
pomocou funkcie FlexTime. Funkcia FlexTime 
umožňuje začať sledovať TV program, pričom 
sa neustále nahráva, nemusíte teda čakať, kým 
sa ukončí nahrávanie predtým a až potom ho 
začať sledovať. Prípadne môžete tiež sledovať 
iný predtým nahratý program, prehrať DVD 
disk alebo film vo formáte DivX alebo si 
vychutnať hudbu, kým rekordér nahráva TV 
program.

Informácie o produkte (pokračovanie)

Vyrovnávacia pamäť časového 
posunu (TSB)
Po zapnutí rekordéra sa do vyrovnávacej 
pamäte časového posunu uloží naladený TV 
kanál. Funguje to ako dočasná pamäť pre TV 
programy, ktorá umožňuje značnú 
prispôsobivosť. Dokáže obsiahnuť až 6 (šesť) 
hodín TV programov a automaticky vymaže 
všetko staršie. Môžete si označiť časti 
vyrovnávacej pamäte časového posunu a 
skopírovať ich do zoznamu svojich nahrávok 
na neskoršie sledovanie alebo na skopírovanie 
na nahrávateľný DVD disk. Na aktiváciu 
funkcie vyrovnávacej pamäte časového posunu 
sa rekordér musí zapnúť. Po vypnutí rekordéra 
sa vyrovnávacia pamäť časového posunu 
automaticky vymaže.

Digitálny a analógový tuner
Tento výrobok má funkciu analógového TV 
príjmu, digitálneho terestriálneho TV a 
DVB-T rádiového príjmu. Na voľbu medzi 
týmito tromi režimami jednoducho opakovane 
stláčajte tlačidlo LIVE TV.

Analógová TV  Digitálna TV  DVB-T Rádio

Ak chcete využiť pozastavenie živého 
televízneho vysielania (Pause Live TV), musíte 
zapnúť rekordér a sledujte svoje obľúbené TV 
programy prostredníctvom rekordéra.
 
ShowView
Predstavuje jednoduchý systém programovania 
pre rekordéry. Pre jeho používanie zadajte 
programovacie číslo priradené k vášmu 
televíznemu programu. Toto číslo môžete 
nájsť v programe vášho obľúbeného časopisu.
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SAT Record (Satelitné nahrávanie)
Táto funkcia umožňuje nahrávať program zo 
satelitného prijímača alebo akéhokoľvek iného 
zariadenia. Zabezpečte, aby bolo zariadenie 
pripojené do zásuvky EXT2-TO VCR/SAT 
tohto rekordéra a aby bol na pripojenom 
zariadení nastavený časovač.

Follow TV
S touto funkciou môžete zoradiť poradie 
kanálov na vašom TV (len analógovom) s 
kanálmi na vašom rekordéri. Tým sa zlepšuje 
efektívnosť systému pri nahrávaní. Zabezpečte 
pripojenie TV do zásuvky EXT1 TO TV 
rekordéra.
* Funkcia Follow TV nemusí na každom 
televízore fungovať správne. 

i.LINK
Pripojenie i.LINK, známe aj pod názvom 
‘FireWire’ alebo ‘IEEE 1394’, je digitálne 
pripojenie pre zapojenie kamkordéra, aby ste 
mohli vytvárať vysokokvalitné kópie svojich 
videozáznamov z kamkordéra. Konektor sa 
nachádza za sklápacími dvierkami. 

Preskočenie reklamného bloku
Po zaznamenaní sa reklamné scény skontrolujú 
a označia, ak je aktivovaná funkcia vytvárania 
kapitol { Smart } (Inteligentné) (pozrite si 
stranu 245). Rekordér automaticky vloží 
značky kapitol na začiatok a koniec scén s 
reklamou. Pri sledovaní záznamu z pevného 
disku môžete teraz preskočiť reklamy 
stlačením tlačidla NEXT >.

Informácie o produkte (pokračovanie)

Media Jukebox (Hracia skrinka médií)
Jednotka pevného disku tohto rekordéra slúži 
ako hracia skrinka médií, ktorá umožňuje 
uložiť všetky zdroje nahrávok (TV záznamy, 
videozáznamy, hudba a fotografie). Tituly 
nahraté alebo skopírované na pevný disk sa 
automaticky uložia do samostatného obsahu 
založeného na vlastnostiach nahrávok.

Vyhľadávanie kľúčového slova
Vyhľadávanie kľúčového slova vás ušetrí pred 
prechádzaním cez zoznamy súborov na 
pevnom disku vášho rekordéra. Jednoducho 
pomocou alfanumerickej klávesnice na 
diaľkovom ovládaní napíšte kľúčové slová a 
okamžite nájdite svoje obľúbené nahrávky TV, 
hudobné súbory a videá vo formáte DivX.

Nahrávanie 5.1-kanálového zvuku
Digitálne 5.1-kanálové nahrávanie zvuku vám 
umožní nasnímať (spolu s videom) originálny 
zvuk z programových zdrojov digitálnych 
kanálov. Tieto nahrávky sa prehrávajú 
viackanálovo len v prípade, ak sa pripoja k 5.1-
kanálovému systému reproduktorov.
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Diaľkové ovládanie

a 2
– Zapína toto zariadenie alebo ho vypína do 

normálneho pohotovostného režimu.

b CAM
– Prepne na kamkordér, ktorý je pripojený do 

zásuvky DV IN CAM2. 

c  USB 
– Prepne do režimu USB a zobrazí obsah USB 

zariadenia.

d Colour coded buttons (Tlačidlá s 
farebným kódom)

– Tieto tlačidlá sa dajú použiť na voľbu farebných 
možností dostupných v niektorých ponukách.

e  . (PREV/REW) / > (NEXT/FFW)
– Preskočí na predchádzajúcu alebo nasledujúcu 

kapitolu/skladbu. Podržte stlačené toto tlačidlo 
na vyhľadávanie smerom dozadu/dopredu.

PAUSE LIVE TV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

f OPTIONS
– Vstúpi do/ukončí ponuku Možnosti (Options). 

Táto ponuka poskytuje rôzne možnosti 
nastavenia.

g Ovládací kurzor/Otočné koliesko
– V režime rekordéra Živé televízne vysielanie 

(Live TV), otáčaním otočného kolieska na 
preskočenie dopredu alebo dozadu vo 
vyrovnávacej pamäti časového posunu.

–   : Kurzorové tlačidlá pre pohyb doľava/
doprava. Preskočte alebo opakovane prehrajte 
danú scénu podľa určenej dĺžky času vo 
vyrovnávacej pamäti časového posunu.

–  : Kurzorové tlačidlá pre pohyb nahor/
nadol.

h OK
– Potvrdí zadanie alebo výber.

i HOME
– Vstúpi do/ukončí úvodnú ponuku rekordéra. 

j P +-
– Počas režimu živého televízneho vysielania 

zvoľte nasledujúci alebo predchádzajúci TV 
kanál alebo externý vstupný zdroj (EXT1, 
EXT2, CAM1).

– Počas režimu kamkordéra zvoľte ďalší externý 
vstupný zdroj (EXT1, EXT2, CAM1).

k TIMER (SHOWVIEW)
– Vstúpi do/ukončí režim programovania 

časovača.

l AUDIO
– Zvolí jazyk zvuku/zvukový kanál. 

m SCART
 (dá sa použiť, len keď je TV pripojený do EXT1 

rekordéra pomocou kábla Scart)
– Prepne na zariadenie, ktoré je zapojené do 

konektora EXT2 Scart rekordéra. Ak do EXT2 
nie je zapojené žiadne zariadenie, namiesto 
neho sa prepne do vopred nastaveného TV. 
Aby ste prepli späť do režimu rekordéra, 
znovu stlačte toto tlačidlo.

n EDIT
– Vstúpi do/ukončí ponuku úpravy 

videozáznamu.
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Diaľkové ovládanie (pokračovanie)

o LIVE TV
– Prepnutie do režimu živého televízneho 

vysielania. Aktivuje sa vyrovnávacia pamäť 
časového posunu, ktorá umožňuje kedykoľvek 
pozastaviť alebo opakovane prehrať TV 
program.

– Opakovane stláčajte na prepínanie medzi 
analógovým TV, digitálnym TV a digitálnym 
rádio signálom.

p HDD LIST
– Zobrazí sa zoznam vašich nahrávok uložených 

na vnútornom pevnom disku.

q PAUSE LIVE TV u
– Pozastaví sa alebo sa obnoví program živého 

televízneho vysielania.
– Spustí sa alebo sa pozastaví prehrávanie 

akéhokoľvek nahratého titulu alebo disku.

 STOP Ç
– Zastaví prehrávanie/nahrávanie.
– Podržte stlačené toto tlačidlo, aby sa otvoril 

alebo zatvoril priečinok disku.

 REC
– Spustí sa nahrávanie aktuálne sledovaného TV 

programu. Opakovane stláčajte toto tlačidlo, 
aby ste nastavili dĺžku nahrávania v 30-
minútových prírastkoch.

r DISC
– Zobrazí sa obsah disku.

s BACK  
– Vráti sa do predchádzajúcej ponuky.

t TV VOL +-
– Nastaví sa hlasitosť TV (len pre TV Philips 

alebo kompatibilné značky).

u  Alfanumerická klávesnica
–  Používa sa na zadávanie čísel alebo písmen 

(použitie štýlu zadávania SMS).
– Zvolí sa tým číslo kapitoly/stopy/titulu na 

prehrávanie.
– Zvolia sa vopred nastavené kanály tunera 

rekordéra.

v SUBTITLE
– Zvolí sa jazyk titulkov DVD disku alebo DivX.

w INFO 
– Zobrazia sa informácie na obrazovke.

x SELECT
– Zvolia sa rôzne súbory na kopírovanie alebo 

vymazanie.
– Slúži na prepínanie medzi voľbou ‘T’ (titul) a 

‘C’ (kapitola) počas prehrávania disku, potom 
použite tlačidlá . / > na voľbu 
predchádzajúceho alebo nasledovného titulu/
kapitoly.

– Slúži na prepínanie medzi znakmi veľkých a 
malých písmen pri použití alfanumerickej 
klávesnice.

PAUSE LIVE TV

16

17

22

23

24

18

19

20

21

15
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Diaľkové ovládanie (pokračovanie)

Používanie diaľkového ovládania 

A Otvorte kryt priestoru pre batérie.

B Vložte dve batérie typu R03 alebo AAA. 
Dodržte zodpovedajúce označenia (+-) 
vnútri priestoru pre batérie.

C Zatvorte kryt.

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

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

Používanie alfanumerickej klávesnice 
na zadávanie znakov

– Opakovane stláčajte číselné tlačidlo, kým sa 
neobjaví požadovaný znak alebo číslo.
– Na zadávanie špeciálnych symbolov 
opakovane stláčajte tlačidlo .
– Na voľbu veľkých/malých písmen stlačte 
SELECT.
– Na zadanie medzery stlačte tlačidlo .
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Hlavná jednotka

a STANDBY-ON
– Zariadenie sa zapne alebo vypne do 

normálneho pohotovostného režimu.

b Priečinok disku

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

d Display panel (zobrazovací panel)
– Zobrazuje informácie o aktuálnom stave 

rekordéra.

e HOME
– Vstúpi do/ukončí úvodnú ponuku rekordéra. 

f   : Kurzorové tlačidlá pre pohyb doľava/
doprava. V režime živého televízneho 
vysielania rekordéra opakovane prehrajte 
alebo preskočte danú scénu podľa určenej 
dĺžky času.

  : Kurzorové tlačidlá pre pohyb nahor/
nadol. V režime kamkordéra (CAM) zvoľte 
vstupný zdroj CAM2, CAM1, EXT1 alebo 
EXT2.

g OK
– Potvrdí zadanie alebo výber.

h u

– Pozastaví sa alebo sa obnoví zobrazenie živého 
televízneho vysielania.

– Spustí sa alebo sa pozastaví prehrávanie.

 . >
– Preskočí na predchádzajúcu alebo nasledujúcu 

kapitolu/stopu. Podržte stlačené toto tlačidlo 
na vyhľadávanie smerom dozadu/dopredu.

 Ç
– Zastaví prehrávanie/nahrávanie.

i â
– Spustí sa nahrávanie aktuálne sledovaného TV 

programu. Opakovaným stláčaním tohto 
tlačidla nastavte dĺžku nahrávania v 30-
minútových prírastkoch.

– Rozsvieti sa počas nahrávania.

Zásuvky pod otváracím krytom

 Otvorte dvierka podľa pokynov na etikete 
OPEN  v pravom rohu.

j Zásuvka DV IN (CAM2)
– Vstup pre digitálne kamkordéry (označovaný aj 

ako FireWire alebo IEEE1394).

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

– Videovstupy a audiovstupy S-video/Composite 
pre kamkordér/DVD prehrávač/VCR alebo iné 
podobné zariadenie.

l USB zásuvka
– Vstup pre USB zariadenie typu Flash, USB 

pamäťovú čítačku alebo digitálny fotoaparát.
 * Nie sú podporované všetky značky a modely 

digitálnych fotoaparátov okrem tých, ktoré sú 
kompatibilné s normou PTP.
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MAINS

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

ANALOG
ANTENNA INPUT

TO TV ANTENNA
INPUT

DIGITAL
ANTENNA INPUT

DIGITAL ANTENNA
LOOP THROUGH

ANTENNA INTERCONNECT CABLE
(OPTIONAL, REFER TO MANUAL)

G-LINK

Krok 1: Základné pripojenia rekordéra

Pripojenie káblov antény

Tieto pripojenia vám umožňujú pozerať a 
nahrávať TV programy. 

Tento rekordér má dva typy vstupov tunera, 
jeden pre príjem digitálnej TV a jeden pre 
príjem analógovej TV. Ak máte samostatnú 
vnútornú digitálnu terestriálnu anténu alebo ak 
chcete zapojiť svoj rekordér ku káblovej TV aj k 
anténe, postupujte podľa možnosti 2. V 
opačnom prípade postupujte podľa možnosti 1.

Užitočné rady:
– V závislosti od toho, ako je aktuálne pripojený 
TV kanál (priamo z pozemnej antény alebo 
prijímača káblovej televízie, prípadne VCR), budete 
musieť odpojiť niektoré káble skôr, ako 
uskutočníte pripojenie antény.
– Ak chcete uskutočniť pripojenie ku VCR a/alebo 
samostatnému prijímaču káblovej televízie/ 
satelitnému prijímaču, pozrite si ‘Krok 2: Voliteľné 
pripojenia’ ohľadne podrobností.

Pred začatím ...
Zvoľte vhodné pripojenie antény. 

Možnosť 1: Pripojenie k jednej 
pozemnej anténe

Toto pripojenie použite v prípade, že máte len 
pozemnú anténu a chcete prijímať aj analógové 
aj digitálne TV programy.

A Zapojte existujúci kábel antény (môže byť zo 
zásuvky pozemnej antény alebo prijímača 
káblovej televízie) do zásuvky DIGITAL 
ANTENNA INPUT  na rekordéri.

B Zapojte prepojovací kábel tunera (dodaný) do 
zásuviek DIGITAL ANTENNA LOOP 
THROUGH a ANALOG ANTENNA 
INPUT na rekordéri. 

C Zapojte kábel antény RF (dodaný) zo zásuvky 
TO TV ANTENNA INPUT  na 
rekordéri do vstupnej zásuvky antény na vašej 
TV (obyčajne označenej ako ANT, ANTENNA 
IN, RF IN). 

Možnosť 1
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Možnosť 2: Pripojenie ku anténe 
káblovej TV a/alebo samostatnej 
vnútornej terestriálnej anténe

Toto pripojenie použite v prípade, že máte 
samostatnú vnútornú terestriálnu anténu alebo 
ak chcete pripojiť váš rekordér ku káblovej TV 
aj k pozemnej anténe. 

A Zapojte existujúci kábel antény káblovej TV do 
zásuvky ANALOG ANTENNA INPUT  
na rekordéri. 

B Zapojte kábel digitálnej terestriálnej antény do 
zásuvky DIGITAL ANTENNA INPUT  
na rekordéri. 

C Zapojte kábel antény RF (je súčasťou dodávky) 
zo zásuvky TO TV ANTENNA INPUT  
na rekordéri do vstupnej zásuvky antény na TV 
(obyčajne označenej ako ANT, ANTENNA IN, 
RF IN). 

Užitočná rada:
– Dajú sa prijímať len voľne vysielané (FTA) 
digitálne TV kanály (nie je možný príjem 
‘podmieneného prístupu’ / kanálov 
prostredníctvom karty Smartcard).

MAINS

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

ANALOG
ANTENNA INPUT

TO TV ANTENNA
INPUT

DIGITAL
ANTENNA INPUT

DIGITAL ANTENNA
LOOP THROUGH

ANTENNA INTERCONNECT CABLE
(OPTIONAL, REFER TO MANUAL)

G-LINK

Možnosť 2

Krok 1: Základné pripojenia rekordéra (pokračovanie)
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Krok 1: Základné pripojenia rekordéra (pokračovanie)

Pripojenie video/audiokáblov

Toto pripojenie vám umožní sledovať 
prehrávanie z rekordéra. Musíte si vybrať 
jednu z nižšie uvedených možností, aby ste 
uskutočnili pripojenie videa.
– Pri štandardnej TV postupujte podľa 
možnosti 1, 2 alebo 3.
– Pri TV s funkciou progresívneho riadkovania 
postupujte podľa možnosti 4.
– Pri HDMI TV postupujte podľa možnosti 5.

Užitočná rada:
– Prepojenie zvuku sa vyžaduje len v prípade, že 
tento rekordér pripájate k vášmu TV pomocou 
zásuvky S-VIDEO, CVBS alebo COMPONENT 
VIDEO. 

Možnosť 1: Použitie zásuvky Scart 

 Zapojte kábel Scart (dodaný) zo zásuvky 
EXT1-TO TV na rekordéri do príslušnej 
zásuvky SCART na TV.

Užitočná rada:
– Použite zásuvku EXT2-TO VCR/SAT na 
pripojenie rekordéra k ďalšiemu zariadeniu.

Možnosť 2: Použitie zásuvky S-Video 

A Zapojte kábel S-video (nie je súčasťou dodávky) 
zo zásuvky S-VIDEO OUT na rekordéri do 
vstupnej zásuvky S-Video (zvyčajne označenej 
ako Y/C alebo S-VHS) na TV.

B Zapojte audiokáble (nie sú súčasťou dodávky) 
zo zásuviek AUDIO OUT na rekordéri do 
vstupných zásuviek zvuku na TV.

Možnosť 3: Použitie zásuvky Video 
(CVBS)

A Zapojte kompozitný videokábel (žltý – nie je 
súčasťou dodávky) zo zásuvky CVBS OUT 
na rekordéri do vstupnej zásuvky videa 
(zvyčajne označenej ako A/V In, Video In, 
Composite alebo Baseband) na TV.

B Zapojte audiokáble (nie sú súčasťou dodávky) 
zo zásuviek AUDIO OUT na rekordéri do 
vstupných zásuviek zvuku na TV.

HDMI
OUT

S-VIDEO
OUT

AUDIO
OUT

COA
DIGITA

CVBS-OUT
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

TV

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)

TV

ALEBOMožnosť 1 Možnosť 2

Možnosť 3
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Krok 1: Základné pripojenia rekordéra (pokračovanie)

Možnosť 4: Použitie zásuvky 
komponentného videa/Pripojenie k 
TV s progresívnym riadkovaním

Kvalita obrazu pri progresívnom riadkovaní je 
dostupná len cez pripojenie Y Pb Pr a vyžaduje 
TV s progresívnym riadkovaním. Pri sledovaní 
filmov z DVD diskov poskytuje špičkovú 
kvalitu obrazu.

A Zapojte komponentné videokáble (červený/
modrý/zelený – nie sú súčasťou dodávky) zo 
zásuviek Y PB PR na rekordéri do príslušných 
vstupných zásuviek komponentného videa 
(zvyčajne označených ako Y Pb/Cb Pr/Cr alebo 
YUV) na TV.

B Zapojte audiokáble (červený/biely – nie sú 
súčasťou dodávky) zo zásuviek AUDIO OUT 
na rekordéri do vstupných zásuviek zvuku na TV.

Poznámka:
Aby bolo zapojenie Y Pb Pr (YUV) funkčné, 
musíte správnym spôsobom nastaviť obrazový 
výstup rekordéra.   

A Vykonajte dodatočné pripojenie videa z tohto 
rekordéra do vašej TV pomocou Scart, 
S-Video alebo Video (CVBS).   

B Zapnite TV na správny zobrazovací kanál pre 
vyššie uvedené pripojenie videa.

C Po dokončení inštalácie a nastavenia zmeňte 
nastavenie obrazového výstupu tohto 
rekordéra nasledovným spôsobom:.
1) Stlačte OPTIONS.
2) Presuňte sa na { Settings } (Nastavenia) >  

{ Video output } (Obrazový výstup) >  
{ Active video output } (Aktívny obrazový 
výstup) > { Comp. video (YUV) }, potom 
stlačte OK na potvrdenie.

 Ak chcete aktivovať výstup progresívneho 
riadkovania, pozrite si časť ‘Ďalšie informácie – 
nastavenie funkcie progresívneho riadkovania’ 
ohľadne podrobností.

D Prepnite TV na správny zobrazovací kanál pre 
pripojenie komponentného videa (pozrite si 
príručku používateľa TV).

MAIN

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

ANALOG
ANTENNA INPUT

TO TV ANTENNA
INPUT

DIGITAL
ANTENNA INPUT

DIGITAL ANTENNA
LOOP THROUGH

ANTENNA INTERCONNECT CABLE
(OPTIONAL, REFER TO MANUAL)

G-LINK

TV

Možnosť 4
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Krok 1: Základné pripojenia rekordéra (pokračovanie)

Možnosť 5: Pripojenie k TV 
kompatibilnému s HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface) 
je digitálne rozhranie, ktoré umožňuje čisté 
digitálne videovysielanie bez zníženia kvality 
obrazu. 

 Zapojte HDMI kábel (nie je súčasťou dodávky) 
z HDMI OUT na hlavnom zariadení do HDMI 
IN na zariadení kompatibilnom s HDMI (napr. 
HDMI TV, DVI TV vyhovujúci norme HDCP).

Užitočné rady:
– Niektoré HDMI TV/monitory od rôznych 
výrobcov sa môžu pridržiavať odlišných noriem, čo 
vedie ku nespoľahlivým prenosom signálov. 
– Konektor HDMI je kompatibilný len so 
zariadeniami vyhovujúcimi norme HDMI a DVI-TV.
– Informácie teletextu nebudú dostupné v režime 
živého televízneho vysielania rekordéra.

Poznámka:
Aby bolo zapojenie HDMI funkčné, musíte 
správnym spôsobom nastaviť obrazový výstup 
rekordéra. 

A Vykonajte dodatočné pripojenie videa z tohto 
rekordéra do vášho TV pomocou Scart, S-Video 
alebo Video (CVBS).   

B Zapnite TV na správny zobrazovací kanál pre 
vyššie uvedené pripojenie videa.

C Po dokončení inštalácie a nastavenia zmeňte 
nastavenie obrazového výstupu tohto 
rekordéra nasledovným spôsobom:.
1) Stlačte OPTIONS.
2) Presuňte sa na { Settings } (Nastavenia) >  

{ Video output } (Obrazový výstup) >  
{ Active video output } (Aktívny 
obrazový výstup) > { HDMI output } 
(Výstup HDMI), potom stlačte OK na 
potvrdenie.

D Prepnite TV na správny zobrazovací kanál pre 
pripojenie HDMI (pozrite si príručku 
používateľa TV).

HDMI
OUT

S-VIDEO
OUT

AUDIO
OUT

COAXIAL
DIGITAL OUT

COMPONENT
VIDEO OUT

COAXIAL
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CVBS-OUT
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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

TV

Možnosť 5
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TV

B

C

Krok 2: Voliteľné pripojenia

Prijímača Káblovej Televízie/ 
Satelitného Prijímača

Pripojenie k prijímaču káblovej 
televízie alebo satelitnému 
prijímaču

Možnosť 1
Ak má váš prijímač káblovej televízie/
satelitný prijímač iba výstupnú zásuvku 
antény (RF OUT alebo TO TV), pozrite si 
časť ‘Základné pripojenia rekordéra - 
Pripojenie káblov antény’ ohľadne 
podrobností.

Možnosť 2 (ako je zobrazené na vyššie uvedenom 
obrázku)
Ak má váš prijímač káblovej televízie/
satelitný prijímač výstupnú zásuvku 
Scart

A Zachovajte existujúce pripojenie antény od 
prijímača káblovej televízie/satelitného 
prijímača k TV.

B Zapojte kábel Scart (dodaný) zo zásuvky 
EXT1-TO TV na rekordéri do príslušnej 
zásuvky SCART na TV.

C Zapojte ďalší kábel Scart (nie je súčasťou 
dodávky) zo zásuvky EXT2-TO VCR/SAT 
na rekordéri do zásuvky Scart (zvyčajne 
označenej ako TV OUT alebo TO VCR) na 
prijímači káblovej televízie/ satelitnom 
prijímači.

Užitočná rada:
– Ak je TV pripojený k rekordéru prostredníctvom 
zásuviek COMPONENT VIDEO (Y Pb Pr), zapojte 
externý prijímač káblovej televízie/satelitný prijímač 
do zásuvky EXT1-TO TV.
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Krok 2: Voliteľné pripojenia (pokračovanie)

VCR (len príklad)

Pripojenie k VCR alebo inému 
podobnému zariadeniu

Toto pripojenie umožňuje nahrávanie z 
videokazety na pevný disk a ak je rekordér 
vypnutý, umožňuje použitie VCR na 
prehrávanie na TV.

Poznámka:
Váš nový rekordér môže nahradiť VCR 
ohľadne všetkých vašich požiadaviek na 
nahrávanie. Jednoducho odpojte všetky 
pripojenia z VCR.

A Zapojte káble antény. Pozrite si časť 
‘Pripojenie káblov antény’ v Krok 1: kapitola 
Základné pripojenia ohľadne ďalších informácií.

B Zapojte kábel antény RF (je súčasťou dodávky) 
zo zásuvky TO TV ANTENNA INPUT  
na rekordéri do vstupnej zásuvky antény na 
vašej TV (zvyčajne označenej ako ANT, 
ANTENNA IN, RF IN). 

C Zapojte kábel Scart (je súčasťou dodávky) zo 
zásuvky EXT1-TO TV na rekordéri do 
príslušnej zásuvky SCART na TV.

D Zapojte ďalší kábel Scart (nie je súčasťou 
dodávky) zo zásuvky EXT2-TO VCR/SAT na 
rekordéri do zásuvky Scart (zvyčajne označenej 
ako TV OUT alebo TO TV) na VCR.

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

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

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: Voliteľné pripojenia (pokračovanie)

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

Zadná strana 
VCR (len príklad)

Pripojenie k VCR a prijímaču 
káblovej televízie/satelitnému 
prijímaču

A Zapojte výstupnú zásuvku antény (RF OUT) na 
prijímači káblovej televízie/ satelitnom prijímači 
do zásuvky DIGITAL ANTENNA INPUT 

 na rekordéri.

B Zapojte prepojovací kábel tunera (dodaný) do 
zásuviek DIGITAL ANTENNA LOOP 
THROUGH a ANALOG ANTENNA 
INPUT na rekordéri. 

C Zapojte kábel antény RF (dodaný) zo zásuvky 
TO TV ANTENNA INPUT  na 
rekordéri do vstupnej zásuvky antény na vašej 
TV (zvyčajne označenej ako ANT, ANTENNA 
IN, RF IN). 

D Zapojte kábel Scart (dodaný) zo zásuvky 
EXT1-TO TV na rekordéri do príslušnej 
zásuvky SCART na TV.

E Zapojte ďalší kábel Scart (nie je súčasťou 
dodávky) zo zásuvky EXT2-TO VCR/SAT 
na rekordéri do zásuvky Scart (zvyčajne 
označenej ako TV OUT alebo TO TV) na 
VCR.

F Zapojte ďalší kábel Scart (nie je súčasťou 
dodávky) zo zásuvky Scart (zvyčajne označenej 
ako TV IN alebo TO DECODER) na VCR do 
zásuvky Scart (zvyčajne označenej ako TV 
OUT alebo TO VCR) na prijímači káblovej 
televízie/ satelitnom prijímači.
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Krok 2: Voliteľné pripojenia (pokračovanie)

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)

AV zosilňovač/prijímač

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

Pripojenie k AV zosilňovaču/
prijímaču

Rekordér môžete pripojiť k AV zosilňovaču/
prijímaču, aby ste si vychutnali viackanálový 
priestorový zvuk.

 Zapojte koaxiálny kábel (nie je súčasťou 
dodávky) zo zásuvky COAXIAL DIGITAL 
OUT na rekordéri do vstupnej koaxiálnej 
digitálnej zásuvky (alebo označenej ako 
COAXIAL IN alebo DIGITAL IN) pripojeného 
zariadenia.

Užitočná rada:
– Musíte zvoliť vhodné nastavenie digitálneho 
zvukového výstupu V opačnom prípade môže 
chýbať zvuk alebo sa môže vyskytnúť rušenie. 
Pozrite si časť ‘Možnosti systémovej ponuky – 
Nastavenia zvuku’ ohľadne podrobností.

Pripojenie k digitálnemu vstupu

pre viackanálové nahrávanie 5.1 
Tento rekordér je vybavený vstupnou 
digitálnou zásuvkou zvuku, ktorá podporuje 
viackanálový signál 5.1. Viackanálový 
priestorový výstup 5.1 z prijímača káblovej 
televízie/satelitného prijímača sa dá nahrávať 
na tento rekordér spolu s obrazom.

A Zapojte kábel Scart zo zásuvky EXT2-TO 
VCR/SAT na rekordéri do zásuvky Scart 
(zvyčajne označenej ako TV OUT alebo TO 
TV) na prijímači káblovej televízie/ satelitnom 
prijímači.

B Zapojte koaxiálny kábel (nie je súčasťou 
dodávky) zo zásuvky COAXIAL DIGITAL IN 
na rekordéri do výstupnej zásuvky DIGITAL 
alebo COAXIAL na pripojenom prijímači 
káblovej televízie/ satelitnom prijímači.

 Ďalšie informácie nájdete v kapitole „Iné 
informácie - 5.1 viackanálové nahrávanie“.
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Krok 2: Voliteľné pripojenia (pokračovanie)

Pripojenie ku kamkordéru

Predné zásuvky môžete použiť pre kopírovanie 
nahrávok z kamkordéra. Tieto zásuvky sú 
umiestnené na pravej strane pod otváracím 
krytom, čo poskytuje pohodlné pripojenie.

Možnosť 1: Používanie zásuviek DV IN
Toto pripojenie použite, ak máte kamkordér 
digitálneho videa alebo kamkordér Digital 8. 
Zásuvka DV je v súlade s normou i.LINK. 
Poskytuje najlepšiu kvalitu obrazu.

A Zapojte 4-kolíkový kábel i.LINK (nie je 
súčasťou dodávky) zo zásuvky DV IN na 
rekordéri do príslušnej zásuvky DV OUT na 
kamkordéri.

B Stlačte CAM na diaľkovom ovládači a zvoľte 
‘CAM2’.

Užitočná rada:
– Nie je možné nahrávať z rekordéra do 
kamkordéra prostredníctvom zásuvky DV IN na 
rekordéri.

Možnosť 2: Použitie zásuvky S-VIDEO 
In alebo VIDEO In

Pripojenie S-VIDEO použite v prípade, že máte 
kamkordér Hi8 alebo S-VHS(C). Poskytuje 
veľmi dobrú kvalitu obrazu.

Prípadne ak má váš kamkordér iba jeden 
obrazový výstup (kompozitné video, CVBS), 
použite pripojenie VIDEO. Poskytuje dobrú 
kvalitu obrazu.

A Prepojte zásuvku S-VIDEO alebo VIDEO na 
prednej strane rekordéra s príslušnou 
výstupnou zásuvkou S-VHS alebo so zásuvkou 
obrazového výstupu (Video) na kamkordéri.

B Zapojte audiokábel (červený/biely – nie je 
súčasťou dodávky) zo zásuviek AUDIO L/R 
na prednej strane rekordéra do výstupnej 
zásuvky zvuku na kamkordéri.

C Stlačte CAM na diaľkovom ovládači a 
opakovaným stláčaním P +/- zvoľte 
‘CAM1’.

Užitočná rada:
– Ak zapojíte kamkordér do zásuvky Scart na 
zadnej časti tohto rekordéra, zvoľte { EXT1 } 
alebo { EXT2 } ako vstupný zdroj

Možnosť 1 Možnosť 2

ALEBO
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Krok 3: Inštalácia a nastavenie

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

Pred začatím ...
Predtým, ako vložíte disk na prehrávanie alebo 
nahrávanie, dokončite inštalačné nastavenia. 

A Zapnite TV.

B Stlačením tlačidla STANDBY-ON 2 zapnite 
rekordér.
 TV by mal teraz zobraziť obrazovku 

počiatočnej inštalácie rekordéra – obrazovka  
{ Menu Language } (Ponuka Jazyk). 
 Ak nie, možno bude potrebné zvoliť 

správny vstup na TV. Pozrite si užívateľskú 
príručku TV ohľadne toho, ako zvoliť správny 
vstup na TV.

Dansk

Français

Italiano

Nederlands

Norsk

Español

Deutsch

Menu Language

EnglishPlease select your language.

Defines the languages of all

on-screen menu displays.

Next

C Pomocou tlačidiel  na diaľkovom ovládači 
zvoľte požadovaný jazyk zobrazenia na 
obrazovke a stlačte tlačidlo OK na potvrdenie.

D Na TV sa objaví obrazovka výberu krajiny. 
Presuňte pruh výberu na krajinu, v ktorej 
bývate, a stlačte OK na potvrdenie.
 Toto nastavenie je dôležité pre 

automatickú inštaláciu TV kanálov vo vašej 
oblasti.

Country Selection

A  AustriaCountry selection is

important for TV channels

search.

Next

B   Belgium

F   France

D  Germa

FIN  Finland

GR  Greece

IRL Ireland 

DK  Denmark

Previous

Poznámka: Stlačte červené tlačidlo na 
diaľkovom ovládači na návrat na predošlú 
obrazovku alebo stlačte zelené tlačidlo na 
postup k ďalšiemu kroku inštalácie.

E Na TV sa objaví obrazovka tvaru TV.
Zvoľte vhodný tvar TV podľa toho, ako sa 
majú zobrazovať širokouhlé filmy, a stlačte 
tlačidlo OK na potvrdenie.

Previous Next

Select the appropriate TV shape 

according to the TV you have 

connected.

TV shape

4:3 Letterbox

4:3 Panscan

16:9  Widescreen

F Na TV sa objaví obrazovka vyhľadávania 
kanálov. Vyberte typ tuneru, ktorý chcete 
nainštalovať, a na diaľkovom ovládaní stlačte 
zelené tlačidlo, aby ste spustili vyhľadávanie 
kanála.

4:3 Panscan

4:3 Letterbox

16:9 Widescreen
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Krok 3: Inštalácia a nastavenie (pokračovanie)

Previous Start

Channel search

Full installationChannel search installs Analogue 

and Digital TV channels. 

Antenna needs to be connected.

Only Analogue TV

Only Digital TV

No TV install

Poznámka: Uistite sa, že ste úspešne vykonali 
všetky potrebné pripojenia k tomuto 
rekordéru, TV a satelitnému prijímaču/
prijímaču káblovej televízie (ak je pripojený) a 
že ste ich zapli. Program pre vyhľadávanie 
kanálov rozpozná signály a uloží všetky 
dostupné kanály programu.

 Ak sa zvolí { No TV install } (Žiadna 
inštalácia TV), bude možné nahrávanie len z 
externých zdrojov.

G Po ukončení vyhľadávania kanálov sa zobrazí 
počet nájdených a uložených kanálov. 
Pokračujte stlačením zeleného tlačidla.

Cancel

 

Next Restart

Searching channels.

This may take a few minutes.  Please wait.

Digital TV channels found:  3

Digital channel search

Digital  TV channels found:  9

Digital  Radio channels found:  3

Digital channel search completed

ChkSignal

H Objaví sa obrazovka zadania času. Použite 
alfanumerickú klávesnicu 0-9 alebo  
tlačidlá na zadanie správneho času, potom 
stlačte OK na potvrdenie alebo pokračujte 
stlačením zeleného tlačidla.

Previous Next

Time setting is required for

making recordings.  Time

format is 24h (hh:mm)

Time

00 00:

I Objaví sa obrazovka zadania dátumu. Použite 
alfanumerickú klávesnicu 0-9 alebo  
tlačidlá na zadanie správneho dátumu, potom 
stlačte OK na potvrdenie alebo pokračujte 
stlačením zeleného tlačidla.

Previous Next

Date setting is required to

make recordings.  Please

make sure it is correct.

Date

31 01 2007

J Inštalácia je teraz dokončená. Stlačte zelené 
tlačidlo na diaľkovom ovládači na zatvorenie 
obrazovky.

You have successfully completed the installation 

of your recorder.

System is now ready for use.

Previous Done

Installataion Complete

Rekordér DVD je teraz pripravený na 
používanie.
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Ovládanie TV programov

Sledovanie živého televízneho 
vysielania

PAUSE LIVE TV

A Zapnite TV. Ak je to potrebné, prepnite TV na 
správny vstupný kanál na sledovanie 
prehrávania z rekordéra.

B Stlačením tlačidla STANDBY-ON 2 zapnite 
rekordér.
 V TV by ste mali vidieť TV program. Ak 

nie, stlačte LIVE TV.

C Opakovane stláčajte LIVE TV na prepínanie 
medzi analógovým tunerom (PXX), digitálnym 
tunerom (DXXX) a digitálnym rádiovým 
tunerom (RXXX).

D Stlačte P +/- na voľbu požadovaného kanála.
 Naladený TV program sa automaticky uloží 

do vyrovnávacej pamäte časového posunu. To 
vám umožní pozastaviť živé televízne vysielanie 
a kedykoľvek pokračovať v prehrávaní.

 Ak prepnete na iný TV kanál na rekordéri, 
vytvorí sa nový titul a na videopruhu časového 
posunu (Time Shift) sa zobrazí kolmá čiara.

Live

 Môžete si zvoliť zobrazenie alebo skrytie 
videopruhu časového posunu stlačením INFO 
na diaľkovom ovládači.

O vyrovnávacej pamäti časového 
posunu – dočasné uloženie na 
HDD

Aktuálny TV program sa uloží do dočasnej 
pamäte na pevnom disku označovanej ako 
‘TSB’ (vyrovnávacia pamäť časového posunu), 
hneď po zapnutí rekordéra. Nepretržite ukladá 
až 6 (šesť) hodín TV programov.

Videopruh časového posunu vyznačuje stav a 
časovanie ukladaných TV programov. 

Now

22:04:30

1 2 4 53

Videopruh časového posunu pozostáva z 
nasledovných informácií:

a Čas spustenia nahrávania TV programu. Hneď 
ako dôjde k prekročeniu 6 (šiestich) hodín, 
zmení sa aj čas spustenia nahrávania 
zodpovedajúcim spôsobom.

b Zvolené klipy, ktoré sa majú nahrávať na pevný 
disk (označené červenou).

c Označenia titulov (keď prepnete na TV kanál 
na viac ako 2 minúty, vytvorí sa nové 
označenie titulu).

d Aktuálna pozícia a čas vysielania daného TV 
programu.

e Aktuálny čas

Užitočná rada:
– Vyrovnávacia pamäť časového posunu uloží a 
zachová až 6 (šesť) hodín TV programov, keď je 
rekordér zapnutý. Ak prepnete rekordér do 
pohotovostného režimu, celý obsah vo vyrovnávacej 
pamäti časového posunu sa vymaže.
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Označenie obsahu na nahrávanie

Pred nahraním na pevný disk musíte „označiť“ 
obsah vo vyrovnávacej pamäti časového posunu. 
Nahrávanie sa uskutoční, keď prepnete 
rekordér do pohotovostného režimu.

23:30

22:13

21:00

Cancel Rec.   Prog Info

Nájdenie určitej scény v rámci 
vyrovnávacej pamäti časového posunu

 Ak chcete preskočiť dopredu alebo dozadu vo 
vyrovnávacej pamäti časového posunu, otočte 
otočným kolieskom.

 Na rýchle vyhľadávanie dozadu/dopredu rýchlo 
otočte otočným kolieskom.

Označenie počiatočného miesta nahrávky
 Stlačte raz REC. 

Označenie konca nahrávky
 Prejdite na koniec scény a stlačte STOP Ç.

Zrušenie označenej nahrávky
 Stlačte červené tlačidlo.

Užitočné rady:
– Označenie nahrávky sa dá urobiť dopredu 
alebo dozadu v rámci vyrovnávacej pamäte 
časového posunu.
– Môžete nastaviť dĺžku vyhľadávacieho intervalu 
preskočenia, pozrite si kapitolu ‘Možnosti 
systémovej ponuky – Nastavenia prehrávania –  
{ Replay Interval } (Interval opak. prehrávania)/  
{ Skip Interval } (Interval preskočenia) ohľadne 
podrobností. 

Vymazanie vyrovnávacej pamäte 
časového posunu

Celý obsah vo vyrovnávacej pamäti časového 
posunu sa vymaže po prepnutí rekordéra do 
pohotovostného režimu, okrem označeného 
obsahu, ktorý sa potom uloží na pevný disk. 
Obsah sa dá vymazať aj podľa nasledovného 
postupu pri zapnutom rekordéri. 

A Stlačte OPTIONS na diaľkovom ovládači.
 Zobrazí sa ponuka nástrojov.

Tools

Settings

Audio language

Reset TSB

Time search

B Presuňte sa na { Reset TSB } (Resetovanie 
TSB ) a stlačte OK.
 Zobrazí sa varovná správa o vymazaní 

vyrovnávacej pamäte časového posunu.

This action will clear the Time Shift Buffer. 

Do you want to continue?

Yes No

Warning

C Ak chcete pokračovať, zvoľte { Yes } (Áno) 
ponuke a stlačte OK na diaľkovom ovládači.

 V opačnom prípade zvoľte { No } (Nie) v 
ponuke a stlačením OK na diaľkovom ovládači 
činnosť zrušíte.

Poznámka:
Okrem toho, vykonanie nasledovných krokov 
vymaže aj obsah vo vyrovnávacej pamäti 
časového posunu:
– Stlačte CAM na diaľkovom ovládači.
– Prejdite na možnosť { Tuner } v ponuke 
nastavenia systému.
– Zmeňte nastavenie { Record Mode } 
(Režim nahrávania) alebo { Clock } (Hodiny). 

Ovládanie TV programov (pokračovanie)
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Ovládanie TV programov (pokračovanie)

Funkcia pozastavenia živého 
televízneho vysielania

Pred začatím ...
Prepnite rekordér do režimu živého 
televízneho vysielania (LIVE TV), aby ste mohli 
sledovať svoje obľúbené TV programy.

A Stlačte PAUSE LIVE TV u na diaľkovom 
ovládači na pozastavenie prehrávania. 

B Na obnovenie prehrávania znovu stlačte 
rovnaké tlačidlo. 

 Ak sa chcete vrátiť k programu živého 
televízneho vysielania, jednoducho stlačte 
LIVE TV.

Funkcia okamžitého 
opakovaného prehrávania

Pred začatím ...
Prepnite rekordér do režimu živého 
televízneho vysielania (LIVE TV), aby ste mohli 
sledovať svoje obľúbené TV programy.

 Ak chcete prehrať program živého televízneho 
vysielania, otáčajte otočné koliesko proti 
smeru pohybu hodinových ručičiek.
 Scéna sa preskakuje späť o 30 sekúnd 

(predvolené nastavenie) pri každom kroku 
pohybu. Rýchlo otočte otočným kolieskom na 
zvýšenie rýchlosti vyhľadávania.

 Ak sa chcete vrátiť k programu živého 
televízneho vysielania, jednoducho stlačte 
LIVE TV.

Funkcia FlexTime

 Počas nahrávania stlačte  na diaľkovom 
ovládači na návrat späť na začiatok nahrávky a 
na spustenie prehrávania. 

ALEBO

 Stlačte PREV ., kým nenájdete scénu, 
ktorá má začať.

Pozeranie vysielania digitálnej TV

Tento DVD rekordér je schopný prijímať 
voľne vysielanie (FTA) DVB-T (digitálne 
videovysielanie-terestriálne) a rádiové stanice. 
Keďže sa časom pridávajú nové služby, 
nezabudnite pravidelne aktualizovať a 
inštalovať nové kanály. Pozrite si kapitolu 
‘Možnosti systémovej ponuky – Nastavenia 
tunera – { Digitál } (Digitálny)’ ohľadne 
podrobností.

A Opakovaným stlačením tlačidla LIVE TV 
prepnite na tuner digitálnej TV.

B Stlačením tlačidla P +/- vyberte 
požadovaný kanál.

C Zatiaľ, čo pozeráte vysielanie digitálnej TV, 
môžete vykonať nasledujúce možnosti:iť 
nasledovné možnosti:

Zmena jazyka titulkov/zvuku
Tento postup funguje len pri vysielaní s 
viacerými jazykmi titulkov/zvuku. 

 Stlačte AUDIO alebo SUBTITLE na 
diaľkovom ovládači.

Zobrazenie informácií o programe

A Stlačte INFO na diaľkovom ovládači na 
zobrazenie obrazovky s informáciami o 
programe.

   Goto  Prog Info

B Stlačte modré tlačidlo pre { Prog Info }. 
 Toto zobrazenie pozostáva z informačného 

okna, v ktorom je uvedený popis aktuálneho 
programu a názov ďalšieho programu daného 
kanála.
 Ak si chcete pozrieť informácie o 

programoch na iných kanáloch, stlačte P +/-.
 Ak si chcete pozrieť program na ďalší deň, 

stlačte žlté tlačidlo pre { Next } (Ďalší).
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Používanie možností lišty s 
nástrojmi

 Počas režimu živého televízneho vysielania 
stlačte OPTIONS na diaľkovom ovládači.
  Ak je voľba v ponuke sivá, funkcia nie je 

dostupná alebo sa v aktuálnom stave nedá 
zmeniť.

Reset TSB

Tools

Settings

Lang IAudio language

Time search

Subtitle language

Zmena jazyka zvukovej stopy

Táto možnosť je dostupná len vtedy, ak TV 
program vysiela viac než jeden jazyk zvuku.

A Presuňte sa na { Audio Language } (Jazyk 
zvuku ) a stlačte  na vstup do daných 
možností.

B  Opakovane stláčajte , kým sa nezvolí 
požadovaný jazyk zvuku.
 { 01 } je originálny vysielaný jazyk a { 02 } je 

ďalší vysielaný jazyk. 

C Potvrďte stlačením tlačidla OK. 

Zmena jazyka titulkov

Táto možnosť je dostupná len vtedy, ak TV 
program vysiela viac než jeden jazyk titulkov.

A Presuňte sa na { Subtitle } (Jazyk titulkov) a 
stlačte  na vstup do daných možností.

B Opakovane stláčajte , kým sa nezvolí 
požadovaný jazyk.
 Jazyky môžu byť očíslované alebo v 

skratkách, napríklad „en“ pre angličtinu.

C Potvrďte stlačením tlačidla OK.

Vyhľadávanie podľa času

Táto možnosť vám umožňuje preskočiť na 
konkrétny čas vo vyrovnávacej pamäti 
časového posunu.

 Stlačte zelené tlačidlo na diaľkovom ovládači 
pre { Goto } (Prejsť na), potom zadajte čas, 
od ktorého chcete spustiť prehrávanie. 

Alebo;

A V ponuke Možnosti sa presuňte na { Time 
search } (Vyhľadávanie času) a stlačte  na 
vstup do políčka času (hodiny : minúty : sekundy).

B Použite alfanumerickú klávesnicu 0-9 na 
zadanie času, od ktorého má začať 
prehrávanie.

C Potvrďte stlačením tlačidla OK.
 Prehrávanie preskočí na zadaný čas.

Vymazanie vyrovnávacej pamäte 
časového posunu

A Presuňte sa na { Reset TSB } (Resetovanie 
TSB ) a stlačte .

B Stlačte OK.
 Zobrazí sa varovná správa.

C Ak chcete pokračovať, zvoľte { Yes } (Áno) v 
ponuke a stlačte OK na diaľkovom ovládači.
 Obsah vo vyrovnávacej pamäti časového 

posunu (TSB) sa vymaže.

Ovládanie TV programov (pokračovanie)
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O úvodnej ponuke

Úvodná ponuka umožňuje prístup k obsahu 
záznamu na pevnom disku, mediálnym 
súborom na pevnom disku, ako aj k obsahu 
disku a USB. Taktiež umožňuje prenos obsahu 
medzi rôznymi typmi médií.

PAUSE LIVE TV

A Stlačte HOME na diaľkovom ovládači.
 Zobrazí sa úvodná ponuka.

Disc Tray

USB

Recordings

Video files

Music

Photo

Source Content

Hard Disk

B Presuňte pruh výberu na požadované médium 
alebo funkciu a vykonajte voľbu stlačením  
alebo OK.

{ Hard Disk } (Pevný disk)
Získanie prístupu k obsahu uloženom na 
pevnom disku, ako sú nahrávky, fotografie, 
hudobné alebo videosúbory.

{ Disc Tray } (Priečinok disku) 
Získanie prístupu k obsahu disku. V prípade, že 
je priečinok prázdny, nezobrazí sa nič.

{ USB } 
Získanie prístupu k obsahu USB zariadenia 
typu Flash alebo fotoaparátu. Ak nie je 
pripojené žiadne zariadenie alebo rekordér 
nedokáže pripojené zariadenie rozpoznať, 
nezobrazí sa nič.  

C Použite tlačidlá kurzora na voľbu nahrávok, 
zvukových súborov/videosúborov alebo 
fotografií.

D Stlačením tlačidla u spustite prehrávanie.

Používanie úvodnej ponuky
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Prezeranie informácií o médiách

Na prezeranie všeobecných informácií o 
zvolených médiách ako veľkosť, zostávajúci 
priestor, typ média atď.

A Stlačte HOME.
  Zobrazí sa úvodná ponuka.

B Presuňte pruh výberu na požadovaný zdroj.
 Ak sú informácie o médiu dostupné, objaví 

sa menovka s textom vedľa modrého 
programovateľného klávesu.

C Stlačte modré tlačidlo na diaľkovom ovládači 
na zobrazenie informácií.

 { HDD Info } (Informácie o pevnom disku)
Informácie o pevnom disku rekordéra. 
– Zostávajúca veľkosť pevného disku pre 

videooddiel (TV záznamy a filmy vo formáte 
DivX).

– Priestor využitý chránenými/nechránenými 
titulmi.

– Voľný čas na nahrávanie vyplývajúci z 
aktuálneho aktívneho režimu nahrávania.

– Zostávajúca veľkosť pevného disku pre 
oddelenie údajov (pre hudobné súbory a 
súbory fotografií) a veľkosť jeho voľného 
priestoru pre nahrávanie.

{ DVDR Info } (Informácie o DVDR disku)
Informácie o DVD±R alebo DVD±RW 
diskoch.
– Názov, typ a stav disku
– Celková veľkosť.
– Využitý priestor.
– Dostupný priestor.
– Priestor využitý chránenými titulmi.

{ USB Info } (Informácie o USB)
Informácie o USB zariadení.
– Názov.
– Celková veľkosť pamäte.
– Dostupný priestor.

D Stlačte znovu modré tlačidlo na návrat do 
predchádzajúcej ponuky.

Používanie úvodnej ponuky (pokračovanie)
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Pred nahrávaním

Zapisovacie médiá

Nahrávacie média pre tento rekordér sú 
jednotka vnútorného pevného disku a disky 
DVD±R/±RW/+R DL.

– Pevný disk má vysokú hustotu pamäte, čo 
umožňuje dlhé trvanie nahrávania a rýchly 
prístup k titulom nahrávok. 

  
DVD±RW (prepisovateľné DVD disky)

– Disky, ktoré sú prepisovateľné, sa dajú po 
zmazaní existujúcich údajov použiť pre viacero 
nahrávok.

  
DVD±R (nahrávateľné DVD disky)

– Disky sa dajú použiť len na jedno nahrávanie. 
Každý nový záznam sa vždy pridá na koniec 
všetkých predchádzajúcich záznamov, pretože 
existujúci záznam sa nedá prepísať.

– Úprava sa dá vykonať na DVD±R diskoch iba 
vtedy, ak ešte neboli zatvorené. 

– Môžete aj vymazať nechcené nahrávky. 
Priestor disku zaplnený vymazanými 
nahrávkami však nemožno obnoviť pre ďalšiu 
nahrávku.

– Ak chcete prehrať DVD±R disk na inom DVD 
prehrávači, disk musí byť uzatvorený. Po 
vykonaní tejto činnosti sa na disk už nedajú 
pridať žiadne iné údaje. Pozrite si časť ‘Úprava 
nahrávok – nahrávateľné DVD disky – 
Uzatvorenie DVD±R diskov na prehrávanie’ 
ohľadne podrobností.

DVD+R DL (dvojvrstvový DVD+R disk)
– Jeho využitie je rovnaké ako pri DVD+R disku 

a jediným rozdielom je kapacita 8,5 GB. 
Poskytuje dve nahrávateľné vrstvy na jednom 
DVD disku. Vrstvy sú dostupné z rovnakej 
strany disku, takže sa nahrávanie môže 
vykonať úplne bez prerušenia.

Podporované typy diskov a rýchlosti 
médií

Disc Media speeds 

DVD+R  1x - 16x

DVD+RW  2.4x - 8x

DVD-R   1x - 16x

DVD-RW  2.4x - 4x

DVD+R DL  2.4x

 Užitočné rady:
– V niektorých prípadoch nebude možné pridať 
novú nahrávku na nahrávateľný DVD disk, ktorý 
obsahuje nahrávky z iných DVD rekordérov.
– Ak čerstvo nahratý titul na pevný disk nie je 
dostupný, vypnite rekordér a znovu ho zapnite na 
obnovenie nahrávky.
– Ak sa nezmestí titul na nahrávateľný disk DVD, 
rozdeľte ho, aby ste odstránili neželané časti. 
Ďalšie podrobnosti nájdete v časti „Úprava 
nahrávok - Pevný disk - Úprava videa“.
– Ak sa vyskytne počas kopírovania z pevného 
disku výpadok prúdu, výsledkom môže byť chybný 
disk.
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Predvolené nastavenia 
nahrávania

Nahrávanie sa dá vopred nastaviť v ponuke 
nastavenia nahrávania.

PAUSE LIVE TV

A Stlačte OPTIONS na diaľkovom ovládači.
  Zobrazí sa ponuka nástrojov.

Tools

Settings

Audio language

Reset TSB

Time search

B Presuňte sa na { Settings } (Nastavenia) a 
stlačte OK.
 Zobrazí sa ponuka nastavenia systému.

Playback

Audio

Analogue tuner

Digital tuner

Auto protect

SAT recording

Chapters

Audio record mode

 

Preferences

Language

Video output

Recording

Record mode

Setup

C Presuňte sa na { Recording } (Nahrávanie) a 
stlačte .

Pred nahrávaním (pokračovanie)

D Použite tlačidlá  na voľbu nastavenia, 
ktoré chcete zmeniť, a stlačte  na získanie 
prístupu k daným možnostiam.
 Pokyny a vysvetlenia možností sa 

nachádzajú na nasledovných stranách.
 Ak je voľba v ponuke sivá, funkcia nie je 

dostupná alebo sa v aktuálnom stave nedá 
zmeniť.

E Stlačte OK na potvrdenie nových nastavení.

 Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu 
obrazovku s ponukou, stlačte BACK .

F Ponuku ukončíte stlačením tlačidla OPTIONS.

Užitočné rady:
– Zmena režimu nahrávania spôsobí vymazanie 
obsahu vo vyrovnávacej pamäti časového posunu, 
na pevný disk tohto rekordéra sa nahrá len 
označený obsah (v červenom pruhu).
– Kvalita obrazu nahrávky sa zmení podľa 
zvoleného režimu nahrávania, vrátane sledovania 
živého televízneho vysielania prostredníctvom 
rekordéra.
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Pred nahrávaním (pokračovanie)

Nastavenia nahrávania ((podčiarknuté možnosti sú predvolené výrobné nastavenia)

Režim nahrávania určuje kvalitu obrazu nahrávok a maximálny čas 
nahrávania. 

DVDR5520H

Record Mode 

HQ (high quality)

SP (standard play)

SPP (standard play plus)

LP (long play)

EP (extended play)

SLP (super long play)

SEP (super extended play)

1 

2

2.5

3

4

6

8

23

45

56

68

90

135

180

1 hr 55 mins

3 hrs 40 mins

4 hrs 35 mins

5 hrs 30 mins

7 hrs 20 mins

11 hrs 5 mins

14 hrs 45 mins

DVDR5570H

Record Mode 

HQ (high quality)

SP (standard play)

SPP (standard play plus)

LP (long play)

EP (extended play)

SLP (super long play)

SEP (super extended play)

1 

2

2.5

3

4

6

8

40

77

96

115

153

230

300

1 hr 55 mins

3 hrs 40 mins

4 hrs 35 mins

5 hrs 30 mins

7 hrs 20 mins

11 hrs 5 mins

14 hrs 45 mins

(250GB)

Poznámka: Pri kopírovaní z pevného disku na nahrávateľný DVD disk 
sa automaticky prenesie režim nahrávania zvolenej nahrávky na pevnom 
disku. Voľba iného režimu nahrávania nie je možná. Predvolené výrobné 
nastavenie je SPP.

Pri zapnutí tejto funkcie nie je potom možné vymazávanie ani úprava na 
chránených tituloch. 
{ On } (Zapnutý) – Nové nahrané tituly budú automaticky chránené.
{ Off } (Vypnutý) – Táto funkcia sa vypne. 

Poznámka: Ak chcete vymazať chránený titul, najprv stlačte modré 
tlačidlo na diaľkovom ovládači, aby sa vypla funkcia ochrany, potom 
stlačte červené tlačidlo na vymazanie.

Táto funkcia je dostupná len vtedy, ak ste zapojili satelitný prijímač alebo 
iné zariadenie do zásuvky Scart EXT2-TO VCR/SAT tohto rekordéra. 
Pozrite si časť ‘Nahrávanie na pevný disk – Automatické nahrávanie zo 
satelitného prijímača’ ohľadne podrobností.
{ On } (Zapnutý) – Umožňuje tomuto rekordéru, aby spustil a za-

stavil nahrávanie, keď je prijatý signál z pripojen-
ého zariadenia. 

{ Off } (Vypnutý) – Táto funkcia sa vypne.

Record mode
(Režim nahrávania)

Auto protect
(Automatická
ochrana)

SAT recording 
(Satelitné nahrávanie)
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Pred nahrávaním (pokračovanie)

Automaticky rozdelí nahrávku (titul) na kapitoly tak, že v určitých 
intervaloch vloží značky kapitoly. Toto vám umožní rýchlo získať prístup 
k určitým bodom v nahrávke.
{ Smart } (Inteligentné)  –  Po ukončení nahrávania sa automaticky 

vložia značky kapitol na začiatok a na 
koniec každého reklamného bloku. 

 –  Len pri nahrávke DV kamkordéra sa 
značka kapitoly vkladá pri každom 
prerušení časového kódu na DV páske.

{ Off } (Vypnutý) – Do nahrávky sa nevloží žiadna značka 
kapitoly.

{ Standard } (Štandardný) – Značky kapitol sa vkladajú automaticky 
počas nahrávania asi s 5-minútovým inter-
valom.

Poznámky: Nastavenie funkcie { Smart } 
–  Toto sa môže stať len v prípade, ak prepnete rekordér do 
pohotovostného režimu po dokončení nahrávania. Zatiaľ, čo je 
zariadenie v pohotovostnom režime, bude sa vytvárať menší hluk a 
teplota, a to z dôvodu prebiehajúcej činnosti funkcie vytvárania 
reklamných kapitol. Každá hodina záznamu vyžaduje minimálne 30 minút 
na spracovanie. Predchádzajúce nahrávky vytvorené pred zapnutím tejto 
funkcie nebudú spracované.
–  Pri sledovaní nahrávky môžete stlačiť tlačidlo NEXT > na 
diaľkovom ovládači, aby ste preskočili reklamy.
–  Presnosť vyhľadania reklamných blokov závisí od vysielacích 
parametrov.

Vyberte typ režimu zvuku pre digitálne nahrávanie. 
{ Stereo } (Stereofónne) – Vypne vstup digitálneho zvuku. Nahráva 

zvuk v stereofónnom režime.
{ Multichannel } 
(Viackanálové) – Nahráva zvuk v režime viacerých kanálov.

Poznámka: Viackanálové nahrávky z digitálneho terestriálneho tunera 
sa dajú prehrávať len na tomto rekordéri.

Chapters
(Kapitoly)

Audio record mode
(Režim nahrávania 
zvuku)

Nastavenia nahrávania ((podčiarknuté možnosti sú predvolené výrobné nastavenia)
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Nahrávanie TV programu

POZOR!
– Obsah so zákazom kopírovania sa nedá 
nahrať na tomto rekordéri.
– Keď je pevný disk plný, vytvorenie novej 
nahrávky automaticky vymaže najstarší 
nechránený titul na pevnom disku, aby sa 
vytvoril priestor pre novú nahrávku. 

Nahrávanie aktuálneho TV 
programu

Postupujte podľa nižšie uvedeného návodu na 
nahrávanie TV programov na pevný disk tohto 
rekordéra, kde v prípade potreby môžete 
uložiť kópiu na nahrávateľný DVD disk na 
sledovanie v budúcnosti.

A Kým je vyrovnávacia pamäť časového posunu v 
polohe ‘LIVE’, stlačte REC na diaľkovom 
ovládači.
 Začne sa nahrávanie z aktuálnej polohy až 

do maximálne 6 (šiestich) hodín.

23:30

LIVE

21:00

Cancel Rec.   Prog Info

 Opakovaným stláčaním REC sa dĺžka času 
nahrávania nastaví v 30-minútových prírastkoch 
až do maximálne 6 (šiestich) hodín.

B Počas nahrávania môžete TV vypnúť a 
rekordér prepnúť do pohotovostného režimu.
 Rekordér pokračuje v nahrávaní a zastaví v 

určenom čase ukončenia.

 Ak chcete zastaviť nahrávanie pred uplynutím 
naplánovaného času, stlačte tlačidlo STOP Ç.

Nahrávanie konkrétnej časti TV 
programov 

Je možné len pri TV programoch, ktoré sa 
nachádzajú vo vyrovnávacej pamäti časového 
posunu.

PAUSE LIVE TV

A Otočte otočné koliesko alebo stlačte  /  na 
vyhľadanie miesta v rámci vyrovnávacej pamäte 
časového posunu, v ktorom chcete začať alebo 
ukončiť nahrávanie.

B Stlačte REC na označenie prvého miesta a 
STOP Ç na označenie druhého miesta.
 Na videopruhu sa zobrazí viditeľná červená 

značka na označenie nahrávky.

23:30

22:13

21:00

Cancel Rec.   Prog Info

 Ak chcete zrušiť nahrávanie, stlačte červené 
tlačidlo pre { Cancel Rec } (Zrušenie 
nahrávania).
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Nahrávanie TV programu (pokračovanie)

Funkcia simultánneho 
nahrávania a prehrávania

Počas nahrávania TV programu na pevný disk 
môžete prehrávať predtým nahratý titul z 
pevného disku, prehrávať DVD videodisk alebo 
môžete prehrávať hudbu, prezentáciu fotografií 
alebo videozáznamy vo formáte DivX z pevného 
disku, optického disku alebo USB. Prehrávanie je 
možné sledovať aj z iných pripojených zariadení.

PAUSE LIVE TV

Prehrávanie z pevného disku

A Stlačte HDD LIST na diaľkovom ovládači.

Disc Tray

USB

Recordings

Video files

Music

Photo

Source Content

Hard Disk

Previous  HDD Info 

B Tlačidlami  prejdite na titul, ktorý chcete 
prehrať.

C Stlačení tlačidla u spustiet prehrávanie.

Prehrávanie z DVD disku

A Stlačte OPEN CLOSE ç na prednom paneli 
rekordéra.

B Vložte disk na spustenie prehrávania.

Prehrávanie z USB

A Do USB zásuvky vložte USB zariadenie typu 
Flash.

B Stlačte tlačidlo USB na diaľkovom ovládači. 

C Zvoľte súbor a stlačte u na spustenie 
prehrávania.

Prehrávanie z iného zariadenia

Je to možné, len ak je rekordér je pripojený k 
TV pomocou zásuvky EXT1 TO TV.

 Stlačte tlačidlo SCART na sledovanie obrazu 
zo zariadenia, ktoré je zapojené do zásuvky 
EXT2-TO VCR/SAT tohto rekordéra.

 Ak do zásuvky EXT2-TO VCR/SAT nie je 
zapojené žiadne zariadenie, stlačením SCART 
dôjde ku prepnutiu na predvolený TV.

Sledovanie ďalších TV programov.

 Ak chcete zvoliť iný TV kanál, použite tlačidlo 
hore/dole TV kanálov.

Užitočná rada:
– Nezabudnite prepnúť TV späť na jeho kanál 
vstupu videa, ak chcete sledovať TV kanál 
prostredníctvom rekordéra alebo prehrávať 
nahratý disk.
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Automatické nahrávanie zo 
satelitného prijímača

Táto funkcia sa vzťahuje len na satelitný 
prijímač (alebo podobné zariadenia), ktorý je 
zapojený do zásuvky Scart EXT2-TO VCR/SAT 
tohto rekordéra. Okrem toho, satelitný 
prijímač musí mať funkciu časovača, ktorá je 
schopná ovládať funkciu nahrávania tohto 
rekordéra.

Pred začatím ...
Zabezpečte, aby režim { SAT recording } 
(Satelitné nahrávanie) v nastavení nahrávania 
bol nastavený na možnosť { On } (Zapnutý).

A Použite programovaciu funkciu časovača 
satelitného prijímača na naprogramovanie 
nahrávania (pozrite si príručku používateľa 
satelitného prijímača).
 Každé nahrávanie sa dá naprogramovať až 

do 6 (šesť) hodín.

B Prepnite satelitný prijímač do pohotovostného 
režimu.

C Prepnite rekordér do pohotovostného režimu.
 Nechajte rekordér a satelitný prijímač v 

pohotovostnom režime na nahrávanie.
 Rekordér spustí nahrávanie, keď 

zaznamená signál zo satelitného prijímača.

Užitočná rada:
– Nahrávky časovača rekordéra majú prednosť 
pred automatickým satelitným nahrávaním. 
Automatické satelitné nahrávanie sa zastaví, ak sa 
má spustiť nahrávanie časovača rekordéra.

O nahrávaní pomocou časovača

Použite nahrávanie pomocou časovača, aby ste 
automaticky spustili a zastavili nahrávanie v 
neskorší dátum/čas. Rekordér sa naladí na 
správny kanál s programom a začne nahrávanie 
v určený čas.

S týmto rekordérom môžete súčasne 
naprogramovať až 40 nahrávaní a až 6 (šesť) 
hodín pre každý záznam. Počas nahrávania 
pomocou časovača sa nedá zmeniť kanál 
rekordéra.

Poznámka:  Ak naprogramované nahrávanie 
časovača je dlhšie než 6 (šesť) hodín, rozdelí sa 
na dva alebo viac titulov.

Existujú dva spôsoby programovania 
nahrávania pomocou časovača
– Použitie funkcie ShowView
– Použitie programovania pomocou 

manuálneho časovača.

PAUSE LIVE TV

TIMER
(SHOWVIEW)

OK

O „VPS/PDC“
„VPS“ (Video Programming System) alebo 
„PDC“ (Programme Delivery Control) sa 
používajú na ovládanie spustenia a trvania 
nahrávaní TV kanálov. Ak sa TV program začne 
skôr alebo sa skončí neskôr, ako bolo 
naplánované, rekordér sa zapne a vypne v 
správnom čase.
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Nahrávanie pomocou časovača 
(systém ShowView)

Predstavuje jednoduchý systém programovania 
časovača. Ak ho chcete použiť, zadajte 
programovacie číslo systému ShowView 
priradené k vášmu televíznemu programu Toto 
číslo môžete nájsť v programe vášho časopisu.

A Zapnite TV na správny zobrazovací kanál pre 
rekordér.

B Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo TIMER 
(SHOWVIEW).
 Zobrazí sa ponuka časovača.

    

Start time

Stop time

Date

Source

Channel

Title name

Repeat

VPS/PDC

Recording target 

New Timer ShowView

Timer detailsList of timers

C Stlačte modré tlačidlo na diaľkovom ovládači 
pre funkciu { ShowView }
 Zobrazí sa zadávacia ponuka funkcie 

ShowView.

ShowView System

Enter ShowView program number :

Clear Store Cancel

D Použite alfanumerickú klávesnicu 0-9 na 
zadanie programovacieho čísla funkcie 
ShowView (napr. 5-312-4 alebo 5,312 4, 
napíšte ‘53124’).

 Ak chcete vymazať programovacie číslo, 
stlačte červené tlačidlo pre { Clear } 
(Vymazať).

 Ak chcete zrušiť programovanie a ukončiť 
ponuku, stlačte žlté tlačidlo pre { Cancel } 
(Zrušiť).

E Na potvrdenie vami zadaných údajov stlačte 
zelené tlačidlo, aby sa výber { Store } (Uložiť).
 Zobrazí sa hlásenie, aby ste vstúpili do 

zoznamu kanálov.

F V ponuke vyberte možnosť { OK } a výber 
potvrďte stlačením tlačidla OK.
 Zobrazia sa informácie o kanáli.

  

Start timeNew timer

Start time

Stop time

Date

Source

Channel

Title name

Repeat

VPS/PDC

Recording target 

Clear all Store

20    30 

Cancel

20:30

21:30

16/01/07

Analogue

P05

Show

Once

On

HDD

G Ak chcete zmeniť nastavenia nahrávania, 
presuňte sa na príslušné políčko a stlačte .

{ Repeat } (Opakovať) - Raz
- Týždenne
- Pon~Pia
- Denne

{ VPS/PDC } - Vypnutý
- Zapnutý

{ Recording target } 
(Cieľ nahrávania)

- HDD
- DVD

H Zvoľte nastavenie a stlačte OK.
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I Po dokončení uložte nastavenie stlačením 
zeleného tlačidla pre { Store } (Uložiť).

J Proces ukončíte stlačením tlačidla TIMER 
(SHOWVIEW).
 Na zobrazovacom paneli sa rozsvieti ikona 

„TIMER“ (časovač), ak sa nastaví nahrávanie 
pomocou časovača.

Užitočná rada:
– Ak sa rekordér nenachádza v pohotovostnom 
režime, zobrazí sa správa s hlásením predtým, 
než začne nahrávanie pomocou časovača. Ak 
správu nebudete brať na vedomie, rekordér sa 
automaticky prepne na príslušný kanál a spustí 
nahrávanie.

Nahrávanie pomocou časovača 
(manuálne)

A Zapnite TV na správny zobrazovací kanál pre 
rekordér.

B Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo TIMER 
(SHOWVIEW).
 Zobrazí sa ponuka časovača.

    

Start time

Stop time

Date

Source

Channel

Title name

Repeat

VPS/PDC

Recording target 

New Timer ShowView

Timer detailsList of timers

C Stlačte zelené tlačidlo na diaľkovom ovládači 
pre  { New Timer } (Nový časovač).
 Zobrazí sa zadávacia ponuka nového 

časovača.

    Clear All Store Cancel

Start timeNew Timer

Start time

Stop time

Date

Source

Channel

Title name

Repeat

VPS/PDC

Recording target 
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{ Start time } 
(Čas spustenia 
nahrávania)

Zadajte čas spustenia 
nahrávania (hodiny : 
minúty).

{ Stop time } 
(Čas zastavenia 
nahrávania)

Zadajte čas skončenia 
nahrávania (hodiny : 
minúty).

{ Date } 
(Dátum)

Zadajte dátum 
nahrávania (Day/Month/
Year) (Deň/mesiac/rok).

{ Source } 
(Zdroj)

Zvoľte zdroj (analógový 
tuner alebo digitálny 
tuner) na nahrávanie.

{ Channel } 
(Kanál)

Zvoľte TV kanál alebo 
externý vstupný kanál 
na nahrávanie.

{ Title Name } 
(Názov titulu)

Zadajte názov titulu pre 
túto nahrávku.

{ Repeat } 
(Opakovať)

Zvoľte nastavenie 
opakovaného 
nahrávania {Once, 
Weekly, Mon~Fri, 
Daily} (Raz, Týždenne, 
Pon~Pia, Denne).

{ VPS/PDC } Zapnite alebo vypnite 
nastavenie VPS/PDC.

{ Recording 
target } 
(Cieľ nahrávania)

Zvoľte cieľové miesto 
na nahrávanie (pevný 
disk alebo DVD disk).

D Zvoľte zadávacie políčko a stlačte . 

E Použite tlačidlá pq alebo alfanumerickú 
klávesnicu 0-9, aby ste vybrali alebo zadali 
informácie o nahrávaní, a výber potvrďte 
stlačením tlačidla OK.

F Po dokončení uložte nastavenie stlačením 
zeleného tlačidla pre { Store } (Uložiť). 

G Proces ukončíte stlačením tlačidla TIMER 
(SHOWVIEW).
 Na zobrazovacom paneli sa rozsvieti ikona 

„TIMER“, (časovač) ak sa nastaví nahrávanie 
pomocou časovača.

Užitočná rada:
– Ak sa rekordér nenachádza v pohotovostnom 
režime, zobrazí sa správa s hlásením predtým, 
než začne nahrávanie pomocou časovača. Ak 
správu nebudete brať na vedomie, rekordér sa 
automaticky prepne na príslušný kanál a spustí 
nahrávanie.
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Zmena/vymazanie 
naprogramovaného nahrávania

A Zapnite TV na správny zobrazovací kanál pre 
rekordér.

B Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo TIMER 
(SHOWVIEW).
 Zobrazí sa ponuka časovača.

    Delete New Timer Change ShowView

20:30 - P05 TELE-Once

09:00 - P03 TELE-Once

11:30 - P04 TELE-Once

Timer detailsList of timers

Start time

Stop time

Date

Source

Channel

Title name

Repeat

VPS/PDC

Recording target 

20:30

21:30

16/01/07

Analogue

P05

ABC

Once

On

HDD

C Zvoľte naprogramované nahrávanie, ktoré 
chcete vymazať alebo upraviť.

D Ak chcete vymazať naprogramované 
nahrávanie, stlačte červené tlačidlo na 
diaľkovom ovládači pre { Delete } (Vymazať).

E Ak chcete zmeniť naprogramované nahrávanie, 
stlačte žlté tlačidlo na diaľkovom ovládači pre  
{ Change } (Zmeniť).
 Zobrazí sa zadávacia ponuka časovača.

  

Start timeNew timer

Start time

Stop time

Date

Source

Channel

Title name

Repeat

VPS/PDC

Recording target 

Clear all Store

20    30 

Cancel

20:30

21:30

16/01/07

Analogue

P05

Show

Once

On

HDD

F Vykonajte potrebné zmeny v príslušnom 
zadávacom políčku.

G Po dokončení uložte nastavenie stlačením 
zeleného tlačidla pre { Store } (Uložiť). 

H Proces ukončíte stlačením tlačidla TIMER 
(SHOWVIEW).
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Nahrávanie z externého 
zariadenia (kamkordér/VCR/
DVD prehrávač )

Keď pripojíte externé zariadenie k rekordéru, 
môžete zvoliť, či vytvoríte nahrávku z 
externého zariadenia na pevný disk alebo na 
nahrávateľný DVD disk. Materiál s ochranou 
proti kopírovaniu sa nedá nahrať na tento 
rekordér.

Pred začatím...
Označte obsah vo vyrovnávacej pamäti 
časového posunu, ktorý chcete nahrať na 
pevný disk. V opačnom prípade sa celý obsah 
vymaže, keď spustíte nahrávanie z 
kamkordéra.

PAUSE LIVE TV

A Zapnite TV na správny zobrazovací kanál pre 
rekordér.

B Pripojte externé zariadenie (napr. kamkordér, 
VCR, DVD prehrávač) k tomuto rekordéru.

C Stlačte CAM na diaľkovom ovládači.
 Zobrazí sa varovná správa. Celý obsah vo 

vyrovnávacej pamäti časového posunu sa 
vymaže, len ‘označený’ obsah sa uloží na pevný 
disk. 

Switching to camera mode will clear the Time

Shift Buffer.

Select a media type to record.

Hard Disk Optical Disc Cancel

D Zvoľte cieľové miesto naahrávanie a stlačte 
OK na potvrdenie.

E Opakovaným stláčaním tlačidla P +/- 
vyberte správny vstupný kanál, ktorý 
zodpovedá pripojenej zásuvke zariadenia.
 { CAM 1 } : zásuvka S-VIDEO alebo VIDEO 

vpredu.
 { EXT 1 } : zásuvka Scart EXT1 TO TV 

vzadu.
 { EXT 2 } : zásuvka Scart EXT2-TO VCR/

SAT vzadu.

F Zapnite externé zariadenie a nájdite miesto, na 
ktorom sa má začať nahrávka, potom uveďte 
externé zariadenie do režimu pozastavenia.

G Stlačte REC na spustenie nahrávania a spustite 
prehrávanie externého zariadenia.

 Na pozastavenie nahrávania stlačte tlačidlo u.
Na pokračovanie nahrávania znovu stlačte 
tlačidlo u.
 Po opätovnom spustení nahrávania sa 

vytvorí nová značka kapitoly (len pre 
nahrávateľné DVD disky).

H Na zastavenie nahrávania stlačte tlačidlo 
STOP Ç.
 Keď začnete ďalšiu nahrávku, vytvorí sa 

nový titul.

I Proces ukončíte stlačením tlačidla LIVE TV.

Užitočná rada:
– Počas nahrávania z externého zariadenia na 
pevný disk alebo na nahrávateľný DVD disk 
môžete stlačiť tlačidlo OK na vytvorenie značky 
kapitoly v konkrétnom bode.
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Nahrávanie z DV kamkordéra

Keď zapojíte DV kamkordér do zásuvky DV 
IN tohto rekordéra, môžete ovládať 
kamkordér aj tento rekordér pomocou 
diaľkového ovládača rekordéra. Navyše, 
inteligentná funkcia vytvárania kapitol 
zabezpečuje, že značky kapitol sa vytvárajú pri 
každom prerušení obrazu.

Pred začatím...
Označte obsah vo vyrovnávacej pamäti 
časového posunu, ktorý chcete nahrať na 
pevný disk. V opačnom prípade sa celý obsah 
vymaže, keď spustíte nahrávanie z kamkordéra.

PAUSE LIVE TV

A Zapnite TV na správny zobrazovací kanál pre 
rekordér..

B Zapojte svoj kamkordér Digital Video alebo 
Digital 8 do zásuvky DV IN tohto rekordéra.

C Stlačte CAM na diaľkovom ovládači.
 Zobrazí sa varovná správa. Celý obsah vo 

vyrovnávacej pamäti časového posunu sa 
vymaže, len ‘označený’ obsah sa uloží na pevný 
disk.

Switching to camera mode will clear the Time

Shift Buffer.

Select a media type to record.

Hard Disk Optical Disc Cancel

D Zvoľte cieľové miesto pre nahrávanie a stlačte 
OK na potvrdenie.

E Zapnite DV kamkordér a spusťte prehrávanie.

F Stlačením tlačidla REC spustíte nahrávanie.

 DV control

G Ak chcete používať diaľkový ovládač rekordéra 
na ovládanie činnosti kamkordéra počas 
nahrávania, stlačte zelené tlačidlo na 
diaľkovom ovládači pre { DV Control } 
(Ovládanie DV).
 Na obrazovke sa zobrazia ovládacie tlačidlá 

DV.

Cancel HIDECHAPTER DIVIDE

00:11:25
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H Môžete prechádzať na príslušné ovládacie 
tlačidlá na obrazovke na ovládanie prehrávania 
DV kamkordéra.

I Ak chcete zastaviť nahrávanie, stlačte tlačidlo 
STOP Ç.
 Aj rekordér aj kamkordér sa zastavia.

J Proces ukončíte stlačením tlačidla LIVE TV.

Užitočné rady:
– Niektoré kamkordéry sa nedajú ovládať 
ovládacím tlačidlami DV na obrazovke. 
– Miešanie formátu videa PAL a NTSC 
nahrávania na tom istom nahrávateľnom DVD 
disku nie je možné.
– Ak je nejaká časť pásky prázdna, nahrávanie sa 
pozastaví. Nahrávanie sa spustí automaticky, keď 
sa vyskytne nahrávateľný signál Ak je však viac 
než 5 -minútový úsek prázdnej pásky, nahrávanie 
sa automaticky ukončí.
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Kopírovanie TV programov z pevného disku

O kopírovaní

New

All

Recordings

Video files
Music

Photo

Content Sorting

Genre

Protected

Delete order

Last played

TV programy nahrané na pevný disk sa 
uchovajú ako obsah ‘Nahrávok’. To umožňuje 
úpravu nahrávky jednoduchým spôsobom a 
kopírovanie na nahrávateľný DVD disk pre 
bezpečné uchovanie a neskoršie sledovanie.

Čas potrebný na kopírovanie závisí od režimu 
nahrávania, ktorý sa použil pri nahrávkach na 
pevný disk. Pre proces kopírovania nie je 
možné zmeniť režim nahrávania. Preto je 
dôležité, aby ste si zvolili vhodný režim 
nahrávania, keď nastavujete nahrávanie na 
pevný disk.

Proces kopírovania sa deje pri vyššej rýchlosti 
ako nahrávanie. Maximálna rýchlosť 
kopírovania je 4x. Ani pri vysokorýchlostných 
diskoch sa nedá skrátiť čas potrebný na 
nahrávanie.

    Pevný disk  Nahrávateľný DVD disk

HDD 

recording 

mode

Time required 

for copying 1 hour 

of recording

 

HQ

SP

SPP

LP

EP

SLP

SEP

15.0 mins

8.0 mins

7.0 mins

6.0 mins

4.5 mins

3.5 mins

2.5 mins

Hours of recordings can 

be stored in an empty 

4.7GB recordable DVD

1 

2

2.5

3

4

6

8

Užitočná rada:
– Ak sa titul z pevného disku nezmestí na 
nahrávateľný DVD disk, rozdeľte titul na 
odstránenie nechcených častí.. Pozrite si časť 
‘Úprava nahrávok – Pevný disk – Úprava 
videozáznamov’ ohľadne podrobností.

Kopírovanie nahrávok na 
nahrávateľný DVD disk

A Zapnite TV na správny zobrazovací kanál pre 
rekordér.

B Do rekordéra vložte nahrávateľný DVD disk.

C Stlačte tlačidlo HDD LIST na diaľkovom 
ovládači.

D Tlačidlami  prejdite na požadovaný titul, 
potom stlačte zelené tlačidlo na diaľkovom 
ovládači pre { Copy } (Kopírovať).
 Zobrazia sa informácie o vytvorení kópie 

na disku.

  

Title     CH8 15-Jul-2007 13:54

Length      52 min

Available Space   2 hr 03 min

Copying Time     19 min

Erase disc Start Cancel

Check Disc 

E Stlačte zelené tlačidlo na spustenie 
kopírovania.

 V opačnom prípade stlačte žlté tlačidlo na 
zrušenie činnosti.

 Ak na nahrávanie používate DVD±RW disk, 
môžete stlačiť  . / > na voľbu miesta na 
disku, na ktoré chcete umiestniť nahrávku 
(napr. miesto po vymazanom titule).
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Zmena zobrazenia obrazovky 
pre nahrávateľný DVD disk

Ak sa nahrávateľný DVD disk použil v 
mechanike počítača alebo v inom rekordéri, 
ponuka obrazovky sa nemusí zobraziť správne. 

Predtým, než budete môcť vytvoriť nahrávku 
na disk na tomto rekordéri, musíte zmeniť 
zobrazenie obrazovky disku na typ ‘Philips’.

A Vložte nahrávateľný DVD disk.

B Stlačte tlačidlo HOME na diaľkovom ovládači.

C Presuňte sa na { Disc Tray } (Priečinok disku).

Hard Disk

USB 

Title 01

Title 02

Title 03

Title 04 

Title 05

Title 06

Title 07

Title n

Disc Tray

Adapt menu   

Source Titles

D Ak sa zobrazí { Adapt menu } (Ponuka 
prispôsobenia), disk má odlišný formát ponuky. 
Stlačte červené tlačidlo na diaľkovom 
ovládači.
 Na TV sa zobrazí správa na potvrdenie 

úkonu.

E Stlačte OK na potvrdenie úkonu prispôsobenia 
ponuky.

Kopírovanie TV programov z pevného disku
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Kopírovanie súborov medzi HDD, USB a DVD diskom

Časť pevného disku tohto rekordéra sa dá 
použiť ako hracia skrinka médií, ktorá 
umožňuje uložiť a prehrať videozáznamy, 
hudbu a fotografie. Tieto súbory môžete 
kopírovať z USB alebo DVD disku na pevný 
disk, z pevného disku na USB a nahrávateľný 
DVD disk a dokonca aj priamo medzi USB a 
nahrávateľným DVD diskom.

Poznámky:
Z pevného disku sa nedá kopírovať video 
alebo TV nahrávky na zariadenie USB.
Hracia skrinka médií podporuje nasledovné 
súbory:
– MP3 a hudbu Windows Media (.mp3 a 
.wma)
– Fotografie vo formáte JPEG z digitálneho 
fotoaparátu (.jpg)
– Filmy vo formáte DivX (.avi a .divx)

Kopírovanie súborov z 
pevného disku na USB alebo 
nahrávateľný DVD disk

Súbory môžete kopírovať z pevného disku 
rekordéra na svoju prenosnú USB jednotku 
alebo nahrávateľný DVD disk. Pri kopírovaní 
na USB sú prípustné len dátové súbory (MP3, 
WMA, DivX a JPEG).

A Zapnite TV na správny zobrazovací kanál pre 
rekordér.

B Vložte nahrávateľný DVD disk do rekordéra 
alebo prenosnú USB jednotku do USB 
zásuvky.

C Stlačte tlačidlo HOME.

D Zvoľte médium, na ktorom sú uložené súbory, 
a stlačte .

E Pomocou kurzorových tlačidiel prejdite na 
požadovaný titul. Ak chcete vykonať viac 
volieb, stlačte tlačidlo SELECT.

F Stlačte zelené tlačidlo pre { Copy } 
(Kopírovať).
 Zobrazí sa obrazovka voľby typu média.

Target for copy.

Choose destination for copy.

To USB

To Disc

G Zvoľte cieľové miesto na kopírovanie a stlačte 
tlačidlo OK na potvrdenie.

 V opačnom prípade, stlačte BACK  na 
návrat do predchádzajúcej ponuky.

H Stlačte OK znovu na spustenie kopírovania.

 V opačnom prípade, zvoľte { Cancel } (Zrušiť) 
v ponuke a stlačte OK na zrušenie činnosti.
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Kopírovanie súborov z USB na 
pevný disk alebo nahrávateľný 
DVD disk

Môžete skopírovať svoje dátové súbory (MP3, 
WMA, DivX a JPEG) z jednotky USB na pevný 
disk rekordéra alebo na nahrávateľný DVD disk.

A Zapnite TV na správny zobrazovací kanál pre 
rekordér.

B Zapojte USB zariadenie typu Flash /čítačku 
pamäťových kariet alebo digitálny fotoaparát 
do zásuvky USB na prednom paneli rekordéra.

C Stlačte USB na diaľkovom ovládači na 
prezeranie súborov.

D Prechádzajte cez ponuku a zvoľte súbory na 
skopírovanie. Ak chcete vykonať viac volieb, 
stlačte tlačidlo SELECT.

E Stlačte zelené tlačidlo pre { Copy } 
(Kopírovať).
 Zobrazí sa obrazovka voľby typu média.

Target for copy.

Choose destination for copy.

To Disc

To Hard Disk

F Zvoľte cieľové miesto na kopírovanie a stlačte 
tlačidlo OK na potvrdenie.

 V opačnom prípade stlačte BACK  na 
návrat do predchádzajúcej ponuky.

G Zobrazí sa dialógové okno na potvrdenie, 
stlačte OK na spustenie kopírovania.

1 item(s) selected for copying.

Copy Cancel

Copy

 V opačnom prípade zvoľte { Cancel } (Zrušiť)  
v ponuke a stlačte OK na zrušenie činnosti.

Kopírovanie súborov medzi HDD, USB a DVD diskom

Kopírovanie súborov z CD/DVD 
disku na pevný disk alebo USB

Z vášho disku je možné na pevný disk tohto 
rekordéra alebo do zariadenia USB kopírovať 
len dátové súbory (MP3, WMA, DivX a JPEG).

A Zapnite TV na správny zobrazovací kanál pre 
rekordér.

B Do rekordéra vložte nahrávateľný CD/DVD 
disk.

C Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo DISC.
 Zobrazí sa ponuka s obsahom disku.

D Pomocou kurzorových tlačidiel prejdite na 
požadovaný titul. Ak chcete vykonať viac 
volieb, stlačte tlačidlo SELECT.

E Stlačte zelené tlačidlo pre { Copy } 
(Kopírovať).
 Zobrazí sa obrazovka voľby typu média.

Target for copy.

Choose destination for copy.

To USB

To Hard Disk

F Zvoľte cieľové miesto na kopírovanie a stlačte 
tlačidlo OK na potvrdenie.

 V opačnom prípade stlačte BACK  na 
návrat do predchádzajúcej ponuky.

G Zobrazí sa dialógové okno na potvrdenie, 
stlačte OK na spustenie kopírovania.

 V opačnom prípade zvoľte { Cancel } (Zrušiť) 
v ponuke a stlačte OK na zrušenie činnosti.

Užitočná rada:
– Všetky súbory vo formáte DivX (.avi alebo .divx) 
sa skopírujú do videooddielu pevného disku, 
pričom všetka hudba (.mp3 alebo .wma) a 
fotografie na digitálnom fotoaparáte (.jpg) sa 
skopírujú do oddelenia údajov.

3_dvdr5570h_58_slo_27843.indd   2593_dvdr5570h_58_slo_27843.indd   259 12/18/2008   3:27:28 PM12/18/2008   3:27:28 PM



260

S
lo

ve
n

č
in

a

Prehrávanie z pevného disku

Navigácia v pevnom disku

Jednotka pevného disku slúži ako hracia 
skrinka médií, ktorá umožňuje uložiť všetky 
zdroje nahrávok (TV záznamy, videozáznamy, 
hudba a fotografie). Tituly nahraté alebo 
skopírované na pevný disk sa automaticky 
uložia do samostatného obsahu založeného na 
vlastnostiach nahrávok.

Hard Disk

Content

Sorting

Titles

A Stlačte HOME.
 Zobrazí sa úvodná ponuka.

Disc Tray

USB

Recordings

Video files

Music

Photo

Source Content

Hard Disk

Previous  HDD Info 

{ Recordings } (Nahrávky)
Obsahuje nahrávky z vyrovnávacej pamäte 
časového posunu (TV programov).

{ Video files } (Videosúbory)
Obsahuje len DivX alebo kompatibilné 
videosúbory (.avi alebo .divx).

{ Music } (Hudba)
Obsahuje len zvukové súbory (.mp3 alebo .wma).

{ Photo } (Fotografie)
Obsahuje len obrázkové súbory (.jpg alebo .jpeg). 

B Zvoľte typ obsahu a stlačte  na získanie 
prístupu k daným možnostiam zobrazenia 
triedenia.

Video files

Music

Photo

New

All

Delete order

Protected

Genre

Last played

Content Sorting

Recordings

 Možnosti triedenia sa menia podľa druhu 
zvoleného obsahu.

C Zvoľte možnosť triedenia a stlačte  na 
prezeranie titulov.

D Ak chcete ukončiť ponuku, stlačte HOME.

Vyhľadávanie obsahu

Môžete vyhľadávať obsah konkrétneho typu na 
pevnom disku pomocou filtrov a kľúčových 
slov. Táto funkcia sa vzťahuje len na nahrávky 
a hudobné súbory.

A Ak je dostupné vyhľadávanie obsahu, stlačte 
modré tlačidlo pre { Search } (Vyhľadávanie).

 Search

B Zvoľte ukážky v TV podľa vyhľadávacích 
kritérií, ktoré uprednostňujete, a stlačte 
červené tlačidlo na spustenie vyhľadávania. 

Search  BackClear

C Po ukončení vyhľadávania sa zobrazí zoznam 
všetkých zodpovedajúcich položiek obsahu.

3_dvdr5570h_58_slo_27842.indd   2603_dvdr5570h_58_slo_27842.indd   260 2007-09-06   2:55:36 PM2007-09-06   2:55:36 PM



261

S
lo

ve
n

č
in

a

Základná činnosť

Každá nahrávka uložená na pevnom disku sa 
zobrazí v zozname pevného disku s Obrázkom 
indexu.

A Stlačte HDD LIST na diaľkovom ovládači.

Titles Info

Delete Protect Copy Child Lock

Time        00:37:34  SP

Date        07.07.2007

Genre      Others

Title 1

Title 2

Title 3

Title 4

Title 5

B Tlačidlami  prejdite na titul, ktorý chcete 
prehrať, potom stlačte u na spustenie 
prehrávania.

 Tento rekordér má schopnosť pokračovať v 
prehrávaní. Prehrávanie vždy začne v bode 
posledného zastavenia. Ak chcete spustiť 
prehrávanie od začiatku, stlačte OK.

 Symboly na obrazovke { Info } (Informácie) 
označujú:

 – titul je ešte stále súčasť nahrávky vo 
‘vyrovnávacej pamäti časového posunu’.

  – titul je uzamknutý.

P   – titul je chránený.

C   – titul je chránený proti kopírovaniu.
c  – titul je nastavený na automatické  
   označovanie kapitol s reklamnými  
   blokmi. 
 – titul bol prezeraný.

 – titul bol upravovaný.

C Počas prehrávania môžete použiť nasledovné 
tlačidlá na diaľkovom ovládači na získanie 
prístupu k dodatočným funkciám prehrávania.

Prehrávanie z pevného disku (pokračovanie)

. (PREV/NEXT) /  > (NEXT/FFW)
– Presuňte sa na začiatočnú alebo 
predchádzajúcu/nasledujúcu kapitolu.
– Stlačte a podržte na Rýchle vyhľadávanie 
dozadu/dopredu. Stlačte tlačidlo znovu na 
zvýšenie rýchlosti vyhľadávania (4x, 16x, 64x, 
256x).

Otočné koliesko  
– Otočte otočné koliesko o jedno kliknutie 
doľava alebo doprava, aby ste sa posúvali 
dozadu alebo dopredu vo vyrovnávacej pamäti 
časového posunu.
– Otáčanie otočného kolieska pre rýchlu a 
jednoduchú navigáciu v rámci vyrovnávacej 
pamäte časového posunu.

INFO
– Zobrazenie alebo skrytie informácií o titule, 
videopruh a dodatočné funkcie, ku ktorým 
môžete získať prístup prostredníctvom tlačidla 
s farebným kódom. 

PAUSE LIVE TV u
– Pozrite si zastavený obraz alebo obnovte 
prehrávanie.

STOP Ç
– Zastavenie prehrávania.

D Ak chcete ukončiť ponuku, stlačte HOME.

PAUSE LIVE TV
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Prehrávanie z pevného disku (pokračovanie)

Vymazanie/Uzamknutie/
Ochrana titulu na pevnom disku

Tieto možnosti sa zobrazia v spodnej časti 
ponuky s obsahom titulov na pevnom disku. 

A Stlačte HDD LIST na diaľkovom ovládači.

B Tlačidlami  prejdite na titul, ktorý chcete 
prehrať.

C Stlačte tlačidlo so zodpovedajúcim farebným 
kódom na diaľkovom ovládači na získanie 
prístupu k možnostiam zobrazeným v spodnej 
časti ponuky.

Delete   Copy Child Lock Protect

    Chld Unlck Unprotect

{ Delete } (Vymazať)
Červené tlačidlo – Vymaže sa zvolený titul z 
pevného disku.

{ Copy } (Kopírovať)
Zelené tlačidlo – Kopírovanie zvoleného titulu 
na nahrávateľný disk DVD. Kopírovanie na 
USB je možné len pri dátových súboroch.

{ Child Lock } / { Chld Unlck }  
(Rodičovský zámok) / (Prístup pre deti)
Žlté tlačidlo – Uzamknutie alebo odomknutie 
sledovania zvoleného titulu. Na prehratie 
uzamknutého titulu alebo odomknutie titulu sa 
vyžaduje štvorciferný PIN kód.
Poznámka: Táto možnosť je viditeľná, len ak 
je nastavenie funkcie { Child lock } (Rodičovský 
zámok) aktivované. Pozrite si časť ‘Možnosti 
systémovej ponuky – Nastavenia prehrávania – 
{ Access } (Prístup)’.

{ Protect } / { Unprotect }   
(Ochrana) / (Bez ochrany)
Modré tlačidlo – Ochrana alebo zrušenie 
ochrany titulu pred úpravou alebo 
automatickým vymazaním nahrávok.

D Ak chcete ukončiť ponuku, stlačte HOME.

Opakovanie prehrávania 
pevného disku

Počas prehrávania titulu na pevnom disku 
môžete zvoliť opakovanie prehrávania titulu 
alebo konkrétnej časti v rámci daného titulu. 

 Repeat Repeat A-B

 Stlačte žlté tlačidlo na diaľkovom ovládači pre  
{ Repeat } (Opakovať).
 Titul sa bude opakovane prehrávať, kým 

znovu nestlačíte žlté tlačidlo.

 Stlačte modré tlačidlo na diaľkovom ovládači 
pre { Repeat A-B } (Opakovať A-B).  
 Prvým stlačením sa označí začiatočný bod 

opakovaného prehrávania a druhým stlačením 
zasa konečný bod. 
 Označená časť sa bude opakovane 

prehrávať, kým znovu nestlačíte modré 
tlačidlo. 
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Prehrávanie z USB zariadenia

Prostredníctvom tohto rekordéra môžete 
prezerať, kopírovať alebo vymazať obsah USB 
zariadenia typu Flash/čítačky pamäťových 
kariet alebo digitálneho fotoaparátu. 

A Zapojte USB zariadenie typu Flash/čítačku 
pamäťových kariet alebo digitálny fotoaparát 
priamo do zásuvky USB na prednom paneli 
(ako je zobrazené na vyššie uvedenom 
obrázku).

B Stlačte USB na diaľkovom ovládači na 
prezeranie súborov.
 Zobrazí sa ponuka s obsahom.

Folder 01

Folder 02

  

Root

Video

Photo

Music

Content

C Zvoľte súbor, ktorý sa má prehrať, a stlačte 
u na spustenie prehrávania. 

 Počas prehrávania sú dostupné nastavenia 
prehrávania zobrazené v spodnej časti 
obrazovky.
 Na získanie ďalších informácií o prehrávaní 

si pozrite časť ‘Prehrávania zvukového CD 
disku (MP3/WMA)’, ‘Prehrávanie fotografií vo 
formáte JPEG (prezentácia)’ alebo ‘Prehrávanie 
DivX disku’ ohľadne podrobností.

D Ak chcete zastaviť prehrávanie, stlačte tlačidlo 
STOP Ç alebo vyberte USB zariadenie typu 
Flash/čítačku pamäťových kariet alebo digitálny 
fotoaparát z USB zásuvky.

Užitočné rady:
– USB zásuvka podporuje len prehrávanie a 
kopírovanie súborov vo formáte JPEG/MP3/WMA/
DivX.
– USB zásuvka nepodporuje pripojenie iných USB 
zariadení okrem USB zariadenia typu Flash/čítačky 
pamäťovej karty alebo digitálneho fotoaparátu.
– Keď USB zariadenie nepasuje do USB zásuvky, 
je potrebný USB predlžovací kábel.
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Prehrávateľné disky

Pomocou tohto rekordéra môžete prehrávať a 
nahrávať na nasledujúce disky:

Nahrávanie a prehrávanie

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

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

DVD+R DL 
(Dvojvrstvový DVD+R disk); 
rovnaký ako DVD±R disk.

Iba prehrávanie:

DVD Video (Digital Versatile 
Disc - Digitálny univerzálny disk)

CD-RW (Prepisovateľný CD disk) 
zvukový/MP3/JPEG obsah

CD-R (Nahrávateľný CD disk) 
zvukový/MP3/JPEG obsah

Audio CD (Digitálny zvuk na 
kompaktnom disku)

MP3/WMA disk

Video CD disk 
(Formáty 1.0, 1.1, 2.0)

Super Video CD

DivX, DivX Ultra

Prehrávanie z disku

DÔLEŽITÉ!
– Ak sa po stlačení tlačidla na TV 
obrazovke zobrazí ikona zablokovania 
‘X’ alebo , funkcia nie je na danom 
disku alebo v danom čase dostupná.
– DVD disky a prehrávače sú navrhnuté 
s regionálnymi obmedzeniami. Pred 
prehraním disku sa uistite, že je disk 
určený pre rovnaký región ako váš 
prehrávač.

Spustenie prehrávania disku

A Stlačením tlačidla STANDBY-ON 2 zapnite 
rekordér.

B Stlačte OPEN CLOSE ç na prednej strane 
rekordéra.

 Môžete tiež podržať stlačené tlačidlo  
STOP Çna diaľkovom ovládači na otvorenie 
a zatvorenie priečinku disku.

C Umiestnite disk do priečinku s etiketou smerom 
nahor a potom stlačte OPEN CLOSE ç.
 Pri obojstranných diskoch vložte disk so 

stranou, ktorú chcete prehrať smerom nahor.

D Zapnite TV na správny zobrazovací kanál pre 
rekordér.

E Prehrávanie sa môže spustiť automaticky.

 V opačnom prípade stlačte DISC. Prejdite na 
stopu/titul, ktorý sa má prehrať a stlačte u.

Užitočné rady:
– Tento rekordér ma schopnosť obnovenia 
prehrávania (pre určité typy diskov). Stlačte PLAY 
na obnovenie prehrávania alebo stlačte OK na 
spustenie prehrávania od začiatku.
– Ak sa na TV zobrazí dialógové okno so zadaním 
PIN kódu, pre vložený disk sa spustil rodičovský 
zámok. Musíte zadať svoj štvorciferný PIN kód. 

ReWritable

Recordable
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Prehrávanie z disku (pokračovanie)

Prehrávanie DVD video disku

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

A Vložte DVD disk.

 Ak sa zobrazí ponuka disku, pomocou tlačidiel 
 zvoľte spôsob prehrávania a stlačte OK 

na potvrdenie alebo zadajte voľbu 
alfanumerickou klávesnicou 0-9.

Prístup do ponuky disku
 Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo DISC. 

Voľba predchádzajúcej alebo 
nasledujúcej kapitoly/titulu

 Počas prehrávania stlačte SELECT na 
diaľkovom ovládači na prepínanie medzi 
‘TITLE’ (titul) alebo ‘CHAPTER’ (kapitola), 
potom stlačte . / >.

B Prehrávanie zastavíte stlačením tlačidla  
STOP Ç.

Prehrávanie (Super) CD videodiskov

Disky (Super) Video CD môžu obsahovať 
„PBC“ (Ovládanie prehrávania). To vám 
umožní interaktívne prehrávať videodisky CD 
podľa ponuky na displeji.

A Vložte (Super) CD videodisk.

 Ak sa zobrazí ponuka disku, pomocou tlačidiel 
 zvoľte spôsob prehrávania alebo použite 

alfanumerickú klávesnicu 0-9 na zadanie 
svojej voľby a stlačte OK na potvrdenie.

 Na návrat do predchádzajúcej ponuky stlačte 
na diaľkovom ovládači tlačidlo BACK .

B Prehrávanie zastavíte stlačením tlačidla  
STOP Ç.

Prehrávanie nahrávateľného DVD 
disku

A Vložte nahrávateľný DVD disk.
 Zobrazí sa obrazovka Index Picture 

(Obrázok indexu).

ProtectDelete Child Lock

00:05:12

HQ

15.07.06

02:00:24

SP

28.07.06

00:35:12

SP

Title

Title 1

Title 2

Title 3

Title 4

Title 5

Empty title

B Pomocou tlačidiel  vyberte titul na 
prehrávanie a potom stlačte tlačidlo u.

C Prehrávanie zastavíte stlačením tlačidla   
STOP Ç.

Užitočná rada:
– Ak sa na zobrazovacom paneli zobrazí správa 
‘EMPTY DISC’ („prázdny disk“), na disku sa 
nenachádzajú žiadne nahrávky.
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Prehrávanie z disku (pokračovanie)

Prehrávanie zvukového CD disku 
(MP3/WMA)

Súbory vo formáte MP3 (MPEG1 Audio Layer-3) 
sú vysoko komprimované hudobné súbory. 
Formát MP3 vám umožní uložiť približne 
desaťkrát viac údajov (hudby, obrázkov) na jeden 
CD-ROM disk ako bežný disk CD.

A Vložte zvukový CD disk.
 Zobrazí sa ponuka s obsahom disku.

 V opačnom prípade stlačte DISC.

RootContent

MP3

Images

Music

Video

Photo

B Zvoľte zvukový album alebo stopu, ktorá sa 
má prehrať, a stlačte u.

Album

Track number  06/14

Track time    04:12:10

Track 01

Track 02

Track 03

Track 04

Track 05

Track 06

Track 07

C Počas prehrávania môžete stlačiť . / > 
na voľbu nasledovnej/predchádzajúcej stopy.

D Prehrávanie zastavíte stlačením tlačidla  
STOP Ç.

Užitočné rady:
– Ak sa na rovnakom disku nachádzajú obrázky 
vo formáte JPEG a MP3/WMA, môžete zvoliť 
prehrávanie obrázkov vo formáte JPEG alebo 
MP3/WMA výberom možnosti { Photo } 
(Fotografie) alebo { Music } (Hudba) v ponuke.
– Budú sa prehrávať iba prvé záznamy 
viaczáznamového disku CD.
– Tento rekordér nepodporuje formát zvuku 
MP3PRO.
– Ak sa v názve stopy MP3 (ID3) alebo v názve 
albumu nachádzajú špeciálne znaky, nemusia sa 
zobraziť správne na obrazovke, lebo tento 
rekordér ich nepodporuje.

Prehrávanie súboru vo formáte DivX

Pozrite si časť ‘Možnosti systémovej ponuky – 
Možnosti nastavenia - { DivX VOD }’ ohľadne 
informácií o zakúpení alebo požičaní filmov od 
služby DivX VOD. Tento rekordér dokáže 
prehrávať len filmy vo formáte DivX, ktoré sú 
menšie než 4 GB. 

A Stlačte HOME.

B Zvoľte médium, na ktorom je uložený súbor 
vo formáte DivX, a stlačte .

C Zvoľte { Video } (Videozáznam) v ponuke s 
obsahom.

D Pomocou kurzora prejdite na titul, ktorý 
chcete prehrať, a potom stlačte u na 
spustenie prehrávania.

Počas prehrávania môžete:

 Ak sú dostupné titulky viacerých jazykov na 
disku DivX, môžete stlačiť SUBTITLE na 
diaľkovom ovládači na zmenu jazyka titulkov.

 Ak má disk DivX rôzne zvukové stopy, môžete 
stlačiť tlačidlo AUDIO na diaľkovom ovládači, 
aby ste zmenili prenos zvuku DivX.

 Ak chcete zvoliť typ písma, ktorý podporuje 
nahrané titulky:
1)  Stlačte OPTIONS.
2)  Presuňte sa na { Character set } 

(Nastavenie znakov) v ponuke a stlačte  
3)  Vykonajte voľbu a stlačte OK.

E Prehrávanie zastavíte stlačením tlačidla   
STOP Ç.

Užitočné rady:
– Podporované sú súbory s titulkami s 
nasledujúcimi príponami súborov (.srt, .smi, .sub, .
ssa, .ass), ale sa nezobrazia v ponuke 
prechádzania súborov.
– Názov súboru s titulkami musí byť rovnaký ako 
názov súboru filmu.
Titulky je možné zobraziť len do priemernej dĺžky 
45 znakov.
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Funkcie dodatočného prehrávania

Prehrávanie súborov fotografií 
vo formáte JPEG (prezentácia)

A Stlačte HOME.

Disc Tray

USB

Source

Hard Disk

B Zvoľte médium, na ktorom sú uložené 
fotografie vo formáte JPEG, a stlačte .

Content

Music

Video

Photo

C Zvoľte { Photo } (Fotografie) v ponuke a 
stlačte . 

 Zobrazia sa možnosti From Hard Disk only 
(Len z pevného disku), { Photo folders } 
(Fotopriečinky) a { Photo albums } 
(Fotoalbumy). Znovu stlačte  na voľbu 
možnosti, v ktorej sa majú zobraziť súbory 
fotografií.

Poznámka: Možnosť { Photo albums } 
(Fotoalbumy) nie je dostupná na optickom 
disku a USB.

D Opakovane stláčajte , kým sa nezobrazí 
zoznam s názvami súborov fotografií. 
 Prvé 4 nájdené fotografie v aktuálne 

zvolenom priečinku sa zobrazia na paneli na 
pravej strane.

Photo folders Info

07.07.2007

100 photo(s)

Copy To Album

roll 2

roll 1

roll 3

E Zvoľte súbor a stlačte u na spustenie 
prehrávania prezentácie alebo stlačte OK na 
zobrazenie prehľadových obrázkov. 

 Počas prehrávania sa dostupné nastavenia 
prehrávania zobrazia v spodnej časti 
obrazovky.

Zoom Speed Dn Speed UpRepeat

{ Zoom } (Približovanie)
Červené tlačidlo – Aktivuje sa režim 
približovania. Prehrávanie prezentácie sa 
pozastaví.

{ Zoom In } 
(Priblíženie)

Modré tlačidlo: obraz sa 
zväčší.

{ Zoom Out } 
(Oddialenie)

Žlté tlačidlo: návrat na 
skutočnú veľkosť. 

{ End } 
(Ukončenie)

Červené tlačidlo: 
Ukončenie režimu 
približovania a 
pokračovanie v 
prehrávaní prezentácie.

{ Repeat } (Opakovať)
Zelené tlačidlo – Prepínanie medzi zapnutím a 
vypnutím opakovania.

{ Speed Dn } / { Speed Up }  
(Spomalenie) / (Zrýchlenie) 
Žlté a modré tlačidlo – Zmení sa rýchlosť 
prehrávania prezentácie.

{ Slow } 
(Pomaly)

10-sekundový interval.

{ Medium } 
(Stredne)

5-sekundový interval

{ Fast } 
(Rýchlo)

3-sekundový interval.

F Prehrávanie zastavíte stlačením tlačidla  
STOP Ç.
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Užitočné rady:
– Ak sa na rovnakom disku nachádzajú obrázky 
vo formáte JPEG a MP3, môžete zvoliť 
prehrávanie obrázkov vo formáte JPEG alebo MP3 
výberom možnosti { Photo } (Fotografie) alebo  
{ Music } (Hudba) v ponuke.
– Ak obrázok vo formáte JPEG nie je nahraný 
pomocou súboru typu „exif“, na displeji sa 
nezobrazí miniatúra aktuálneho obrázku. Nahradí 
ho miniatúra obrázku typu ‘blue mountain’ .
– Niektoré typy súborov vo formáte JPEG sa na 
tomto rekordéri nedajú prahrávať.
– Rekordéru môže dlhší čas trvať zobrazenie 
obsahu disku na TV, čo je spôsobené veľkým 
počtom skladieb/obrázkov nahraných na jednom 
disku.
– Nečitateľný disk alebo disk bez názvu sa 
zobrazí ako „Unknown Data (Neznáme údaje)“.
– Počas prehrávania obrázkov vo formáte JPEG 
dôjde stlačením tlačidla OPTIONS k prepnutiu do 
režimu živého televízneho vysielania.

Podporované formáty súborov sú 
obrázkové formáty JPEG:
– Prípona súboru musí byť ‘*.JPG’ a ‘*.JPEG’.
– Tento rekordér môže zobraziť iba obrázky 
nasnímané digitálnym fotoaparátom vo formáte 
JPEG-EXIF, ktorý využívajú takmer všetky 
digitálne fotoaparáty. Nedokáže zobraziť 
formát Motion JPEG, progressive JPEG, iné 
formáty JPEG ani obrázky v iných formátoch 
ako JPEG či zvukové klipy spojené s obrázkami.
– Fotografie vo formáte JPEG s rozlíšením 
viac než 13 megapixelov sa nedajú podporovať.

Prehrávanie hudobnej 
prezentácie

Je možné, len keď sú súbory fotografií vo 
formáte JPEG a hudba uložené na tom istom 
médiu.

A Stlačte HOME.

B Zvoľte médium, na ktorom je uložená hudba, a 
stlačte .

RootContent

MP3

Images

Music

Video

Photo

C Zvoľte { Music } (Hudba) v ponuke a stlačte .

D Pomocou kurzorových tlačidiel nájdite 
priečinok/súbor, ktorý chcete prehrať, a 
potom stlačte u na spustenie prehrávania.

SlideShow

Artist

Track Name

Album

Track number  06/14

Track time    04:12:10

Track 01.mp3

Track 02.mp3

Track 03.mp3

Track 04.mp3

Track 05.mp3

Track 06.mp3

Track 07.mp3

RepeatShuffle

E Stlačte červené tlačidlo na diaľkovom ovládači 
pre { SlideShow } (Prezentácia).
 Zobrazí sa ponuka { Photo Content } 

(Obsah s fotografiami).

F Zvoľte súbor fotografie a stlačte u na 
spustenie prehrávania prezentácie.
 Hudba sa bude ďalej prehrávať a po 

dosiahnutí konca zoznamu prehrávaných 
skladieb alebo stopy sa prehrávanie zopakuje.

G Stlačte STOP Ç na zastavenie prezentácie.
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Vytvorenie zoznamu 
prehrávaných skladieb s 
fotografiami (albumu)

Prehrávanie prezentácie fotografií vo formáte 
JPEG si môžete prispôsobiť uložením svojho 
výberu do albumu. 

Tento rekordér dokáže pracovať maximálne 
so 100 albumami. Každý album môže 
obsahovať až do 100 obrázkov. 

Poznámka:
Táto funkcia je dostupná len pre fotografie 
uložené na pevnom disku.

A Stlačte HOME.

B Zvoľte { Hard Disk } (Pevný disk) v ponuke a 
stlačte .

C Presuňte sa na { Photo } (Fotografie) >   
{ Photo folders } (Fotopriečinky) v ponuke a 
potom stlačte .

Copy To AlbumDelete

Photo foldersSorting

roll 2

roll 3

roll 1

Date sort

Name sort

 

D Ak chcete zvoliť všetky fotografie vo 
vybranom priečinku, stlačte SELECT na 
diaľkovom ovládači.

E Ak chcete zvoliť konkrétne fotografie v 
priečinku, stlačte OK na zobrazenie 
prehľadových obrázkov.

Delete Copy To Album Rotate

F Použite kurzorové tlačidlá na navigáciu a 
stlačte SELECT na výber fotografie.
 V pravom hornom rohu zvolenej(ých) 

fotografie(í) sa zobrazí značka.

 Ak chcete vymazať fotografiu alebo zvolenú(é) 
fotografiu(e), stlačte červené tlačidlo pre  
{ Delete } (Vymazať).

G Stlačte žlté tlačidlo na diaľkovom ovládači pre  
{ To Album } (Do albumu).
 Zobrazí sa ponuka { Add Photo to Album } 

(Pridať fotografiu do albumu).

H Vytvorte nový album alebo zvoľte existujúci 
album a potom stlačte OK na pridanie 
fotografie(í) do albumu.
 Zvolené fotografie sa teraz uložia do 

albumu.

I Ak chcete ukončiť ponuku, stlačte HOME.
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Funkcie dodatočného prehrávania (pokračovanie)

Úprava albumu

Môžete nanovo usporiadať umiestnenie 
fotografií v albume, aby ste vytvorili 
požadované poradie prehrávania prezentácie 
alebo odstránili fotografiu(e) z albumu. 
Fotografie vo ‘Fotopriečinkoch’ však zostávajú 
nezmenené.

Poznámka:
Táto funkcia je dostupná len pre fotografie 
uložené na pevnom disku.

A Stlačte HOME.

B Zvoľte { Hard Disk } (Pevný disk) v ponuke a 
stlačte .

C Presuňte sa na { Photo } (Fotografie) > { Photo 
albums } (Fotoalbumy)  v ponuke a potom 
stlačte .
 Zobrazí sa zoznam fotoalbumov.

Photo folders Info

07.07.2007

100 photo(s)

CopyDelete

Alb0002

Alb0001

Alb0003

D Pomocou tlačidiel  zvoľte album a stlačte 
OK na prezeranie prehľadových obrázkov.

Remove Copy RotateMove

E Použite kurzorové tlačidlá na navigáciu a 
stlačte SELECT na výber fotografie.
 V pravom hornom rohu zvolenej(ých) 

fotografie(í) sa zobrazí značka.

Zmena umiestnenia fotografie(í) v 
albume

F Stlačte žlté tlačidlo na diaľkovom ovládači pre  
{ Move } (Premiestniť).
 V ponuke sa zobrazí ‘navigátor’, ktorý vám 

umožní zvoliť umiestnenie fotografií.

G Pomocou kurzorových tlačidiel pohybujte 
‘navigátorom’ po ponuke a stlačte OK na 
potvrdenie umiestnenia, kam chcete vložiť 
fotografiu(e).

Otáčanie zvolenej(ých) fotografie(í)
H Stlačte modré tlačidlo pre { Rotate } 

(Otočiť).
 Fotografia sa po každom stlačení tlačidla 

otočí vždy o 90 stupňov v smere pohybu 
hodinových ručičiek.

Odstránenie fotografie(í) z albumu
 Stlačte červené tlačidlo pre { Remove } 

(Odstrániť).

I Ak chcete ukončiť ponuku, stlačte HOME.

Vymazanie albumu

A Zvoľte album zo zoznamu { Photo albums } 
(Fotoalbumy).

B Stlačte červené tlačidlo pre { Delete }.

Zmena informácií o albume

A Zvoľte album zo zoznamu { Photo albums } 
(Fotoalbumy).

B Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo EDIT.

C Vykonajte potrebné zmeny v príslušných 
políčkach (názov alebo dátum) a stlačte OK a 
EDIT, ak chcete ukončiť ponuku.
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PAUSE LIVE TV

Voľba iného titulu/kapitoly/stopy

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

Počas prehrávania,

 Stlačením > prejdete na nasledujúci titul/
kapitolu/stopu.

 Stlačte tlačidlo . , aby ste sa vrátili na 
začiatok aktuálneho titulu/kapitoly/stopy. 

 Dvojnásobným stlačením . sa môžete 
vrátiť na začiatok predchádzajúceho titulu/
kapitoly/stopy.

ALEBO

 Pomocou alfanumerickej klávesnice 0-9 
vložte číslo titulu/kapitoly/stopy.

ALEBO

 Stlačte SELECT na diaľkovom ovládači na 
prepínanie medzi ‘Title’ (Titul) alebo ‘Chapter’ 
(Kapitola) a potom stlačte . / > na 
voľbu predchádzajúceho alebo nasledujúceho 
titulu/kapitoly.

Vyhľadávanie smerom dopredu/
dozadu

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

A Počas prehrávania stlačte a podržte . 
(dozadu) alebo > (dopredu), kým sa na 
obrazovke TV nezobrazí stavový riadok 
rýchlosti vyhľadávania (4X).
 Zvuk sa stlmí.

B Opakovane stláčajte . (dozadu) alebo > 
(dopredu) na cyklické prechádzanie cez rôzne 
rýchlosti vyhľadávania (4X, 8X, 32X).

C Na obnovenie normálneho prehrávania stlačte 
tlačidlo u.

Pozastavenie prehrávania/
pomalé prehrávanie

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

B Stlačte a podržte . (dozadu) alebo > 
(dopredu), kým sa na obrazovke TV nezobrazí 
stavový riadok pomalého pohybu (1/8X).
 Zvuk sa stlmí.

C Opakovane stláčajte . (dozadu) alebo > 
(dopredu) na cyklické prechádzanie cez rôzne 
rýchlosti pomalého pohybu (1/8X, 1/4X, 1/2X).

D Na obnovenie normálneho prehrávania stlačte 
tlačidlo u.
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Funkcie dodatočného prehrávania (pokračovanie)

Počas prehrávania disku stlačte INFO na 
diaľkovom ovládači na zobrazenie dostupných 
možností prehrávania. Tieto možnosti sa 
menia v závislosti od typu disku a dajú sa zvoliť 
stlačením zodpovedajúcich tlačidiel s farebným 
kódom na diaľkovom ovládači.

Scan  Repeat Repeat A-BShuffle

Skenovanie disku

(len pre disky CD, VCD, DVD±R/±RW)
Táto funkcia vám umožňuje prezrieť si prvých 
10 sekúnd každej stopy na disku.

A Počas prehrávania stlačte červené tlačidlo na 
diaľkovom ovládači.
 Rekordér preskočí na nasledujúcu stopu po 

10 sekundách prehrávania.

B Na obnovenie normálneho prehrávania znovu 
stlačte červené tlačidlo.

Náhodné prehrávanie

(len pre disky CD, MP3)
Zvoľte režim náhodného prehrávania, aby ste 
umožnili rekordéru náhodne vybrať a prehrať 
stopy na disku.

A Stlačte zelené tlačidlo na diaľkovom ovládači.
 Spustí sa prehrávanie všetkých stôp v rámci 

priečinka v náhodnom poradí.

B Ak chcete zrušiť náhodné prehrávanie, znovu 
stlačte zelené tlačidlo.

Opakované prehrávanie

Možnosti opakovaného prehrávania sa líšia v 
závislosti od typu disku.

A Počas prehrávania stlačte žlté tlačidlo na 
diaľkovom ovládači, aby ste zvolili jednu z 
možností opakovania.
 Opakovanie kapitoly (len pri diskoch DVD, 

DVD±R/±RW)
 Opakovať stopu/titul
 Opakovanie priečinka/zoznamu skladieb (ak 

sa to vzťahuje na tento prípad)
 Opakovanie celého disku (len pri 

videodiskoch CD, zvukových diskoch CD, 
diskoch DVD±R/±RW)

B Ak chcete zrušiť opakované prehrávanie, 
opakovane stláčajte žlté tlačidlo, kým sa režim 
opakovania nevypne, alebo stlačte STOP Ç.

Opakovanie určitej časti (A-B)

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

A Počas prehrávania stlačte modré tlačidlo na 
diaľkovom ovládači.
 Tým sa naznačí, že počiatočný bod bol 

označený.

B Znovu stlačte modré tlačidlo na označenie 
konca časti.
 Na programový pruh sa umiestni viditeľná 

značka.
 Prehrávanie preskočí na začiatok označenej 

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

C Ak chcete zrušiť opakované prehrávanie, ešte 
raz stlačte modré tlačidlo.
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Funkcie dodatočného prehrávania (pokračovanie)

Používanie možností lišty s 
nástrojmi

PAUSE LIVE TV

A Počas prehrávania stlačte na diaľkovom 
ovládači tlačidlo OPTIONS.
 Dostupné možnosti sa môžu líšiť v 

závislosti od stavu prehrávania alebo typu 
média.

1 en

Tools

Angle

Subtitle language

Audio language

Settings

Time search

Zoom

B Pomocou tlačidiel  zvoľte nastavenie.

C Stlačte  na vstup do daných možností.
 Pokyny a vysvetlenia možností sa 

nachádzajú na nasledovných stranách.
 Ak je voľba v ponuke sivá, funkcia nie je 

dostupná alebo sa v aktuálnom stave nedá 
zmeniť.

D Ak chcete proces ukončiť, stlačte OPTIONS.

Poznámka:
Zvoľte { Settings } (Nastavenia) na získanie 
prístupu k možnostiam ponuky nastavenia 
systému. Pozrite si časť ‘Možnosti systémovej 
ponuky’ ohľadne podrobností. 

Zmena jazyka zvukovej stopy

Tento postup funguje len pri DVD diskoch s 
viacerými jazykmi zvukovej stopy, pri VCD 
diskoch s viacerými kanálmi zvuku alebo pri 
diskoch DVD±R/±RW nahratých vo 
viackanálovom formáte 5.1.

A  Presuňte sa na { Audio Language } (Jazyk 
zvuku) a stlačte  na vstup do daných 
možností.

B  Opakovane stláčajte , kým sa nezvolí 
požadovaný jazyk zvuku alebo zvuková stopa.
 Jazyky môžu byť očíslované alebo v 

skratkách, napríklad „en“ pre angličtinu.
 { Lang 1 } (Jaz 1) je originálny vysielaný 

jazyk a { Lang II } (Jaz II) je ďalší vysielaný jazyk. 

C Potvrďte stlačením tlačidla OK.

Užitočná rada:
– V režime prehrávania disku môžete opakovane 
stláčať tlačidlo AUDIO na diaľkovom ovládači, aby 
ste zvolili rôzne jazyky zvuku.
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Funkcie dodatočného prehrávania (pokračovanie)

Zmena jazyka titulkov

Tento postup funguje len pri DVD diskoch s 
viacerými jazykmi titulkov. Počas prehrávania 
DVD disku môžete prepnúť na požadovaný 
jazyk.

A Presuňte sa na { Subtitle language } (Jazyk 
titulkov) a stlačte  na vstup do daných 
možností.

B Opakovane stláčajte , kým sa nezvolí 
požadovaný jazyk.
 Jazyky môžu byť očíslované alebo v 

skratkách, napríklad „en“ pre angličtinu.

C Potvrďte stlačením tlačidla OK.

Užitočná rada:
– V režime prehrávania disku môžete opakovane 
stláčať aj tlačidlo SUBTITLE na diaľkovom 
ovládači, aby ste zvolili rôzne jazyky titulkov.

Zmena jazyka titulkov

Prepínanie uhlov kamery
Táto možnosť je dostupná len na DVD 
diskoch, ktoré obsahujú sekvencie nahrané z 
rôznych uhlov kamery. Toto vám umožní 
zobraziť obraz z rôznych uhlov.

A Presuňte sa na { Angle } (Uhol) a stlačte  na 
vstup do daných možností.
 Zobrazia sa uhly kamery dostupné pre 

voľbu.

B Zvoľte uhol kamery, na ktorý chcete prepnúť, 
a stlačte OK na potvrdenie.

Priblíženie/oddialenie

Táto možnosť je dostupná len pri prehrávaní 
DVD diskov a nahrávateľných DVD diskov. 
Umožňuje zväčšenie obrazu na TV obrazovke 
a posúvanie zväčšeným obrazom.

A Presuňte sa na { Zoom } (Približovanie) a 
stlačte OK na vstup do režimu približovania.
 Objaví sa stavový riadok funkcie 

približovania a zobrazí sa faktor približovania.

End Zoom InZoom Out

Zoom 200%

B Stlačte modré tlačidlo na diaľkovom ovládači 
na priblíženie alebo žlté tlačidlo na oddialenie.

C Pomocou kurzorových tlačidiel sa posúvajte 
priblíženým obrázkom.

D Ak chcete ukončiť režim približovania, stlačte 
červené tlačidlo.

Vyhľadávanie podľa času

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

A Presuňte sa na { Time search } (Vyhľadávanie 
času) a stlačte  na vstup do políčka času 
(hodiny : minúty : sekundy).

B Pomocou alfanumerickej klávesnice 0-9 
zadajte čas, od ktorého sa má spustiť 
prehrávanie.

C Potvrďte stlačením tlačidla OK.
 Prehrávanie preskočí na zadaný čas.
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Úprava nahrávok – Pevný disk

Zmena názvu titulu

Niektoré TV kanály vysielajú názov programu. 
V takom prípade sa názov programu 
automaticky uloží pri nahrávaní na pevný disk. 
Inak sa ako titul uloží len číslo programu a 
dátum/čas nahrávky.

A Stlačte HDD LIST (na diaľkovom ovládači.

Titles Info

Time        00:37:34  SP

Date        07.07.2007

Title 1

Title 2

Title 3

Title 4

Title 5

B Tlačidlami  prejdite na požadovaný titul.

C Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo EDIT.
 Zobrazí sa ponuka úpravy pevného disku.

Edit Title name

Photo Rolls

Genre

Video edit

The WallTitle name

D Presuňte sa na { Title name } (Názov titulu)  
v ponuke a stlačte .

E Tlačidlami  zmeňte znak/ číslo alebo 
vykonajte zadanie pomocou alfanumerickej 
klávesnice 0-9.
 Pomocou kurzorových tlačidiel doľava/

doprava sa presuňte na predchádzajúce alebo 
nasledovné políčko.

 Ak chcete prepínať medzi znakmi veľkých a 
malých písmen, stlačte SELECT.

 Ak chcete vymazať názov titulu, stlačte 
červené tlačidlo pre { Clear } (Vymazať).

F Stlačte OK na potvrdenie daných zmien.

Voľba žánru

Môžete zvoliť typ žánru uvedený v zozname 
kvôli jednoduchému a rýchlemu vyhľadávaniu 
nahratého titulu.

A Stlačte HDD LIST na diaľkovom ovládači.

B Tlačidlami  prejdite na požadovaný titul.

C Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo EDIT.
 Zobrazí sa ponuka úpravy pevného disku.

  

Edit Genre

Movie

Sports

News

Music

Games & Shows

Children

Others

Cultural

Title name

Video edit

Genre

D Presuňte sa na { Genre } (Žáner) v ponuke a 
stlačte .

E Zvoľte typ žánru a stlačte OK na potvrdenie.
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Úprava nahrávok – Pevný disk (pokračovanie)

Video editing (Úprava videa)

Tento rekordér umožňuje úpravu obsahu s 
videozáznamom po uskutočnení nahrávania. 
Môžete vložiť/vymazať značky kapitol alebo 
skryť nechcené scény.

Keď prehrávate nahrávku v režime úpravy 
videozáznamu, prehrá sa celá nahrávka vrátane 
skrytých scén.

PAUSE LIVE TV

A Stlačte HDD LIST na diaľkovom ovládači.

B Tlačidlami  prejdite na požadovaný titul.

C Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo EDIT.
 Zobrazí sa ponuka úpravy pevného disku.

Edit Video edit

Genre

Title name

Video edit

D Presuňte sa na { Video edit } (Úprava 
videozáznamu) a stlačte OK na spustenie 
prehrávania úpravy videozáznamu. 

No Chapter HideChapter Divide

00:11:25

Videopruh:
Vo videopruhu predstavuje prehrávacia hlava 
nahrávky skutočnú polohu prehrávania.

E Stlačte tlačidlá so zodpovedajúcimi farebnými 
kódmi na diaľkovom ovládači na získanie 
prístupu k možnostiam zobrazeným v spodnej 
časti ponuky.

{ No Chapter } (Žiadna kapitola)
Červené tlačidlo – Vymažú sa všetky značky 
kapitol v aktuálnom titule.

{ Chapter } (Kapitola)
Zelené tlačidlo – Prístup k ponuke úpravy 
kapitoly.

{ Divide } (Rozdeliť)
Žlté tlačidlo – Nahrávka sa rozdelí do dvoch 
samostatných titulov. 

{ Hide } / { Stop Hide }
(Skryť) / (Ukončiť skrytie)
Modré a zelené tlačidlo – Určia sa scény, ktoré 
sa majú skryť.

{ Show } / { Stop Show } 
(Ukázať) / (Zastaviť ukazovanie)
Modré and zelené tlačidlo – Skryté scény sa 
zviditeľnia.

F Ponuku ukončíte stlačením tlačidla EDIT.

Užitočná rada:
– Upravovaný titul sa zobrazí so symbolom  v 
ponuke.
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Úprava nahrávok – Pevný disk (pokračovanie)

Zlúčenie/rozdelenie konkrétnej 
kapitoly v rámci nahrávky

Kapitolu môžete vytvoriť vložením značky 
kapitoly (pomocou možnosti SPLIT) alebo 
odstrániť značku kapitoly (pomocou možnosti 
MERGE).

A Počas prehrávania nahrávky na pevnom disku 
stlačte u na pozastavenie prehrávania na 
scéne, ktorú chcete upravovať.

 Použite tlačidlá  /  na diaľkovom ovládači 
na rýchle vyhľadávanie dozadu alebo dopredu.

B Stlačte zelené tlačidlo na diaľkovom ovládači 
pre { Chapter } (Kapitola).
 Zobrazí sa ponuka úpravy kapitoly.

No Chapter   Chapter Divide Hide

Merge   Back Split

C Stlačte tlačidlá so zodpovedajúcimi farebnými 
kódmi na diaľkovom ovládači na získanie 
prístupu k možnostiam zobrazeným v spodnej 
časti ponuky.

PAUSE LIVE TV

{ Merge } (Zlúčiť)
Zlúči sa aktuálna kapitola s kapitolou, ktorá je 
pred ňou.
Poznámka: Ak sa zvolila predchádzajúca 
kapitola, že bude skrytá, potom sa skryje aj 
pripojená kapitola.

Title

Chapter 1 Chapter 2 Chapter 3 Chapter 4

Chapter 1 Chapter 2 Chapter 3

     (napríklad, zvolila sa kapitola 2)

{ Back } (Späť)
Návrat na predchádzajúcu obrazovku.

{ Divide } (Rozdeliť)
Vložte novú značku kapitoly v aktuálnom bode 
prehrávania. Umožní vám jednoduchý prístup k 
určitému bodu v nahrávke alebo nastavenie 
kapitoly, ktorú chcete skryť (napríklad 
reklamné scény).

Title

Chapter 1 Chapter 2 Chapter 3 Chapter 4

Chapter 
2aChapter 1 Chapter 3 Chapter 4Chapter 

2b

     (napríklad, zvolila sa kapitola 2)

Užitočná rada:
– Na značky kapitol, ktoré sa dajú uložiť v rámci 
titulu a na jednotku pevného disku, sa vzťahuje 
určité obmedzenie.
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Úprava nahrávok – Pevný disk (pokračovanie)

Rozdelenie titulov

Titul môžete rozdeliť na dva alebo viac titulov. 
Táto funkcia sa dá použiť na oddelenie a 
vymazanie nechcených častí nahrávky, ako sú 
reklamy.

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

A Počas prehrávania nahrávky na pevnom disku 
stlačte u na pozastavenie prehrávania na 
scéne, ktorú chcete upravovať.

No Chapter HideChapter Divide

00:11:25

 Použite tlačidlá  /  na diaľkovom ovládači 
na rýchle vyhľadávanie dozadu alebo dopredu.

B Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo EDIT.

C Stlačte žlté tlačidlo na diaľkovom ovládači pre  
{ Divide } (Rozdeliť).
 Z aktuálneho bodu prehrávania sa vytvorí 

nový titul a nový Obrázok indexu.

Title1 Title 2

Title 3Title1 Title2

     (napríklad, zvolený je titul 1)

Skrytie nechcených scén

Môžete si vybrať, aby sa určité scény pri 
prehrávaní skryli (napr. preskočenie reklamnej 
scény) alebo sa znovu zviditeľnili.

A Počas prehrávania nahrávky na pevnom disku 
stlačte u na pozastavenie prehrávania na 
scéne, ktorú chcete upravovať.

 Použite tlačidlá  /  na diaľkovom ovládači 
na rýchle vyhľadávanie dozadu alebo dopredu.

B Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo EDIT.

C Stlačte modré tlačidlo na diaľkovom ovládači 
pre { Hide } (Sryť). 
 Tým sa nastaví začiatočná značka pre 

skrytie.

No Chapter   Chapter Divide Hide

Stop Hide Cancel

D Stlačte  na diaľkovom ovládači na vyhľadanie 
konca scény, ktorá sa má skryť.

E Stlačte zelené tlačidlo pre { Stop Hide } 
(Ukončiť skrytie).
 Tým sa nastaví koncová značka pre skrytie.
 ‘Skrytá’ oblasť bude vyznačená modrou.

 V opačnom prípade zrušte túto činnosť 
stlačením modrého tlačidla na diaľkovom 
ovládači pre { Cancel } (Zrušiť). 

F Ponuku ukončíte stlačením tlačidla EDIT.
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Zobrazenie skrytej scény

A Počas prehrávania nahrávky na pevnom disku 
stlačte EDIT na diaľkovom ovládači.
 Skrytá kapitola sa prehrá v režime úpravy 

videozáznamov.

NO CHAPTER HIDECHAPTER DIVIDE

00:11:25

No Chapter Chapter Divide Show

B Stlačte modré tlačidlo na diaľkovom ovládači 
pre { Show } (Zobraziť).
 Tým sa označí začiatok scény, ktorá sa má 

zobraziť.

C Stlačte  na diaľkovom ovládači na vyhľadanie 
konca scény, ktorá sa má zobraziť.

D Stlačte zelené tlačidlo pre { Stop Show } 
(Ukončiť zobrazenie).

 V opačnom prípade zrušte túto činnosť 
stlačením modrého tlačidla na diaľkovom 
ovládači pre { Cancel } (Zrušiť).

Užitočné rady:
– Zatiaľ, čo ste v režime úpravy videa, budú sa 
prehrávať všetky skryté kapitoly.
– Výber scén, ktoré sa majú skryť alebo zobraziť, 
možno uskutočniť len v rámci titulu.

Úprava nahrávok – Pevný disk (pokračovanie)

Skrytej 
scény

Vymazanie všetkých značiek titulov

Počas nahrávania sa značka kapitoly zadáva 
automaticky v určitom intervale, ak je táto 
funkcia zapnutá. Môžete sa rozhodnúť vymazať 
všetky značky kapitol, keď sa nahrávanie 
ukončí.

A Počas prehrávania nahrávky na pevnom disku 
stlačte EDIT na diaľkovom ovládači.

No Chapter HideChapter Divide

00:11:25

B Stlačte červené tlačidlo na diaľkovom ovládači 
pre { No Chapter } (Žiadna kapitola).
 Všetky značky kapitol sa v aktuálnom titule 

vymažú.
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Úprava nahrávok - nahrávateľné DVD disky

O úprave nahrávateľných DVD 
diskov

Tento rekordér ponúka rôzne možnosti 
úpravy diskov. V ponuke úprav diskov môžete 
zmeniť obsah disku a nastavenia nahraného 
DVD disku. Ak sa DVD±R disk uzatvoril, nedá 
sa už upravovať. Upravený obsah nemusí byť 
dostupný, ak prehráte disk na inom DVD 
prehrávači.

PAUSE LIVE TV

Zobrazené možnosti v ponuke úprav sa líšia v 
závislosti od situácie a typu disku.
– Zmeniť názov disku
– Vytvoriť kompatibilný DVD disk (len pri 

diskoch DVD±RW)
– Uzatvoriť disk (len pri diskoch DVD±R)
– Zmeniť názov titulu
– Vymazať všetky tituly
– Úprava videozáznamov

Clear   

Edit Disc name

Photo Rolls

Compatible

Finalise

The WallDisc name

Delete all

Title Name

Video edit

Obrazovka Index Picture (Obrázok 
indexu)

Obrazovka Index Picture (Obrázok indexu) 
zobrazí nahrávky na nahrávateľnom DVD 
disku. Zobrazí sa na TV, hneď ako vložíte 
nahrávateľný DVD disk alebo keď sa zastaví 
prehrávanie.

00:05:12

HQ

15.07.06

02:00:24

SP

28.07.06

00:35:12

SP

Title

Title 1

Title 2

Title 3

Title 4

Title 5

Empty title

Obrazovka Index Picture (Obrázok indexu) 
predstavuje informácie o každej nahrávke 
okrem :

A Index Picture (Obrázok indexu) titulu.

B Informácie o titule (dĺžka nahrávky, režim 
nahrávania a dátum).

C Prázdny priestor na nahrávanie.

Užitočná rada:
– Ak nebol disk nahratý na tomto rekordéri, 
formát obrazovky Index Picture (Obrázok titulu) 
môže byť odlišný. Ponuku disku musíte prispôsobiť 
formátu tohto rekordéra ešte pred úpravou. 
Pozrite si časť ‘O úvodnej ponuke – Zmena 
formáte disku pre nahrávateľný DVD disk’ 
ohľadne podrobností.
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Úprava nahrávok - nahrávateľné DVD disky (pokračovanie)

Zmena názvu disku/titulu

Originálny názov disku/titulu vytvára rekordér 
automaticky. Názov disku/titulu môžete 
zmeniť podľa nižšie uvedeného postupu.

A Vložte do rekordéra nahraný DVD disk.
 Zobrazí sa obrazovka Index Picture 

(Obrázok indexu). 

B Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo EDIT.
 Zobrazí sa ponuka úpravy.

C Presuňte sa na { Disc name } (Názov disku) 
alebo { Title name } (Názov titulu) v ponuke 
a stlačte .

D Tlačidlami  zmeňte znak/ číslo alebo 
vykonajte zadanie pomocou alfanumerickej 
klávesnice 0-9.
 Pomocou kurzorových tlačidiel doľava/

doprava sa presuňte na predchádzajúce alebo 
nasledovné políčko.

 Ak chcete prepínať medzi znakmi veľkých a 
malých písmen, stlačte SELECT na diaľkovom 
ovládači.

E Stlačte OK na potvrdenie daných zmien.

Zabezpečenie kompatibility 
upravovaných DVD±RW diskov

Upravený DVD±RW disk môže stále 
zobrazovať originálne tituly alebo skryté scény, 
keď sa prehráva na druhých DVD 
prehrávačoch. Táto funkcia umožňuje 
zabezpečenie kompatibility upravovaných 
DVD±RW diskov s inými prehrávačmi.

A Vložte do rekordér nahraný DVD±RW disk.
 Zobrazí sa obrazovka Index Picture 

(Obrázok indexu). 

B Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo EDIT.
 Zobrazí sa ponuka úpravy.

C Presuňte sa na { Compatible } (Kompatibilný) 
a stlačte OK.
 Ak táto možnosť nie je dostupná na výber, 

disk už je kompatibilný.

D Stlačte OK na pokračovanie.

Vymazanie všetkých nahrávok/
titulov

Umožňuje vymazať všetky nahrávky z 
aktuálneho nahrávateľného DVD disku. 

A Vložte do rekordéra nahraný DVD disk.
 Zobrazí sa obrazovka Index Picture 

(Obrázok indexu). 

B Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo EDIT.
 Zobrazí sa ponuka úpravy.

C Prejdite na položku { Delete all } (Vymazať 
všetko)  a stlačte tlačidlo OK.
 Zobrazí sa varovná správa.

D Aby ste pokračovali, v ponuke vyberte položku 
{ Erase } (Vymazať) a na diaľkovom ovládaní 
stlačte tlačidlo OK.

 V opačnom prípade zvoľte { Cancel } (Zrušiť) 
v ponuke a stlačte OK na zrušenie činnosti.

3_dvdr5570h_58_slo_27842.indd   2813_dvdr5570h_58_slo_27842.indd   281 2007-09-06   2:55:44 PM2007-09-06   2:55:44 PM



282

S
lo

ve
n

č
in

a

Úprava nahrávok - nahrávateľné DVD disky (pokračovanie)

Uzatvorenie DVD±R disku na 
prehrávanie

Aby bolo možné prehrať DVD±R disk alebo 
DVD±R disk (DL) na inom DVD prehrávači, je 
potrebné ho uzatvoriť. V opačnom prípade sa 
môže daný DVD±R disk prehrávať len na 
tomto rekordéri.

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

A Vložte do rekordéra nahraný DVD±R disk.
 Zobrazí sa obrazovka Index Picture 

(Obrázok indexu). 

 V opačnom prípade stlačte DISC.

B Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo EDIT.
 Zobrazí sa ponuka úpravy.

C Prejdite na položku { Finalise } (Uzatvoriť) a 
stlačte tlačidlo OK.
 Zobrazí sa varovná správa.

D Aby ste pokračovali, v ponuke vyberte položku 
{ Finalise } (Uzatvoriť) a na diaľkovom 
ovládaní stlačte tlačidlo OK.
 Uzatvorenie môže trvať viac ako 30 minút, 

v závislosti od dĺžky nahrávok.
 Nepokúšajte sa otvoriť priečinok disku 

alebo vypnúť napájanie, pretože to môže 
spôsobiť nepoužiteľnosť disku.

 V opačnom prípade, zvoľte { Cancel } (Zrušiť)  
v ponuke a stlačte OK na zrušenie činnosti.

Vymazanie nahrávky/titulu

Z disku je možné vymazať špecifický titul. Pri 
DVD±R diskoch sa však vymazaný priestor 
nedá použiť pre ďalšie nahrávky.

A Vložte do rekordéra nahraný DVD disk.
 Zobrazí sa obrazovka Index Picture 

(Obrázok indexu). 

 V opačnom prípade stlačte DISC.

B Pomocou kurzorových tlačidiel prejdite na 
požadovaný titul.

ProtectDelete Child Lock

00:05:12

HQ

15.07.06

02:00:24

SP

28.07.06

00:35:12

SP

Title

Title 1

Title 2

Title 3

Title 4

Title 5

Empty title

C Stlačte červené tlačidlo na diaľkovom ovládači 
pre { Delete } (Vymazať).
 Zobrazí sa varovná správa.

D Ak chcete pokračovať, zvoľte { Delete } 
(Vymazať) v ponuke a stlačte OK na 
diaľkovom ovládači.
 Pri DVD±RW disku sa na obrazovke Index 

Picture (Obrázok indexu) zobrazí ‘Empty Title’ 
(‘Prázdny titul’) tam, kde bol titul vymazaný. 
Tento prázdny priestor sa dá použiť na nové 
nahrávky.
 Pri DVD±RW disku sa na obrazovke Index 

Picture (Obrázok indexu) zobrazí ‘Deleted 
title’ (‘Vymazaný titul’) tam, kde bol titul 
vymazaný. Počas prehrávania sa vymazaný titul 
preskočí.

 V opačnom prípade, zvoľte { Cancel } (Zrušiť)   
v ponuke a stlačte OK na zrušenie činnosti.
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Zamknutie/odomknutie disku na 
prehrávanie

Môžete sa rozhodnúť uzamknúť nahraný disk 
pred pozeraním.

Pred začatím ...
Zapnite funkciu Rodičovský zámok. Pozrite si 
časť ‘Možnosti systémovej ponuky – 
Nastavenia prehrávania – Prístup – Rodičovský 
zámok’ ohľadne podrobností.

A Vložte do rekordéra nahraný DVD disk.
 Zobrazí sa obrazovka Index Picture 

(Obrázok indexu). 

 V opačnom prípade, stlačte DISC.

B Stlačte žlté tlačidlo na diaľkovom ovládači pre  
{ Child Lock } (Rodičovský zámok).

Poznámka:
Keď je disk uzamknutý, na jeho prehrávanie 
alebo odomknutie sa vyžaduje štvorciferný PIN 
kód.

Ochrana nahraných titulov 
(DVD±RW disky)

Môžete sa rozhodnúť chrániť nahraný titul na 
DVD±RW disku, aby sa zabránilo náhodnému 
vymazaniu alebo úprave daných nahrávok.

A Vložte do rekordéra nahraný DVD±RW disk.
 Zobrazí sa obrazovka Index Picture 

(Obrázok indexu). 

 V opačnom prípade, stlačte DISC.

B Pomocou kurzorových tlačidiel prejdite na 
požadovaný titul.

C Stlačte modré tlačidlo na diaľkovom ovládači 
pre { Protect } (Ochrana).

Poznámka:
Keď je titul chránený, stlačením modrého 
tlačidla sa stav zmení na { Unprotect } (Bez 
ochrany). Zvoľte toto zrušenie nastavenia 
ochrany podľa potreby.

  Protect Unprotect

Úprava nahrávok - nahrávateľné DVD disky (pokračovanie)
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Úprava nahrávok - nahrávateľné DVD disky (pokračovanie)

Video editing (Úprava videa)

Tento rekordér umožňuje úpravu obsahu s 
videozáznamom po uskutočnení nahrávania. 
Môžete pridať/vymazať značky kapitol alebo 
skryť nechcené scény.

Title

Chapter Chapter Chapter Chapter

chapter markers

Keď prehrávate nahrávku v režime úpravy 
videozáznamu, prehrá sa celá nahrávka vrátane 
skrytých scén.

A Vložte do rekordéra nahraný DVD disk.
 Zobrazí sa obrazovka Index Picture 

(Obrázok indexu). 

 V opačnom prípade stlačte DISC.

B Pomocou kurzora prejdite na titul, ktorý 
chcete prehrať, a potom stlačte u na 
spustenie prehrávania.

C Použite tlačidlá  /  na diaľkovom ovládači 
na vyhľadanie scény, ktorú chcete upravovať, a 
potom stlačte u na pozastavenie prehrávania.

D Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo EDIT.
 Zobrazí sa ponuka úpravy videozáznamu.

No Chapter HideChapter Title

00:11:25

E Stlačte tlačidlá so zodpovedajúcimi farebnými 
kódmi na diaľkovom ovládači na získanie 
prístupu k možnostiam zobrazeným v spodnej 
časti ponuky.

PAUSE LIVE TV

{ No Chapter } (Žiadna kapitola)
Červené tlačidlo – Vymažú sa všetky značky 
kapitol v aktuálnom titule.

{ Chapter } (Kapitola)
Zelené tlačidlo – Prístup k ponuke úpravy 
kapitoly.

No Chapter   Chapter Title Hide

Merge   Back Split Hide

{ Merge } (Zlúčiť)
Zlúči sa aktuálna kapitola s kapitolou, ktorá 
je pred ňou.

Poznámka: Ak tie dve kapitoly boli skryté, 
aj pripojená kapitola bude skrytá.

{ Back } (Späť)
Návrat na predchádzajúcu obrazovku.

{ Split } (Rozdeliť)
Vložte novú značku kapitoly v aktuálnom 
bode prehrávania. To vám umožní 
jednoduchý prístup k určitému bodu v 
nahrávke alebo nastavenie kapitoly, ktorú 
chcete skryť.

{ Hide } / { Show } (Skryť) / (Zobraziť)
Skryje sa alebo sa zobrazí aktuálna kapitola. 
Počas prehrávania sa skrytá kapitola 
preskočí.
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Úprava nahrávok - nahrávateľné DVD disky (pokračovanie)

{ Title } (Titul)
Žlté tlačidlo – Prístup k ponuke úpravy titulu.

No Chapter   Chapter Title Hide

Divide   Back Index Pic.

{ Split } (Rozdeliť) len pre DVD±RW disky
Vytvorí sa nový titul od aktuálneho bodu 
prehrávania. Existujúci titul sa rozdelí na dva 
tituly.

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

{ Back } (Späť) 
Návrat na predchádzajúcu obrazovku.

{ Index Pic } (Obrázok indexu)
Aktuálna scéna sa použije ako Index Picture 
(Obrázok indexu).

Poznámka: Na obrazovke Index Picture 
(Obrázok indexu) sa v normálnom prípade 
zobrazí prvá snímka nahrávky ako Index 
Picture (Obrázok indexu) titulu.

{ Hide } / { Show } (Skryť) / (Zobraziť) 
Modré tlačidlo – Skryje sa alebo sa zobrazí 
aktuálna kapitola.

Užitočné rady:
– Zatiaľ, čo ste v režime úpravy videa, budú sa 
prehrávať všetky skryté kapitoly.
– Výber scén, ktoré sa majú skryť alebo zobraziť, 
sa dá uskutočniť len v rámci titulu.
– Na značky kapitol, ktoré sa dajú uložiť v rámci 
titulu a na jednotku pevného disku, sa vzťahuje 
určité obmedzenie.
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C Použite kurzorové tlačidlá na cyklický pohyb 
pruhu výberu hore/dole/doľava/doprava cez 
možnosti ponuky.
 Pokyny a vysvetlenia možností sa 

nachádzajú na nasledovných stranách.
 Ak je voľba v ponuke sivá, funkcia nie je 

dostupná alebo sa v aktuálnom stave nedá 
zmeniť.

D Stlačte OK na potvrdenie voľby alebo nového 
nastavenia.

 Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu 
obrazovku s ponukou, stlačte BACK .

E Ponuku ukončíte stlačením tlačidla 
OPTIONS.

Poznámka:
Informácie o nastaveniach položiek  
{ Recording } (Nahrávanie) sú uvedené v 
časti ‘Pred nahrávaním – Predvolené 
nastavenia nahrávania’.

Možnosti systémovej ponuky 

Navigácia v systémovej ponuke

Systémová ponuka poskytuje rôzne možnosti 
nastavenia pre váš rekordér. 

Pred začatím ...
Označte obsah vo vyrovnávacej pamäti časového 
posunu, ktorý chcete nahrať na pevný disk. V 
opačnom prípade sa celý obsah vymaže, keď 
získate prístup k možnosti { Tuner } alebo 
možnosti { Setup } (Nastavenie).

PAUSE LIVE TV

A Stlačte OPTIONS na diaľkovom ovládači.
 Zobrazí sa ponuka nástrojov.

Tools

Settings

Audio language

Reset TSB

Time search

B Presuňte sa na { Settings } (Nastavenia) a 
stlačte OK.
 Zobrazí sa ponuka nastavenia systému.

Recording

Playback

Audio

Analogue tuner

Digital tuner

Language

Video output

Setup
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Možnosti systémovej ponuky (pokračovanie)

Nastavenia jazykov (podčiarknuté možnosti sú predvolené výrobné nastavenia)

Zvoľte požadovaný jazyk zvuku pre príjem Digitálneho terestriálneho 
tunera (DTT), pre DVD disky s viacerými zvukovými stopami, VCD 
disky s viacerými zvukovými kanálmi alebo DVD±R/±RW disky nahrané 
vo viackanálovom formáte 5.1.

Zvoľte požadovaný jazyk titulkov pre prehrávanie DVD disku a pre 
príjem digitálneho terestriálneho tunera (DTT).

Poznámky: 
– Ak zvolený jazyk zvuku/titulkov nie je na disku dostupný, použije sa 
namiesto neho predvolený jazyk disku.
–  Pri niektorých DVD diskoch sa jazyk titulkov/zvuku dá zmeniť len cez 
ponuku DVD disku.

Príjem digitálneho terestriálneho tunera (DTT) môže obsahovať viacero 
typov titulkov. Zvoľte typ titulkov, ktorý chcete zobraziť.
{ Off } (Vypnutý)  – Na obrazovke sa nezobrazia žiadne titulky.
{ Normal } (Normálny)  – Zobrazia sa normálne titulky. 
{ Hard of hearing } 
(Problém s počutím)  –  Zobrazia sa špeciálne titulky. Napríklad 

popis zvuku a deja. 

Zvoľte jazyk nahrávania, ktorý má byť použitý pre TV programy (len pri 
analógových TV kanáloch), ktoré sú vysielané dodatočným jazykom 
zvuku. Napríklad, ak je program dostupný v angličtine a španielčine, bude 
španielčina možnosťou dodatočného jazyka.
{ Lang. I } (Jaz. I) – Originálny vysielaný jazyk.
{ Lang. II } (Jaz. II) – Dodatočný jazyk zvuku.

Vyberte jazyk ponuky pre zobrazenie na obrazovke tohto zariadenia. 
Toto nastavenie sa prevezme z počiatočnej inštalácie.

Audio language
(Jazyk zvuku)

Subtitle language 
(Jazyk titulkov)

Subtitle type 
(Typ titulkov)

Dual language 
(Duálny jazyk)

Menu language
(Jazyk ponuky)
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Možnosti systémovej ponuky (pokračovanie)

Nastavenia prehrávania (podčiarknuté možnosti sú predvolené výrobné nastavenia)

Po zvolení tejto možnosti budete vyzvaní na zadanie štvorciferného PIN 
kódu.

Poznámky: 
– Keď túto činnosť uskutočňujete po prvýkrát, použite alfanumerickú 
klávesnicu 0-9 na diaľkovom ovládači na zadanie ľubovoľného 
štvorciferného PIN kódu. 
– Ak zabudnete svoj štvorciferný PIN kód, napíšte ‘1504’. Potom 
zadajte ľubovoľné štyri čísla a znovu zadajte rovnaký PIN kód na jeho 
potvrdenie.

S touto funkciou môžete zabrániť deťom, aby sledovali určité disky 
alebo nahrané tituly na pevnom disku. 
{ On } (Zapnutý) – Zapne sa funkcia rodičovského zámku. 
  Na prehratie zamknutého disku alebo titulu na 

pevnom disku sa musí zadať štvorciferný PIN kód.
{ Off } (Vypnutý) – Všetky disky sa dajú prehrávať.

Poznámky: 
– Tento rekordér si dokáže zapamätať nastavenia pre 50 diskov.
– Po zapnutí tejto funkcie sa táto funkcia zobrazí ako { Child Lock } 
(Rodičovský zámok) v spodnej časti obrazovky s farebnými možnosťami 
pri každom výbere titulu v ponuke s obsahom. Môžete stlačiť žlté 
tlačidlo na diaľkovom ovládači na nastavenie zamknutia alebo 
odomknutia rodičovského zámku.

Nastavenie nového PIN kódu. Postupujte podľa návodu v ponuke na 
zmenu PIN kódu. 

Poznámka: Ak chcete zrušiť zmenu, stlačte BACK na diaľkovom 
ovládači.

Nastavenie úrovne zobrazenia informácií na obrazovke.

{ Full } (Plné) – Počas používania sa vždy zobrazia kom-
pletné informácie.

{ Reduced } 
(Zredukované) – Zo zobrazenia sa odstráni pruh s fareb-

nými tlačidlami.

Nastavenie jasu zobrazenia predného panela.
{ Bright } (Jasný) – Normálny jas.
{ Dimmed } (Stmavený)  – Stredný jas.
{ Off } (Vypnutý) – Zobrazenie sa vypne.

Enter PIN of your choice.

This will be used to access locked features

Access Control

Access 
(Získanie prístupu)

  Child lock   
  (Rodičovský zámok):  

  Change PIN   
  (Zmeniť PIN):

Display (Zobraziť)

   OSD (Zobrazenie  
   na obrazovke):

   Front panel   
   brightness (Jas  
   predného panela):
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Nastavenia prehrávania (podčiarknuté možnosti sú predvolené výrobné nastavenia)

Možnosti systémovej ponuky (pokračovanie)

Funkcia Ovládanie prehrávania sa vzťahuje len na VCD/SVCD disky. To 
vám umožní interaktívne prehrávať videodisky CD (2.0) podľa ponuky 
na displeji. 
{ Off } (Vypnutý) – VCD/SVCD disk preskočí ponuku indexu a spustí 

prehrávanie priamo od začiatku.
{ On } (Zapnutý) – Ponuka indexu (ak je dostupná) sa zobrazí na TV 

po vložení VCD/SVCD disku.

Poznámka:  Táto možnosť nie je viditeľná, pokiaľ sa v priečinku disku 
nenachádza VCD/SVCD disk.

Nastavte interval opakovaného prehrávania (minúty : sekundy) a stlačte 
OK na potvrdenie. Maximálne nastavenie je 59 minút a 59 sekúnd.
V režime živého televízneho vysielania použite tlačidlo  na diaľkovom 
ovládači na uskutočnenie prehrávania preskočením dozadu.

Nastavte interval preskočenia (minúty : sekundy) a stlačte OK na 
potvrdenie. Maximálne nastavenie je 59 minút a 59 sekúnd.
V režime živého televízneho vysielania použite tlačidlo  na diaľkovom 
ovládači na uskutočnenie prehrávania preskočením dopredu.   

PBC (Ovládanie
prehrávania)

Replay interval 
(Interval opakovaného 
prehrávania)

Skip interval 
(Interval preskočenia)
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Tvar obrazu sa dá nastaviť tak, aby vyhovoval vášmu TV. 

{ 4:3 Letterbox }  –  Pre širokouhlé zobrazenie 
‘wide-screen’ s čiernymi 
pruhmi v hornej a dolnej časti.

{ 4:3 Panscan }  –  Pre obraz s plnou výškou 
s orezanými stranami.

{ 16:9 Widescreen }  – Pre širokouhlý TV    
(s pomerom strán 16:9)

Vyberte typ videovýstupu, ktorý zodpovedá pripojeniu videa medzi 
týmto rekordérom a vaším TV.
{ SCART (RGB) }  – Pre pripojenie SCART.
{ Comp. Video (YUV) }  –  Pre pripojenie komponentného videa. 

Ak chcete zapnúť funkciu progresívneho 
riadkovania, prejdite na nastavenie { Video 
format } (Formát videa).

{ HDMI output } 
(Výstup HDMI) –  Pre pripojenie HDMI.

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

Táto funkcia sa vzťahuje len na pripojenie komponentného videa. 
Môžete sa rozhodnúť medzi progresívnym a prekladaným formátom 
videa, skontrolujte kompatibilitu TV. 
{ Progressive } 
(Progresívne riadkovanie) – Zapne sa režim progresívneho riadkova-

nia. Túto možnosť zvoľte v prípade, že 
váš TV je kompatibilný s progresívnym 
riadkovaním. 

{ Interlaced } 
(Prekladané riadkovanie) – Pre TV, ktorý nie je kompatibilný s formá-

tom videa progresívneho riadkovania.

Poznámka: Ak sa rozhodnete pre nastavenie, ktoré je nekompatibilné 
s vašim TV, môže sa stať, že neuvidíte žiadny obraz. V takomto prípade 
počkajte 15 sekúnd na automatické obnovenie alebo vypnite progresívne 
riadkovanie podľa nižšie uvedeného postupu:
1)  Odpojte ~HLAVNÝ PRÍVOD tohto zariadenia zo sieťového 

napájania.
2)  Podržte stlačené . na tomto zariadení zatiaľ čo opätovne zapojíte 

jeho ~HLAVNÝ PRÍVOD do sieťového napájania.

Možnosti systémovej ponuky (pokračovanie)

Nastavenia obrazového výstupu (podčiarknuté možnosti sú predvolené výrobné nastavenia)

TV shape
( Tvar TV )

Active video output
(Aktívny obrazový
výstup)

Formát videa
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Táto funkcia sa vzťahuje len na pripojenie HDMI.
{ Auto } (Automaticky) –  Automaticky sa zvolí najlepšie podporo-

vané rozlíšenie obrazu.
{ Native } (Pôvodný) –  Dodrží sa pôvodné rozlíšenie obrazu.
{ Manual } (Manuálny) –  Zvolí sa vhodné rozlíšenie obrazu v 

závislosti od schopnosti pripojeného 
TV/zariadenia ďalej optimalizovať HDMI 
obrazový výstup (480i/576i, 480p/576p, 
720p 50/60 Hz, 1080i 50/60 Hz, 1080p 
50/60 Hz). ‘i’ označuje prekladané a ‘p’ 
označuje progresívne.

Prispôsobí sa dynamika farieb pre NTSC disk.
{ Normal } (Normálny) – Normálny farebný kontrast.
{ Enhanced } (Vylepšený) – Zdokonalí sa farebný kontrast a vyjasní sa 

obraz DVD disku kompatibilného s NTSC 
formátom.

Táto funkcia je dostupná len v režime progresívneho riadkovania. 
Pomocou tlačidiel  upravte vertikálnu polohu obrazu na obrazovke 
vášho TV a stlačením OK nastavenie potvrďte.

HDMI

Black level  
(Úroveň čiernej)

{ Vertical } 
(Vertikálne)

Možnosti systémovej ponuky (pokračovanie)

Nastavenia obrazového výstupu (podčiarknuté možnosti sú predvolené výrobné nastavenia)
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Možnosti systémovej ponuky (pokračovanie)

Toto nastavenie je potrebné iba v prípade, že používate zásuvku 
COAXIAL/OPTICAL OUT rekordéra na pripojenie iného audio/video 
zariadenia.
{ All } (Všetky) – Pripojené zariadenie podporuje viacka-

nálové zvukové formáty. Digitálny zvukový 
formát bude mať taký výstup, ako je na 
disku.

{ PCM only } (Len PCM) – Pripojené zariadenie nepodporuje 
viackanálové zvukové formáty. Rekordér 
konvertuje viackanálový formát na formát 
PCM (Pulse Code Modulation).

Toto nastavenie sa vyžaduje len v prípade, že používate zásuvku HDMI 
OUT rekordéra na pripojenie TV alebo iného zobrazovacieho zariadenia. 
{ Auto } (Automaticky) – Automatická voľba najlepšie podporovaného 

zvukového výstupu prostredníctvom pripo-
jenia HDMI.

{ Disable } (Vypnúť) – Vypne sa zvukový výstup HDMI. V tomto 
prípade sa vyžaduje alternatívne pripojenie 
zvuku z tohto rekordéra do TV.

Nastavenie pre vstup digitálneho zvuku. 
{ Off } (Vypnuté) – Vypnutie vstupu digitálneho zvuku. 5.1-kanálové 

nahrávanie z externého zdroja nie je možné.
{ On } (Zapnuté) – Zapnutie vstupu digitálneho zvuku zo zariadenia 

pripojeného k vstupnému konektoru EXT 2-TO 
VCR/SAT alebo DIGITAL/OPTICAL na tomto 
rekordéri.

Audio Output
(Zvukový výstup)

HDMI audio

{ Digital input } 
(Digitálny vstup)

Nastavenia zvuku (podčiarknuté možnosti sú predvolené výrobné nastavenia)
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Nastavenia zvuku (podčiarknuté možnosti sú predvolené výrobné nastavenia)

Možnosti systémovej ponuky (pokračovanie)

Toto nastavenie sa vyžaduje len v prípade, že ste použili zásuvky AUDIO 
OUT L/R rekordéra na pripojenie iného audio/video zariadenia.
{ Stereo } – Zvuk vychádza cez ľavý a pravý zvukový kanál. Toto 

nastavenie použite vtedy, keď je tento rekordér 
pripojený k TV alebo stereo sústave.

{ Surround } 
(Priestorový zvuk) – Pripojené audio/video zariadenie je kompatibilné s 

formátom Dolby Surround. Viackanálové formáty 
Dolby Digital a MPEG-2 sa zmiešajú do dvo-
jkanálového výstupného signálu kompatibilného s 
formátom Dolby Surround.

Tento režim optimalizuje prehrávanie zvuku pri nízkej hlasitosti. Výstupy 
vysokej hlasitosti budú zjemnené a výstupy nízkej hlasitosti sa zvýšia na 
počuteľnú úroveň. Táto funkcia sa vzťahuje len na prehrávanie DVD 
disku.
{ On } (Zapnuté) – Zapne režim noc.
{ Off } (Vypnuté) – Vypne sa funkcia režimu Noc. Túto možnosť 

zvoľte, aby ste si vychutnali priestorový zvuk s 
jeho plným dynamickým rozsahom.

Sound mode
(Režim zvuku)

Night mode 
(Režim Noc)
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Možnosti systémovej ponuky (pokračovanie)

Nastavenia analógového tunera

Stlačením tlačidla OK na diaľkovom ovládači spustíte proces 
automatického vyhľadávania TV kanálov a nahradíte všetky predtým 
uložené analógové TV kanály. Tento proces môže trvať niekoľko minút. 
 
Táto funkcia je dostupná, len keď ste pripojili tento rekordér k vášmu 
TV pomocou zásuvky Scart EXT1-TO TV. To umožňuje skopírovať 
predvolené poradie z vášho TV na rekordér (len pri analógových 
kanáloch). 
1) Stlačte OK na diaľkovom ovládači na získanie prístupu.
2) Stlačte OK na potvrdenie hlásenia na TV, na zobrazovacom paneli sa 

objaví ‘TV 01’. Použite diaľkový ovládač TV na voľbu čísla 
programu {1} na svojom TV a potom stlačte OK na diaľkovom 
ovládači rekordéra.

 –  Ak rekordér nájde rovnaký TV kanál ako na TV, uloží ho ako 
‘P01’. Potom sa na zobrazovacom paneli objaví ‘TV 02’.

 –  Ak nie je prijatý z TV žiadny videosignál, zobrazí sa ‘NO TV’.
 – Ak urobíte chybu, stlačením tlačidla BACK sa vrátite na 

nastavenie „TV 01“.
3) Použite diaľkový ovládač TV na voľbu čísla programu {2} na 

svojom TV a potom stlačte OK na diaľkovom ovládači rekordéra. 
Opakujte vyššie uvedený postup, kým nepriradíte všetky TV kanály.

4) Ak chcete ukončiť ponuku, stlačte tlačidlo OPTIONS.

Upozornenie:  Funkcia Follow TV nemusí na každom televízore 
fungovať správne. V prípade, že sa nepodarí priradiť kanály, vykonajte, 
prosím, manuálnu inštaláciu.

Toto nastavenie použite len v prípade, že pri automatickej inštalácii sa 
zistili nesprávne signály tunera.

{ Entry mode } 
(Režim zadávania) – Voľba manuálneho vyhľadávania na základe 

zadania rozloženia alebo frekvencie kanálov 
{ CH (kanál), S-CH (nál s určeným hy-
perpásmom), MHz (frekvencia) } a potom 
stlačte OK.

{ Entry } (Zadanie)  – Použite alfanumerickú klávesnicu 0-9 
na zadanie hodnoty frekvencie alebo čísla 
kanála a potom stlačte OK a zelené 
tlačidlo pre { Uložiť }.

  ALEBO

 – Stlačte modré tlačidlo na diaľkovom 
ovládači pre { Vyhľadať } a keď nájdete 
správnu frekvenciu/kanál, stlačte zelené 
tlačidlo pre { Uložiť }.

Auto search 
(Automatické 
vyhľadávanie)

Follow TV
(Postupovať 
podľa TV)  

Manual install
(Manuálna inštalácia)
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Možnosti systémovej ponuky (pokračovanie)

Nastavenia analógového tunera

pokračovanie...

{ Preset } (Predvolené) – Použite alfanumerickú klávesnicu 0-9 
na zadanie predvoleného čísla pre kanál, 
ktorý sa má uložiť (napr. ‘01’), stlačte OK a 
zelené tlačidlo pre { Store } (Uložiť).

{ Preset name } 
(Predvolený názov) – Použite alfanumerickú klávesnicu 0-9 na 

zadanie predvoleného názvu kanála, stlačte 
OK a zelené tlačidlo pre { Store } (Uložiť).
Všetky kanály môžu mať názov pozostávajúci 
maximálne zo štyroch znakov.

{ Decoder } (Dekodér) – Zvoľte { On } (Zapnutý) v prípade, že 
aktuálny TV kanál sa vysiela kódovanými TV 
signálmi, ktoré sa dajú sledovať správnym 
spôsobom len pomocou dekodéra zapojen-
ého do zásuvky EXT2-TO VCR/SAT.

{ TV system } (TV systém) – Nastavte TV systém, ktorý poskytuje 
najmenšie skreslenie obrazu a zvuku. Poz-
rite si poslednú stranu príručky ‘Sprievodca 
TV systému’ ohľadne ďalších informácií.

{ Nicam } –  NICAM predstavuje systém prenosu digitál-
neho zvuku. Môže prenášať jeden stereofón-
ny kanál alebo dva samostatné monofónne 
kanály. Zvoľte možnosť { On } (Zapnutý) na 
zlepšenie prenosu zvuku alebo možnosť  
{ Off } (Vypnutý) v prípade slabého príjmu.

{ Finetune } (Jemné ladenie)  – Pomocou tlačidiel  nastavte frekvenciu 
TV kanála, ak je slabý príjem, a stlačte OK 
na potvrdenie.

Manual install
(Manuálna inštalácia)
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Možnosti systémovej ponuky (pokračovanie)

Zmení sa poradie kanálov podľa vašich požiadaviek.

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) Zvoľte kanál, ktorý chcete presunúť, a stlačte .
2) Presuňte pruh výberu na predvolené číslo, na ktoré chcete umiestniť 

daný kanál, a stlačte  alebo OK na potvrdenie.

Určia sa vaše obľúbené kanály, na ktoré sa dá rýchlo prepnúť pomocou 
programového tlačidla nahor/nadol (P +-) na diaľkovom ovládači.

1  BBC
2  RTL4
3  ARD
4  ORF2
5
6  TELET
7

X   –  Označia sa (alebo sa zruší označenie) vaše obľúbené kanály 
pomocou tlačidla OK na diaľkovom ovládači.

Poznámka: Prepnúť na kanály neoznačené  možno len stlačením 
tlačidla so zodpovedajúcim číslom na diaľkovom ovládači.

Sort Channels
(Zatriedenie kanálov)  

Favourites
(Obľúbené)

Nastavenia analógového tunera
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Možnosti systémovej ponuky (pokračovanie)

Nastavenia digitálneho tunera

Stlačte OK na diaľkovom ovládači na vykonanie úplne novej inštalácie 
digitálnej TV a rádia. Tento proces môže trvať niekoľko minút. Po 
ukončení stlačte tlačidlo BACK na diaľkovom ovládači na ukončenie 
ponuky.

Stlačte OK na aktualizáciu novej inštalácie digitálnej TV a rádia.
Týmto sa len pridajú nové kanály k vášmu existujúcemu predvolenému 
zoznamu po poslednej voľnej predvolenej pozícii. Po ukončení stlačte 
tlačidlo BACK na diaľkovom ovládači na ukončenie ponuky.

Poznámka: Nové kanály sa vzťahujú na tie kanály, ktoré nie sú v 
súčasnosti nainštalované.

Stlačte OK na zobrazenie informácií o intenzite a kvalite signálu 
digitálneho tunera. Pomôžu vám nájsť najlepšiu polohu digitálnej 
terestriálnej antény. 

Pomocou tlačidiel  zmeňte frekvenciu a stlačte OK na kontrolu 
intenzity a kvality signálu. 

Zmení sa poradie kanálov podľa vašich požiadaviek.
{ Digital TV } 
(Digitálna TV) – Nastaví sa predvolené poradie pre digitálne TV 

kanály.
{ Digital Radio } 
(Digitálne rádio) – Nastaví sa predvolené poradie pre digitálne 

rádiové kanály. 

1) Zvoľte kanál, ktorý chcete presunúť, a stlačte .
2) Presuňte pruh výberu na predvolené číslo, na ktoré chcete umiestniť 

daný kanál, a stlačte  alebo OK na potvrdenie.

Určia sa vaše obľúbené kanály, na ktoré sa dá rýchlo prepnúť pomocou 
programového tlačidla nahor/nadol (P +-) na diaľkovom ovládači.
{ Digital TV } 
(Digitálna TV) – Nastaví sa zoznam obľúbených digitálnych TV 

kanálov. 
{ Digital Radio } 
(Digitálne rádio) – Nastaví sa zoznam obľúbených digitálnych rá-

diových kanálov. 

X   –  Označia sa (alebo sa zruší označenie) vaše obľúbené kanály 
pomocou tlačidla OK na diaľkovom ovládači.

Poznámka:  Prepnúť na kanály neoznačené  možno len stlačením 
tlačidla so zodpovedajúcim číslom na diaľkovom ovládači.

Full (Plné)

Update
(Aktualizovať)

Check Signal 
(Kontrola signálu)

Sort Channels
(Zatriedenie kanálov)

 

Favourites
(Obľúbené)

  

Check the antenna connection and position.

Position the antenna to reach best signal quality.

Frequency

Signal strength

Signal quality

045.00

1  BBC
2  RTL4
3  ARD
4  ORF2
5
6  TELET
7
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Možnosti nastavenia (podčiarknuté možnosti sú predvolené výrobné nastavenia)

Možnosti systémovej ponuky (pokračovanie)

Na rekordéri je potrebné nastaviť hodiny predtým, než bude možné 
použiť akékoľvek funkcie nahrávania pomocou časovača.

Na tomto rekordéri sa čas/dátum dá nastaviť automaticky v prípade, že 
uložený TV kanál vysiela časový signál.
{ Auto } (Automaticky) – Rekordér automaticky zaznamená prvý 

dostupný kanál, ktorý vysiela informácie o 
čase/dátume.

{ XXX } (predvolený kanál)  –  Zvolí sa TV kanál, ktorý sa použije na 
vysielanie informácií o čase/dátume.

{ Off } (Vypnutý) – Vypne sa automatické nastavenie hodín. 
Zvoľte túto možnosť pred manuálnym 
nastavením času/dátumu.

Nastavenie času manuálne.
{ 00 : 00 } – Pomocou tlačidiel  nastavte hodiny a 

minúty. Pomocou tlačidiel   prejdite 
na zadávacie políčko. Po dokončení stlačte 
tlačidlo OK.

Manuálne nastavenie dátumu.
{ 31/01/2007 } – Pomocou tlačidiel  nastavte deň, me-

siac a rok a potom tlačidlami   prejdite 
na zadávacie políčko. Po dokončení stlačte 
tlačidlo OK.

Vyberte krajinu vašej oblasti pre automatické ladenie kanálov.

Je potrebné nastaviť len v prípade, že v rovnakej miestnosti používate 
viac než jeden diaľkový ovládač značky Philips.
{ DVD } (DVD prehrávač) – Umožní sa ovládanie tohto rekordéra 

pomocou diaľkového ovládača DVD 
prehrávača značky Philips (nie je dodaný).

{ Native } (Pôvodný) – Vypne sa ovládacia funkcia druhého 
diaľkového ovládača.

Je to režim na úsporu elektrickej energie.
{ On } (Zapnutý) – Po prepnutí do pohotovostného režimu 

je spotreba elektrickej energie menšia než 
spotreba pri normálnom pohotovostnom 
režime.

{ Off } (Vypnutý) – Vypne sa úsporný režim.

Clock (Hodiny)

   Clock preset  
   (Predvolené   
   nastavenie hodín):

   Time (Čas):

   Date (Dátum):

Country (Krajina) 

Remote Control
(Diaľkový ovládač)

Eco mode
(Úsporný režim)
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Možnosti nastavenia (podčiarknuté možnosti sú predvolené výrobné nastavenia)

Možnosti systémovej ponuky (pokračovanie)

TV obrazovka sčernie, aby sa zabránilo jej poškodeniu kvôli nadmernej 
expozícii statického obrazu príliš dlhú dobu. 
{ Off } (Vypnutý) – Vypne sa funkcia šetriča obrazovky.
{ 5, 10, 30 minutes } 
(5, 10, 30 minút)  –  TV sa prepne do režimu šetriča obra-

zovky po určitom intervale nečinnosti 
(napríklad pri pozastavení alebo zastavení 
rekordéra).

Spoločnosť Philips vám ponúka registračný kód DivX® VOD (Video On 
Demand), ktorý vám umožňuje zapožičať si alebo zakúpiť videá od 
služby DivXR® VOD na webovej stránke www.divx.com/vod. Všetky 
prevzaté videá od služby DivX® VOD môžu byť prehraté iba na tomto 
zariadení. 

Toto je len informačná obrazovka, ktorá zobrazuje aktuálnu verziu 
softvéru nainštalovaného na vašom rekordéri. Tieto informácie môžu 
byť potrebné pre aktualizácie softvéru online v budúcnosti. 

Screen saver 
(Šetrič obrazovky)

DivX(R) VOD

Version Info 
(Informácie o verzii)
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Ostatné informácie

Nastavenie funkcie 
progresívneho riadkovania

(len pre TV s progresívnym riadkovaním)
Progresívne riadkovanie zobrazuje 
dvojnásobný počet snímok za sekundu v 
porovnaní s prekladaným riadkovaním (bežný 
normálny TV systém). S takmer dvojnásobným 
počtom riadkov poskytuje progresívne 
riadkovanie vyššie rozlíšenie a kvalitu obrazu.

Pred začatím...
– Skontrolujte, či ste pripojili tento rekordér 
k TV s progresívnym riadkovaním pomocou 
pripojenia Y Pb Pr.
– Uistite sa, že ste ukončili počiatočnú 
inštaláciu a nastavenie.

A Zapnite TV na správny zobrazovací kanál pre 
rekordér.

B Zapnite rekordér a stlačte OPTIONS na 
diaľkovom ovládači.
 Zobrazí sa ponuka nástrojov.

C Presuňte sa na { Settings } (Nastavenia)  a 
stlačte OK.
 Zobrazí sa ponuka nastavenia systému.

D Presuňte sa na { Video output } (Obrazový 
výstup) a stlačte OK.

Recording

Playback

Audio

Analogue tuner

Digital tuner

TV shape

Active video output

Video format

Black level

Vertical

Language

Video output

Setup

HDMI

E Presuňte sa na { Active video output } 
(Aktívny obrazový výstup) > { Comp. video 
(YUV) } (Comp. video (YUV)) v ponuke a 
stlačte OK na potvrdenie. 

F Presuňte sa na { Video format } (Formát 
videa) > { Progressive } (Progresívne 
riadkovanie) v ponuke a stlačte OK na 
potvrdenie.

G Prečítajte si správu s hlásením na TV prijímači 
a potvrďte postup zvolením  v ponuke 
a stlačte tlačidlo OK.
 Nastavenie je teraz dokončené a vy si 

môžete začať vychutnávať vysokokvalitný 
obraz.

 V opačnom prípade zvoľte { Cancel } (Zrušiť)  
a stlačte OK na návrat do predchádzajúcej 
ponuky. 

H Ak chcete ukončiť ponuku, stlačte 
OPTIONS.

Ak sa nezobrazí žiadny obraz:

A Odpojte ~HLAVNÝ PRÍVOD tohto zariadenia 
zo sieťového napájania.

B Podržte stlačené . na tomto zariadení 
zatiaľ čo opätovne zapojíte jeho ~HLAVNÝ 
PRÍVOD do sieťového napájania.

Užitočné rady:
– Ak sa objaví prázdna/skreslená obrazovka, 
počkajte 15 sekúnd na automatickú obnovu.
– Existujú niektoré TV s progresívnym riadkovaním, 
ktoré nie sú plne kompatibilné s týmto zariadením, 
čo vedie k neprirodzenému obrazu pri prehrávaní 
DVD VIDEO disku v režime progresívneho 
riadkovania. V takomto prípade vypnite funkciu 
progresívneho riadkovania aj na rekordéri aj na TV.

Správa o ochrane autorských práv

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

5.1 viackanálové nahrávanie

Digitálny viackanálový záznam 5.1 vám 
umožňuje zachytiť originálny zvuk z digitálnych 
viackanálových zdrojov, ako sú prijímač 
káblovej televízie/satelitný prijímač pri 
nahrávaní videa, ktoré poskytuje plný zážitok 
zo zvuku ako v kine (Dolby Digital, DTS 
surround alebo DTS ES, Dolby Digital EX). 

Poznámky:
– Viackanálové nahrávanie 5.1 je možné len v 
režime nahrávania HQ a SP. 
– Viackanálové nahrávanie 5.1 je možné len 
prostredníctvom vysielania DTT alebo 
zvukového signálu prijímaného z digitálnej/
optickej vstupnej zásuvky alebo zo zásuvky 
EXT-2-TO VCR/SAT na tomto rekordéri.
– 5.1 viackanálové nahrávky sa nedajú 
prehrávať na iných prehrávačoch.

Príprava pre 5.1 viackanálové 
nahrávanie

A Ku konektoru EXT2-TO VCR/SAT a 
konektoru COAXIAL DIGITAL IN tohto 
rekordéra pripojte koncový prijímač káblovej 
televízie/satelitný prijímač. 

B Zapnite TV na správny kanál zobrazenia pre 
rekordér.

C Stlačte tlačidlo OPTIONS, potom prejdite na 
položku { Settings } (Nastavenia) a stlačte 
tlačidlo OK.

D V ponuke prejdite na položku { Audio } 
(Zvuk) a stlačte tlačidlo OK.

Recording

Playback

Audio

Analogue tuner

Digital tuner

Audio output

Digital input

Sound mode

Night mode

Language

Video output

Setup

HDMI audio

E V ponuke prejdite na položky { Digital input } 
(Digitálny vstup) > { On } (Zapnutá) a výber 
potvrďte stlačením tlačidla OK.

F Stlačením tlačidla OK potvrďte výber a 
následným stlačením tlačidla OPTIONS 
ponuku opustite.

Spustenie nahrávania

A Na diaľkovom ovládaní stlačte tlačidlo LIVE TV.

B Aby ste vykonali nahrávanie z koncového 
prijímača káblovej televízie/satelitného prijímača, 
opakovane stláčajte tlačidlo LIVE TV, aby ste 
prepli do režimu analógového tuneru, pričom 
následne stláčajte tlačidlá P +/-, aby ste 
vybrali možnosť { EXT 2 }.

 Aby ste vykonali nahrávanie z digitálneho 
terestriálneho tuneru, opakovane stláčajte 
tlačidlo LIVE TV, aby ste prepli do režimu 
digitálneho tunera.
 V ľavom hornom rohu TV sa zobrazí znak 

„D“ s číslom kanálu.

C Stlačením tlačidla REC spustíte nahrávanie. 
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Ostatné informácie (pokračovanie)

Inštalácia najnovšieho softvéru

Spoločnosť Philips bude pravidelne vydávať 
aktualizácie softvéru na zdokonalenie zážitku 
užívateľa.
Možná je len aktualizácia na vyššie verzie 
softvéru. 

A Informácie o verzii v tomto zariadení získate 
stlačením tlačidla OPTIONS na diaľkovom 
ovládači.
 Zobrazí sa ponuka nástrojov.

Tools

Settings

Audio language

Reset TSB

Time search

B Presuňte sa na { Settings } (Nastavenia) a 
stlačte OK.
 Zobrazí sa ponuka nastavenia systému.

Recording

Playback

Audio

Analogue tuner

Clock

Country

Remote control

Eco mode

DivX VOD

Version Info

Language

Video output

Setup

Screen saver

Digital tuner

C Presuňte sa na { Setup } (Nastavenie) a stlačte 
OK.
 Zobrazí sa výstražné hlásenie o vymazaní 

vyrovnávacej pamäte časového posunu.

D Stlačte OK na pokračovanie.

E Presuňte sa na { Version Info } (Informácie o 
verzii) v ponuke na zistenie informácií o verzii. 
 Zapíšte si informácie o verzii vášho 

aktuálneho softvéru.

Clock

Country

Remote control

Eco mode

DivX VOD

Setup

(c) PHILIPS 2007 Version 

Information : Product 

Number :  

Please visit our website

www.philips.com/support

for software updates and additional 

product information.Version Info

Version Info

Screen saver

F Navštívte webovú stránku spoločnosti Philips 
‘www.philips.com/support’, skontrolujte 
dostupnosť najnovšej verzie softvéru a 
preberte daný softvér na CD-R disk alebo USB 
zariadenie typu Flash.

G Do rekordéra zasuňte disk CD-R alebo 
zapojte prenosné zariadenie USB a potvrďte 
aktualizáciu.
 Inštalácia softvéru sa na tomto zariadení 

spustí automaticky.

Poznámka:
Nevyberajte CD-R disk alebo USB, keď sa 
rekordér pripravuje na aktualizáciu softvéru.

H  Po ukončení aktualizácie softvéru môžete 
zariadenie vypnúť a zapnúť. 
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Najčastejšie otázky

Aký druh disku by som mal používať na 
nahrávanie?
Môžete nahrávať len na DVD±R, DVD±RW alebo 
DVD+R DL disky. V súčasnosti je DVD±R/±RW 
najkompatibilnejší nahrávateľný DVD formát na 
trhu. Sú plne kompatibilne s väčšinou existujúcich 
DVD-Video prehrávačov a DVD-ROM jednotiek v 
počítačoch.

Aká je kapacita DVD±R a DVD±RW disku?
4,7 GB, prípadne ekvivalentná šiestim CD diskom. 
Na jeden disk môžete pri najvyššej kvalite uložiť 
len jednu hodinu nahrávky (DVD norma) a 
približne 8-hodinovú nahrávku pri najnižšej kvalite 
(VHS norma). Režim nahrávania naznačuje počet 
hodín, ktoré sa zmestia na jeden disk.

Aký je rozdiel medzi DVD±R a DVD±RW 
diskom?
DVD±R je „nahrávateľný“ a DVD±RW je 
„zmazateľný“ a „prepisovateľný“ disk. Pri DVD±R 
môžete nahrať viacero častí na ten istý disk. Keď 
je disk plný, viac sa naň nedá nahrávať. DVD±RW 
disk vám umožňuje opakovane nahrávať cez seba 
na rovnaký disk.

Môžem kopírovať VHS kazetu alebo DVD z 
externého prehrávača?
Áno, ale iba v prípade, ak VHS kazeta alebo DVD 
disk nie sú chránené proti kopírovaniu.

Čo je DV?
Pomocou DV, tiež známeho ako i.LINK, môžete 
pripojiť kamkordér s podporou DV k tomuto 
rekordéru pomocou jedného DV kábla, aby ste 
zaistili vstup a výstup zvuku, videa, údajov a 
kontrolných signálov.
– Tento rekordér je kompatibilný len s 

kamkordérmi vo formáte DV (DVC-SD). 
Digitálne satelitné tunery a digitálne VHS 
videorekordéry nie sú kompatibilné.

–   K tomuto rekordéru sa nedá naraz pripojiť 
viac ako jeden DV kamkordér.

–  Tento rekordér sa nedá ovládať z externého 
zariadenia pripojeného cez zásuvku DV IN.

Čo sú to tituly a kapitoly?
DVD disk obsahuje tituly a kapitoly, ktoré sú 
podobné titulom a kapitolám v knihe. Titul často 
predstavuje kompletný film a je rozdelený na 
kapitoly alebo jednotlivé scény z filmov.

Title

Chapter Chapter Chapter Chapter

chapter markers

Programy sa nahrávajú ako samostatné tituly. 
Môžu sa skladať z jednej kapitoly alebo niekoľkých 
kapitol v rámci titulu, v závislosti od nastavení 
nahrávania.

Ako nastavím tituly a kapitoly?
Rekordér automaticky vytvorí nový titul zakaždým, 
ako začnete nové nahrávanie. Potom môžete k 
týmto nahrávkam manuálne pridať kapitoly alebo 
ich nechať automaticky vkladať v určitých 
intervaloch.
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Najčastejšie otázky (pokračovanie)

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

Ako dobrá je kvalita nahrávania?
Existuje niekoľko úrovní kvality obrazu na výber, a 
to od ‘HQ’ (1 hodina nahrávania pri vysokej 
kvalite) až po ‘SEP’ (8 hodín nahrávania pri kvalite 
VHS) na nahrávateľný DVD disk.

DVDR5520H

Record Mode 

HQ (high quality)

SP (standard play)

SPP (standard play plus)

LP (long play)

EP (extended play)

SLP (super long play)

SEP (super extended play)

1 

2

2.5

3

4

6

8

23

45

56

68

90

135

180

1 hr 55 mins

3 hrs 40 mins

4 hrs 35 mins

5 hrs 30 mins

7 hrs 20 mins

11 hrs 5 mins

14 hrs 45 mins

DVDR5570H

Record Mode 

HQ (high quality)

SP (standard play)

SPP (standard play plus)

LP (long play)

EP (extended play)

SLP (super long play)

SEP (super extended play)

1 

2

2.5

3

4

6

8

40

77

96

115

153

230

300

1 hr 55 mins

3 hrs 40 mins

4 hrs 35 mins

5 hrs 30 mins

7 hrs 20 mins

11 hrs 5 mins

14 hrs 45 mins

(250GB)

Niektoré nahrávky uvedené v ponuke 
pevného disku sa nedajú prehrať alebo 
skopírovať na disk.
Niektoré TV vysielania alebo videozáznamy z 
externého zariadenia, ktoré sú nahrané na tento 
rekordér, môžu obsahovať signály na ochranu 
pred kopírovaním. Takýto materiál sa nedá 
prehrávať z pevného disku ani kopírovať na 
nahrávateľný DVD disk. 

Nahrávky s ochranou pred kopírovaním sú 
označené ikonou C v ponuke pevného disku. Sú 
buď úplne chránené (nikdy neskopírovať) alebo 
čiastočne chránené (skopírovať raz). Pri čiastočne 
chránených nahrávkach je možné prehrávanie, keď 
ich však skopírujete na nahrávateľné DVD, 
nahrávka sa z pevného disku vymaže. 

Čo je HDMI?
High-Definition Multimedia Interface (HDMI), teda 
Multimediálne rozhranie s vysokým rozlíšením, je 
vysokorýchlostné digitálne rozhranie, ktoré dokáže 
vysielať nekomprimovaný obraz s vysokým 
rozlíšením a digitálny viackanálový zvuk. Poskytuje 
dokonalú kvalitu obrazu a zvuku úplne bez šumu. 
Formát HDMI je plne spätne kompatibilný s 
formátom DVI.

Podľa požiadavky normy HDMI vedie pripojenie k 
výrobkom s formátom HDMI alebo DVI bez 
ochrany HDCP (High-bandwidth Digital Content 
Protection) k výstupu bez obrazu alebo zvuku. 

Čo je DVB?
Digital Video Broadcasting (DVB), teda digitálne 
vysielanie obrazu, je norma pre digitálnu televíziu 
podporovanú projektom DVB. Tento rekordér má 
zabudovaný digitálny TV tuner (DVB-T), ktorý 
umožňuje príjem voľného vysielania digitálneho 
obrazu a zvuku prostredníctvom terestriálnej 
antény. Poskytuje najlepšiu možnú kvalitu 
digitálneho zvuku a obrazu. 

V rovnakom frekvenčnom pásme je možné vysielať 
viac staníc a sú možné aj prídavné mediálne služby 
ako sprievodcovia po mestách, obsah webových 
stránok. Počet týchto voľne vysielaných (FTA) 
staníc sa môže v jednotlivých krajinách odlišovať.

3_dvdr5570h_58_slo_27842.indd   3043_dvdr5570h_58_slo_27842.indd   304 2007-09-06   2:55:49 PM2007-09-06   2:55:49 PM



305

S
lo

ve
n

č
in

a

Najčastejšie otázky (pokračovanie)

Prečo na mojom USB zariadení trvá 
zobrazenie obsahu tak dlho?
–   Môže to byť spôsobené veľkým počtom 

súborov (> 500 súborov/priečinkov) alebo 
veľkosťou týchto súborov (> 1 MB).

–   V zariadení sa môžu nachádzať iné 
nepodporované súbory, ktoré sa tento systém 
snaží prečítať/zobraziť.

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

Čo sa stane, keď pripojím USB HDD?
HDD nie je podporovaný, pretože veľká úložná 
kapacita veľmi sťažuje ovládanie. Preneste tieto 
hudobné súbory (mp3) a fotografie (jpg) do 
zariadenia typu Flash, ak chcete prehrávať na 
tomto rekordéri.

Prečo tento systém nerozpoznáva môj 
prenosný USB prehrávač hudby?
Prenosný prehrávač hudby môže vyžadovať 
náležitý softvér, ktorý je zviazaný s našim 
systémom za účelom získania prístupu k obsahu 
(napr. zoznam prehrávaných skladieb). 

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

Prečo je názov súboru iný ako ten, ktorý sa 
zobrazil na mojom počítači (napr. názov 
„Good Bye jpg’ sa zobrazil ako ‘Good_B~1.
jpg’)?
–    Dĺžka názvu súboru je obmedzená systémom 

súborov zariadenia (FAT16), ktorý podporuje 
iba osem (8) znakov.

– Počítač môže byť schopný zobraziť celý názov 
súboru, pretože operačný systém dokáže 
konvertovať systém súborov.

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

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

Prečo sa pri prehrávaní filmu DivX 
nezobrazujú titulky správne? 
– Musíte sa uistiť, že názov súboru titulkov sa 

presne zhoduje s názvom filmového súboru. 
Ak je napríklad názov filmového súboru 
„Movie.avi“, tak musí byť textový súbor s 
titulkami pomenovaný ako „Movie.sub“ alebo 
„Movie.srt“. 

– Možno musíte zmeniť zobrazenie „Character 
set“ (Súbor znakov) alebo „DivX subtitle“ 
(Titulky DivX) v tomto prehrávači na formát, 
ktorý podporuje nahraný súbor s titulkami 
DivX. 

Súbor znakov/
Titulky DivX

Jazyk titulkov

{ Standard } 
(Štandardný) 

Anglický, Írsky, Dánsky, 
Estónsky, Fínsky, Francúzsky, 
Nemecký, Taliansky, 
Portugalský, Luxemburský, 
Nórsky (Bokmíl a Nynorsk), 
Španielsky, Švédsky, Turecký

{ Central Europe } 
(Stredná Európa)

Poľský, Český, Slovenský, 
Albánsky, Maďarský, 
Slovinský, Chorvátsky, 
Srbský (latinka), Rumunský, 

{ Cyrillic } 
(Cyrilika)

Bieloruský, Bulharský, 
Ukrajinský, Macedónsky, 
Ruský, Srbský, 

{ Greek } 
(Grécky)

Grécky
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Riešenie problémov

  Problém (Všeobecne)     Riešenie

Žiadne napájanie.

Na zobrazovacom paneli sa 
objaví správa ‘IS TV ON?’ (‘JE 
TV ZAPNUTÝ?’).

Tlačidlá na rekordéri 
nefungujú.

Nefunguje diaľkové ovládanie.

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

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

– Stlačením tlačidla STANDBY-ON na prednej strane rekordéra 
zapnite napájanie.

–  Uistite sa, že sieťový kábel je zapojený správnym spôsobom a že 
v sieťovej zásuvke je elektrický prúd.

– Tento rekordér nebude fungovať, ak sa nevykoná prvá inštalácia. 
Pozrite si časť ‘Krok 3: Inštalácia a nastavenie’ ohľadne 
podrobností.

– Vyskytol sa technický problém. Odpojte rekordér zo sieťovej 
zásuvky na 30 sekúnd a potom ho znovu zapojte. Ak rekordér aj 
tak nefunguje, vyresetujte ho na predvolené výrobné nastavenia:
1) Odpojte rekordér zo sieťovej zásuvky.
2) Stlačte a podržte tlačidlo STANDBY-ON na prednej strane 

rekordéra, pričom ho znovu zapojíte do sieťovej zásuvky.
3) Uvoľnite tlačidlo STANDBY-ON, keď sa na displeji zobrazí 

‘STARTING’ (spúšťanie). 
4) Počkajte, kým sa na displeji nezačne rolovať ukážka 

rekordéra, potom znovu stlačte STANDBY-ON, aby sa zapol 
rekordér. Všetky informácie uložené v pamäti (programy, čas) 
sa vymažú. Na TV sa zobrazí ponuka s počiatočnou 
inštaláciou.

– Namierte diaľkový ovládač priamo na snímač na prednej strane 
tohto rekordéra (nie smerom k TV). 

– Odstráňte všetky prekážky medzi rekordérom a diaľkovým 
ovládačom.

– Batérie sú slabé. Vymeňte ich.
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Problém (Všeobecne)     Riešenie

Riešenie problémov (pokračovanie)

Žiadny obraz.

Žiadny zvuk.

Z rekordéra sa neprijíma 
žiadny TV signál.

Zobrazí sa správa ‘Disc 
contains unknown data’ (‘Disk 
obsahuje neznáme údaje’).

Zobrazí sa správa ‘NO 
SIGNAL’ (‘ŽIADNY SIGNÁL’) 
alebo ‘X’.

– Zapnite TV a prepnite ho na správny kanál (Video In) pre 
rekordér. Môžete prejsť na kanál 1 na TV, potom stláčať tlačidlo 
na posun o kanál nižšie na diaľkovom ovládači TV, až kým 
nebudete vidieť zabudované živé televízne vysielanie rekordéra.

– Skontrolujte pripojenie videa medzi rekordérom a TV.

– Skontrolujte zvukové pripojenie rekordéra. Pozrite si časť 
‘Základné pripojenia rekordéra – Pripojenie video/audio káblov’ 
ohľadne podrobností.

– Na základe zariadenia, ktoré ste pripojili k rekordéru, nastavte 
správnym spôsobom analógový alebo digitálny výstup. Pozrite si 
časť ‘Možnosti systémovej ponuky – Nastavenia zvuku’ ohľadne 
podrobností.

– Presvedčte sa, či sú správnym spôsobom pripojené káble antény. 
Pozrite si časť ‘Krok 1: Základné pripojenia rekordéra – 
Pripojenie káblov antény’ ohľadne podrobností.

– Nainštalujte TV kanál. Pozrite si časť ‘Možnosti systémovej 
ponuky – Nastavenia analógového tunera’ ohľadne podrobností.

– Táto správa sa môže zobraziť, ak vložíte disk, ktorý obsahuje 
chybné údaje. DVD±R disky, ktoré neboli uzatvorené, sú veľmi 
citlivé na odtlačky prstov, prach alebo nečistotu. Môže to 
spôsobiť problémy počas nahrávania. Ak chcete znovu použiť 
disk, vykonajte nasledovné :
1) Zabezpečte, aby bol povrch disku čistý.
2) Stlačte tlačidlo OPEN/CLOSE na tomto rekordéri.
3) Vložte disk, ale nezatvárajte priečinok.
4) Podržte stlačené tlačidlo číslo {5} na diaľkovom ovládači, kým 

sa priečinok nezatvorí. Rekordér spustí proces opravy.
5) Ak sa disk obnoví, zobrazí sa obrazovka Picture Index 

(Obrázok indexu).

– Skontrolujte, či je kábel antény zapojený pevne.
– Pre aktuálny kanál sa neprijíma žiadny signál z antény ani žiadny 

videosignál z kanála externého vstupu (EXT1, EXT2, CAM1 
alebo CAM2).

– Ak pripojíte rekordér k prijímaču káblovej televízie/satelitnému 
prijímaču, uistite sa, že je zapnutý.

3_dvdr5570h_58_slo_27842.indd   3073_dvdr5570h_58_slo_27842.indd   307 2007-09-06   2:55:50 PM2007-09-06   2:55:50 PM



308

S
lo

ve
n

č
in

a

Problém (Prehrávanie)    Riešenie

Riešenie problémov (pokračovanie)

Disk sa neprehráva.

Obraz je počas prehrávania 
skreslený alebo čiernobiely.

Vyskytlo sa rušenie obrazu 
alebo zvuku TV príjmu.

Z pripojeného hi-fi 
zosilňovača vychádza 
skreslený zvuk.

Z koaxiálneho/optického 
výstupu nevychádza 
priestorový zvuk.

Nedajú sa zobrazovať 
obrázky vo formáte JPEG.

Nedajú sa prehrávať filmy 
vo formáte DivX.

– Disk vložte etiketou nahor.
– Rodičovský zámok je zapnutý. Pozrite si časť ‘Možnosti 

systémovej ponuky – Nastavenia prehrávania – Rodičovský 
zámok’ ohľadne podrobností.

– Nesprávny regionálny kód. Skontrolujte zadnú alebo spodnú 
časť DVD rekordéra ohľadne podporovaného regionálneho 
kódu.

– Na disku sa nenachádza žiadny záznam alebo je vložený 
nesprávny typ disku. Pozrite si časť ‘Prehrávanie z disku – 
Prehrávateľné disky’ ohľadne podrobností.

– Uistite sa, že disk nie je poškrabaný alebo krivý. 

–  Disk sa nezhoduje s normou systému farieb TV (PAL/NTSC).
– Disk je znečistený. Vyčistite disk.
–  Niekedy sa môže objaviť malé skreslenie obrazu. Nie je to 

závada.

– Skontrolujte, či je kábel antény zapojený pevne.
–  Jemne dolaďte svoj TV kanál. Pozrite si časť ‘Možnosti 

systémovej ponuky – Nastavenia analógového tunera – 
Manuálna inštalácia – Jemné ladenie’ ohľadne podrobností.

–  Nepripájajte žiadne káble z tohto rekordéra do vstupu „Phono“ 
zosilňovača.

– Pri prehrávaní DTS CD disku je potrebné použiť zásuvku 
COAXIAL alebo zásuvku OPTICAL-DIGITAL AUDIO 
OUTPUT tohto rekordéra na pripojenie k Hi-Fi sústave alebo 
zosilňovaču. Ak daná Hi-Fi sústava alebo zosilňovač nepodporuje 
systém DTS, môže sa vyskytnúť skreslený zvuk.

–  Ak je toto zariadenie pripojené k vášmu TV prostredníctvom 
pripojenia HDMI, nemusí z koaxiálneho/optického výstupu 
vychádzať žiadny priestorový zvuk, a to v závislosti od možností 
zvuku TV. V tomto prípade stlačte tlačidlo OPTIONS 
(MOŽNOSTI) na diaľkovom ovládači, prejdite na nastavenie 
zvukového výstupu a nastavte { HDMI audio } (HDMI zvuk) na  
{ Disable } (Vypnúť).

– Toto zariadenie podporuje len obrázky vo formáte súborov 
JPEG-Exif, ktorý používa 4:2:2 alebo 4:2:0 chromatické 
podvzorkovanie s rozlíšením, ktoré neprekračuje 4096 x 4096 
(horizontálne/vertikálne). Obrázky vo formáte JPEG, ktoré sa 
prevzali z internetu alebo sa upravili pomocou počítača, sa 
nemusia správne zobraziť.

– Zaistite, aby bol súbor vo formáte DivX kódovaný podľa 
„Profilu domáceho kina“ kódovacím zariadením DivX.

– Skontrolujte, či je prevzatý film vo formáte DivX kompletný 
súbor.
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 Problém (Nahrávanie)    Riešenie

Riešenie problémov (pokračovanie)

Zobrazí sa správa ‘Insert 
recordable disc’ (‘Vložte 
nahrávateľný disk’).

Zobrazí sa správa ‘Konflikt’.

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

Obrazovka indexu bliká po 
vložení DVD±R disku.

Súbor vo formáte DivX sa 
nedá skopírovať na pevný 
disk aj napriek dostatku 
voľného miesta v časti s 
údajmi.

–  Nebol vložený žiadny disk alebo vložený disk sa nedá použiť na 
nahrávanie. Vložte nahrávateľný DVD disk (DVD±R, DVD±RW, 
alebo DVD+R Double Layer).

–  Nahrávanie pomocou časovača sa prekrýva s iným nahrávaním 
pomocou časovača.

– Ak nebudete brať do úvahy túto výstrahu, naprogramované 
nahrávanie so skorším časom spustenia začne ako prvé.

– Zmeňte informácie zadané pre jedno z tých dvoch nahrávaní.
– Vymažte jedno z tých dvoch nahrávaní

– Uistite sa, že čas a dátum rekordéra sú nastavené správne. 
Pozrite si časť ‘Možnosti systémovej ponuky – Nastavenie 
parametrov – Hodiny’ ohľadne podrobností.

– Dva programy časovača sa môžu prekrývať, pričom v takomto 
prípade sa úplne nahrá len ten skorší.

– Tento rekordér sa nedá použiť na duplikovanie materiálu 
chráneného proti kopírovaniu (DVD diskov alebo videokaziet) na 
nahrávateľný DVD disk, zobrazí sa ‘COPY PROTECT’ (‘ochrana 
proti kopírovaniu’).

– Disk môžete uzatvoriť pomocou nasledovnej funkcie:
1) Stlačte OPEN CLOSE na tomto rekordéri na otvorenie 

priečinka disku.
2) Vložte disk, ale nezatvárajte priečinok.
3) Podržte stlačené tlačidlo číslo {4} na diaľkovom ovládači, kým 

sa priečinok nezatvorí. Na zobrazovacom paneli sa objaví 
hlásenie ‘FINALIZING DISC’ (‘Uzatvorenie disku’).

4) Ak bolo uzatvorenie úspešné, zobrazí sa obrazovka Picture 
Index (Obrázok indexu).

–  Všetky videosúbory (TV nahrávky a filmy vo formáte DivX) sa 
uložia do videooddielu na pevnom disku. Vymažte niektoré 
nahrávky vo videooddiele na uvoľnenie miesta pred kopírovaním 
ďalších súborov.
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Riešenie problémov (pokračovanie)

– Toto sa stane, ak sa pokúsite kopírovať DVD disky alebo 
videokazety, ktoré sú chránené proti kopírovaniu. Obraz v TV je 
dobrý, nahrávka na nahrávateľnom DVD disku je však chybná. 
Tomuto rušeniu sa nedá vyhnúť pri DVD diskoch alebo 
videokazetách chránených proti kopírovaniu.

– Nahrávateľný DVD disk má obmedzenú nahrávaciu životnosť, 
preto na nahrávanie použite nový disk.

–  Ak je záznam príliš krátky, je možné, že DVD prehrávač ho 
nedokáže rozpoznať. 

– DVD±R disk musíte uzatvoriť. Pozrite si časť ‘Uzatvorenie 
DVD±R disku na prehrávanie’ ohľadne podrobností.

– Je potrebné vytvoriť kompatibilný DVD±RW disk. Pozrite si 
časť ‘Vytvorenie upraveného kompatibilného DVD±RW disku’ 
ohľadne podrobností.

– Je potrebné znovu naformátovať DVD±RW disk.
1) Stlačte OPEN CLOSE na tomto rekordéri na otvorenie 

priečinka disku.
2) Vložte disk, ale nezatvárajte priečinok.
3) Podržte stlačené tlačidlo číslo {0} na diaľkovom ovládači, kým 

sa priečinok nezatvorí.
4) Spustite nahrávanie na DVD±RW disk predtým, než ho 

vyberiete z priečinka disku. 

Pri prehrávaní nahrávky je 
obraz neostrý a mení sa jas.

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

Daný DVD±RW disk sa nedá 
použiť na nahrávanie na 
tomto rekordéri. Aj napriek 
tomu, že bol naformátovaný 
pomocou PC jednotky.

 Problém (Nahrávanie)    Riešenie
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 Problém (USB/HDMI)    Riešenie

Riešenie problémov (pokračovanie)

Obsah USB zariadenia typu 
Flash sa nedá prečítať.

Pomalá činnosť USB 
zariadenia typu Flash.

Pripojená čítačka kariet/
zariadenie typu Flash sa 
nenašlo. Zobrazí sa správa 
{ USB Hub is not supported } 
(Rozbočovač USB nie je 
podporovaný).

Po zapojení HDMI nejde 
žiadny zvuk.

Po zapojení HDMI nejde 
žiadny obraz.

Obrazový výstup cez 
pripojenie HDMI nie je 
kvalitný.

– Formát USB zariadenia typu Flash nie je kompatibilný s týmto 
systémom.

– Jednotka je naformátovaná pomocou iného systému súborov, 
ktorý nie je podporovaný týmto DVD rekordérom (napr. NTFS).

– Načítanie a zobrazenie veľkého súboru alebo USB zariadenia 
typu Flash s veľkou pamäťou v TV trvá dlhšie.

– Tento rekordér podporuje len zariadenia triedy Mass Storage 
Class (MSC). Túto normu neobsahujú všetky čítačky kariet/
zariadenia typu Flash. Použite, prosím, iné zariadenie.

–  Ak pripojené zariadenie nie je v súlade s HDCP alebo je 
kompatibilné len s DVI, z výstupu HDMI nemusíte počuť žiadny 
zvuk.

–  Z pripojenia HDMI nie je možné zabezpečiť výstup pre SACD 
alebo zvukové DVD zdroje s riadeným kopírovaním.

–  Uistite sa, že ste aktivovali tento rekordér ako vstup HDMI v 
nastaveniach pre zariadenie, ktoré sa používa. Stlačte OPTIONS 
na diaľkovom ovládači, prejdite na nastavenie obrazu (Video) a 
nastavte { Active Video Output } (Aktívny obrazový výstup) na  
{ HDMI Output } (Výstup HDMI).

– Zapojenie HDMI sa môže vykonať len k zariadeniam vybaveným 
HDMI s ochranou HDCP (High Bandwidth Digital Content 
Protection). Ak chcete vykonať zapojenie do konektora DVI 
(vybaveného s HDCP), budete potrebovať samostatný adaptér 
(DVI do HDMI).

–  Uistite sa, že rozlíšenie tohto rekordéra zodpovedá zariadeniu, 
ktoré je pripojené pomocou HDMI. Pozrite si nastavenie HDMI.

–  Skontrolujte, či HDMI kábel nie je chybný. Nahraďte ho novým 
HDMI káblom.

–  Pri pripojení k TV nekompatibilnej s HDCP sa na analógovom 
obrazovom výstupe zobrazí varovná správa.

Zmeňte rozlíšenie videa HDMI nasledovným postupom:
1) Stlačte OPTIONS na diaľkovom ovládaní. 
2) V menu zvoľte možnosť { Settings } (Nastavenia) > { Video 

Output } (Výstup videa) > { HDMI }.
3) Zvoľte možnosť { Manual } (Ručné) > { 480p/560p }.
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Symboly/správy na zobrazovacom paneli

Na displeji vášho rekordéra sa môžu zobraziť 
nasledovné symboly/správy:

 00:00
Multifunkčný displej/ textový riadok
– Číslo titulu/stopy
– Celkový čas/uplynutý čas/zostávajúci čas 

titulu/stopy
– Názov disku/titulu
– Chybové alebo varovné správy
– Dodatočné informácie týkajúce sa disku
– Číslo TV kanálu alebo zdroj obrazu (videa)
– Hodiny (zobrazujú sa v pohotovostnom 

režime)
– Titul televízneho programu

  ¡
Tuner sa zvolil ako viditeľný zdroj.

  
Režim fotoaparátu je aktuálny aktívny zdroj.

  
Disk je aktuálny aktívny zdroj.

  

Pevný disk je aktuálny aktívny zdroj.

 
USB je aktuálny aktívny zdroj.

 PROGRESÍVNE RIADKOVANIE
Obrazový výstup je v kvalite progresívneho 
riadkovania.

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

 ! SAT
Rekordér je pripravený na satelitné nahrávanie.

 BLOCKED (BLOKOVANÝ)
Priečinok disku sa nedá otvoriť alebo zatvoriť 
kvôli nejakej mechanickej prekážke.

 BROWSER (PREHLIADAČ)
Rekordér je aktuálne v režime prehliadača 
médií.

 CLOSING (ZATVÁRANIE)
Priečinok disku sa zatvára.

 COMPATIBLE (KOMPATIBILNÝ)
Rekordér je zaneprázdnený zmenami na 
vytvorenie kompatibilného DVD disku.

 COPY PROTECT (OCHRANA PROTI 
KOPÍROVANIU)
DVD disk/videokazeta, ktorú sa snažíte 
skopírovať, je chránená proti kopírovaniu.

 CREATING MENU (VYTVORENIE PONUKY)
Po úspešnom dokončení prvej nahrávky na 
nový disk sa vytvorí štruktúra ponuky.

 DISC ERR (CHYBA DISKU)
Pri zápise titulu sa vyskytla chyba. Ak k tomu 
dôjde častejšie, vyčistite disk alebo použite 
nový disk.

 DISC FULL (DISK JE PLNÝ)
Disk je plný. Nenachádza sa na ňom úložný 
priestor pre nové nahrávky.

 DISC WARNING (VAROVANIE DISKU)
Pri nahrávaní z externého zariadenia sa 
vyskytla chyba. Nahrávanie pokračuje, ale daná 
chyba sa preskočí.

 EMPTY DISC (PRÁZDNY DISK)
Vložený disk je nový alebo je úplne vymazaný 
(nie sú prítomné žiadne nahrávky).

 FREE TITLE (VOĽNÝ TITUL)
Zvolil sa prázdny titul.

 FINALIZING DISC (UZATVÁRANIE DISKU)
DVD±R disk sa uzatvára. 
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Symboly/správy na zobrazovacom paneli (pokračovanie)

 INFO DVD (INFORMÁCIE O DVD DISKU)
Na TV sa zobrazia informácie o vloženom 
DVD disku.

 INSTALL (INŠTALÁCIA)
Po automatickom vyhľadaní kanálov sa na TV 
zobrazí ponuka na nastavenie času/dátumu.

 IS TV ON? (JE TV ZAPNUTÝ?)
Rekordér sa aktuálne nachádza v režime prvej 
inštalácie. Zapnite TV a prečítajte si kapitolu 
‘Inštalácia a nastavenie’ v príručke používateľa.

 MAX CHAP (MAXIMUM KAPITOL)
Dosiahol sa maximálny počet kapitol na jeden 
disk s titulmi. Maximálny počet kapitol na 
jeden titul je 99 a 255 na jeden disk.

 MAX TITLE (MAXIMUM TITULOV)
Pre daný disk sa dosiahol maximálny počet 
titulov. Každý disk môže mať maximálne 49 
titulov.

 UPDATING MENU (AKTUALIZÁCIA 
PONUKY)
Po úspešnom nahrávaní sa zoznam s obsahom 
disku aktualizuje.

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

 NOSIGNAL (ŽIADNY SIGNÁL)
Žiadny signál alebo slabá intenzita signálu.

 NyTSC DISC (DISK S NORMOU NTSC)
Bol vložený disk s nahrávkami v norme NTSC 
a bola snaha o nahranie signálu v norme PAL. 
Vložte nový disk alebo použite disk, ktorý 
obsahuje nahrávky v norme PAL.

 OPENING (OTVÁRANIE)
Priečinok disku sa otvára.

 PAL DISC (DISK S NORMOU PAL)
Bol vložený disk s nahrávkami v norme PAL a 
bola snaha o nahranie signálu v norme NTSC. 
Vložte nový disk alebo použite disk, ktorý 
obsahuje nahrávky v norme NTSC.

 STARTING (SPUSTENIE)
Rekordér sa zapol.

 PHOTO MMM/NNN (FOTO MMM/NNN)
Číslo aktuálnej fotografie (pre režim 
Fotografie). MMM predstavuje poradie 
aktuálnej fotografie, NNN predstavuje celkový 
počet fotografií v albume. Ak daný počet 
presiahne 999, namiesto toho sa zobrazí ‘999’.

 POST FORMAT (PRÍPRAVA DISKU)
Po vytvorení štruktúry ponuky sa disk pripraví.

 PROTECTED (CHRÁNENÝ)
 Titul je chránený proti kopírovaniu a nedá sa 
nahrať.

 READING (ČÍTANIE)
Rekordér rozpoznáva disk.

 STANDBY (POHOTOVOSTNÝ REŽIM)
Rekordér sa vypol.

 SYS MENU (SYSTÉMOVÁ PONUKA)
Zaplo sa zobrazenie ponuky na obrazovke.

 BUSY (ZANEPRÁZDNENÝ)
Počkajte, kým táto správa nezmizne. Rekordér 
je zaneprázdnený spracovávaním určitého 
úkonu.
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Slovník pojmov

Analógový zvuk: Zvuk, ktorý nebol premenený 
na čísla. Analógový zvuk je dostupný, použite 
AUDIO LEFT/RIGHT. Z tejto červenej a bielej 
zásuvky vychádza zvuk cez dva kanály, ľavý a pravý.

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

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

Digitálny zvuk: Zvuk, ktorý sa zmenil na číselné 
hodnoty. Digitálny zvuk je dostupný, keď použijete 
DIGITAL AUDIO OUT/ COAXIAL. Tieto zásuvky 
odosielajú zvuk cez viacero kanálov namiesto toho, 
aby používali iba dva kanály ako je to pri 
analógovom zvuku.

Ponuka disku: Zobrazenie obrazovky, ktorá 
umožňuje výber obrázkov, zvukov, titulkov, 
viacerých uhlov atď. nahraných na DVD disku.

DivX: Kód DivX je technológia kompresie 
videosignálu založená na MPEG-4 vo fáze udelenia 
patentu, ktorú vyvinula spoločnosť DivX 
Networks, Inc., ktorá dokáže zmenšiť digitálny 
videosignál na dostatočne malú veľkosť tak, aby sa 
dal prenášať cez internet so zachovaním vysokej 
kvality obrazu.

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

JPEG-EXIF: JPEG-Vymeniteľný obrazový súbor. 
Formát súboru vyvinutý spoločnosťou Fuji Photo 
Film pre digitálne fotoaparáty. Digitálne 
fotoaparáty od rôznych výrobcov používajú tento 
formát komprimovaného súboru, ktorý obsahuje 
informácie o dátume, čase a miniatúrach obrázkov, 
ako aj údaje obrázkov.

Uzatvorenie: Proces, ktorý umožňuje 
prehrávanie nahraných DVD±R alebo CD-R diskov 
na zariadení, ktoré je schopné prehrávať takéto 
médiá. Na tomto zariadení je možné uzatvoriť 
DVD±R disk. Po uzatvorení možno disk už len 
prehrávať a už nie je viac možné naň nahrávať 
alebo ho upravovať.

HDMI:  High-Definition Multimedia Interface 
(HDMI), teda Multimediálne rozhranie s vysokým 
rozlíšením je vysokorýchlostné digitálne rozhranie, 
ktoré dokáže vysielať nekomprimovaný obraz s 
vysokým rozlíšením a digitálny viackanálový zvuk. 
Poskytuje dokonalú kvalitu obrazu a zvuku úplne 
bez šumu. Formát HDMI je plne spätne 
kompatibilný s formátom DVI. Podľa požiadavky 
normy HDMI vedie pripojenie k výrobkom s 
formátom HDMI alebo DVI bez ochrany HDCP 
(High-bandwidth Digital Content Protection) k 
výstupu bez obrazu alebo zvuku. 

HDCP (High-bandwidth Digital Content 
Protection) je technický parameter, ktorý 
poskytuje bezpečný prenos digitálnych obsahov 
medzi rôznymi zariadeniami (na zabránenie 
nepovoleného kopírovania).

Index Picture Screen: Obrazovka, ktorá 
poskytuje prehľad o DVD±RW alebo DVD±R 
disku. Obrázok indexu reprezentuje každú 
nahrávku.
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JPEG: Veľmi bežný formát digitálneho statického 
obrazu. Systém kompresie údajov statických 
záberov, ktorý navrhla organizácia Joint 
Photographic Expert Group, ktorý obsahuje malé 
zníženie kvality obrazu napriek jeho vysokej 
kompresii údajov. Súbory sa rozpoznávajú podľa 
ich prípony „.JPG“ alebo „.JPEG“.

MP3: Formát súborov so systémom kompresie 
zvukových údajov. „MP3“ je skratka pre Motion 
Picture Experts Group 1 (alebo MPEG-1) Audio 
Layer 3. S použitím formátu MP3 môže jeden CD-
R alebo CD-RW disk obsahovať približne 10-
násobne viac údajov ako bežný CD disk. Súbory sa 
rozpoznávajú podľa ich prípony ‘.MP3’.

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

PBC: Playback Control. Systém navigácie Video 
CD/Super VCD disku po ponukách na obrazovke 
nahraných na disku. Môžete vychutnať interaktívne 
prehrávanie a vyhľadávanie.

PCM: Pulse Code Modulation. Systém kódovania 
digitálneho zvuku. 

Progresívne riadkovanie: Progresívne 
riadkovanie zobrazí dvojnásobný počet snímok za 
sekundu oproti bežnému TV systému. Poskytuje 
vyššie rozlíšenie a kvalitu obrazu.

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

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

Surround: Systém pre vytváranie realistických 
trojrozmerných zvukových polí plných realizmu 
tak, že sa rozmiestni viacero reproduktorov okolo 
počúvajúceho.

WMA: Windows Media™ Audio. Vzťahuje sa na 
technológiu kompresie zvuku, ktorú vyvinula 
spoločnosť Microsoft Corporation. Údaje WMA 
sa môžu kódovať s použitím programu Windows 
Media Player verzie 9 alebo programu Windows 
Media Player pre operačný systém Windows XP. 
Súbory sa rozpoznávajú podľa ich prípony ‘WMA’.

Slovník pojmov (pokračovanie)

3_dvdr5570h_58_slo_27842.indd   3153_dvdr5570h_58_slo_27842.indd   315 2007-09-06   2:55:51 PM2007-09-06   2:55:51 PM



316

S
lo

ve
n

č
in

a

Technické údaje

Zapisovacie médiá
• HDD. DVD+R/-R disk, DVD+RW/-RW disk, 

dvojvrstvový DVD+R Double layer disk, USB 
zariadenie typu Flash 

Prehrávacie médiá 
• Disky typu DVD-Video, Video CD/SVCD, 

Audio CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, 
DVD-R/-RW, Picture CD, MP3-CD, MP3-
DVD, WMA-CD, USB zariadenie typu Flash 

Obraz/displej
• A/D konvertor: 10-bitový, 54 MHz
• D/A konvertor: 13-bitový, 162 MHz
• Zdokonalenie obrazu: Progresívne riadkovanie, 

HDMI

Zvuk
• A/D konvertor: 24-bitový, 48 kHz
• D/A konvertor: 24-bitový, 96 kHz

Nahrávanie videa
• Kompresia zvuku: Dolby Digital
• Formáty kompresie: MPEG2
• Režimy nahrávania: 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 nahrávania: PAL

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

Prehrávanie zvuku
• Formáty kompresie: Dolby Digital, MPEG2, 

viackanálový PCM, MP3, WMA
• Prenosové rýchlosti formátu MPEG1: 64 – 384 

kB/s a VBR

Pamäťové médiá
• Kapacita pevného disku: 
   DVDR5520H – 160 GB
   DVDR5570H – 250 GB

Tuner/prijatie/vysielanie
• TV systém: PAL, SECAM
• Anténový vstup: 75-ohmový koaxiálny (IEC75)
• Digitálny TV tuner: DVB terestriálny

Schopnosť pripojenia
• Zadné pripojenia

–   RF antenna in
–   RF TV out
–   DVB in/out
–   Scart 1 (CVBS, RGB out)
–   Scart 2 (CVBS, RGB in)
–   Component Video out (progresívne/ 

prekladané riadkovanie)
–   S-Video out
– Video out (CVBS)
– Audio left/right out
– Digital audio out (koaxiálny)
– Digital audio in (koaxiálny)
– HDMI out
– Sieťový prívod

• Predné pripojenia
– DV in (i.LINK)
– S-Video in
– Video in (CVBS)
– Audio left/right In
– USB 2.0

Užitočná funkcia
• Hracia skrinka médií pevného disku: DivX, 

JPEG, MP3, WMA
• Programovateľné udalosti: 40
• Programovanie prostredníctvom funkcie 

ShowView
• Zdokonalenie programovania/časovača:

–  Automatické satelitné nahrávanie
–  Denný/týždenný opakovací program
–  Nahrávanie jedným stlačením
–  Manuálny časovač
–  Ovládanie nahrávania VPS/PDC

• Jednoduchá inštalácia: Follow TV, Auto install

Napájanie
• Napájanie: 220 – 240 V, ~50 Hz
• Spotreba energie: 42 W 
• Spotreba energie v pohotovostnom režime:   

< 6 W 

Skrinka
• Rozmery (Š x V x H): 435 x 67 x 340 mm
• Čistá hmotnosť: 4,6 kg

Technické parametre a konštrukčné riešenie 
podliehajú zmenám bez upovedomenia.
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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:
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