
HDD & DVD  Player / Recorder DVDR7310H

Návod k obsluze

Děkujeme vám, že jste si vybrali Philips.
 

Potřebujete rychle pomoci?
Nejprve si přečtěte Průvodce rychlým použitím/startem a tento 
návod, naleznete řadu tipů, s jejichž pomocí si použití tohoto 

přístroje Philips více užijete.
Pokud po přečtení návodu stále potřebujete pomoci, naleznete 

on-line pomoc na stránkách www.philips.com/support.
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Pro zákazníka:

Přečtěte si pozorně Informaci ze 
spodního krytu nebo zadního panelu 
přístroje a zapište si sem výrobní číslo. 
Tuto Informaci uschovejte k dalšímu 
použití.

Model: DVDR7310H

Výrobní číslo: __________________
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Zacházení se starým výrobkem
Tento výrobek byl navržen a proveden z vysoce 
kvalitních materiálů a dílů, které je možno 
recyklovat a znovu použít.
Označení výrobku symbolem přeškrtnuté 
popelnice znamená, že výrobek vyhovuje evropské 

směrnici 2002/96/EC. Informujte se o místních předpisech 
a systému odděleného sběru elektrického a elektronického 
odpadu.
Při likvidaci nepotřebného výrobku postupujte podle místních 
předpisů a nevyhazujte jej do běžného domácího odpadu. 
Správný způsob likvidace sníží negativní dopad na životní 
prostředí a lidské zdraví.

POZOR
PO OTEVŘENÍ HROZÍ OZÁŘENÍ 
VIDITELNÝM I NEVIDITELNÝM 
LASEROVÝM PAPRSKEM.
NEVYSTAVUJTE SE OZÁŘENÍ.
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„NE VŠECHNY TELEVIZORY S VYSOKÝM 
ROZLIŠENÍM (HIGH DEFINITION) JSOU 
KOMPATIBILNÍ S TÍMTO PŘÍSTROJEM A PŘI 
ZOBRAZENÍ MŮŽE DOCHÁZET KE VZNIKU 
ARTEFAKTŮ A JINÝCH OBRAZOVÝCH 
PORUCH. V PŘÍPADĚ POTÍŽÍ V REŽIMECH 
PROGRESIVNÍHO ZOBRAZENÍ 525 NEBO 625 
SE DOPORUČUJE PŘEPOJENÍ VÝSTUPU NA 
„STANDARD DEFINITION“. PŘI POCHYBNOSTECH 
O KOMPATBILITĚ NAŠICH TV S TÍMTO DVD 
PŘEHRÁVAČEM 525p A 625p SE OBRAŤTE NA 
ZÁKAZNICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO“.

LASER 
Typ polovodičový 
 InGaAlP (DVD)
 AlGaAs (CD)
Vlnová délka 658 nm (DVD
 790 nm (CD)
Výstupní výkon 30 mW (DVD+RW zápis)
 1,0 mW (DVD čtení
 1,0 mW (CD čtení)
Sbíhavost  84°(DVD)
paprsku 61° (CD)

Vyrobeno v licenci Dolby Laboratories. 
„Dolby“, „Pro-Logic“ a symbol dvojitého D 
jsou obchodní známky Dolby Laboratories.

HDMI, logo HDMI a High-Definition 
Multimedia Interface jsou obchodními 
známkami nebo registrovanými obchodními 
známkami HDMI licencované LLC.

Tento výrobek používá technologii ochrany 
autorských práv, která je předmětem US 
patentů a dalších práv k duševnímu vlastnictví. 
Použití této ochranné technologie musí 
být autorizováno společností Macrovision 
a je určeno pouze pro domácí a další 
omezené použití, pokud nebylo společností 
Macrovision stanoveno jinak. Zpětné 
zkoumání a rozebírání je zakázáno.

Čísla US patentů: 4,631,603; 4,819,098; 
4,907,093; 5,315,448 a 6,516,132.

GUIDE Plus+, ShowView, VideoPlus+, 
G-LINK jsou (1) registrovanými obchodními 
známkami nebo obchodními známkami, (2) 
vyráběny v licenci nebo (3) jsou předmětem 
různých mezinárodních patentů a použití 
patentů, vlastněných nebo licencovaných 
Gemstar-TV Guide International, Inc a/nebo 
jeho přidruženými členy.

GEMSTAR-TV GUIDE INTERNATIONAL, 
INC. A/NEBO JEHO PŘIDRUŽENÍ 
ČLENOVÉ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ 
NEZODPOVÍDAJÍ ZA PŘESNOST 
PROGRAMOVÝCH INFORMACÍ 
POSKYTOVANÝCH SYSTÉMEM 
GUIDE PLUS+. GEMSTAR-TV GUIDE 
INTERNATIONAL, INC. A/NEBO JEHO 
PŘIDRUŽENÍ ČLENOVÉ ZA ŽÁDNÝCH 
OKOLNOSTÍ NEZODPOVÍDAJÍ ZA 
ČÁSTKY, NAHRAZUJÍCÍ OBCHODNÍ 
ZTRÁTY, UŠLÝ ZISK NEBO NEPŘÍMÉ, 
ZVLÁŠTNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, 
VZNIKLÉ V SOUVISLOSTI SE ZAJIŠTĚNÍM 
NEBO POUŽÍVÁNÍM JAKÝCHKOLI 
INFORMACÍ, ZAŘÍZENÍ ČI SLUŽEB, 
VYUŽÍVAJÍCÍCH SYSTÉM GUIDE PLUS+.
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Vzhledem ke stálému vývoji diskových 
formátů a k tomu, že různí výrobci disků 
tyto formáty nedodržují, může tento 
DVD systém/ přehrávač/ rekordér časem 
potřebovat vylepšení. S rozvojem DVD 
technologie se tyto změny kumulují a budou 
dostupné jako upgrade. Sledujte stránky 
www.philips.com/support.

Tento výrobek odpovídá požadavkům 
Evropské unie na vysokofrekvenční 
odrušení.

Výrobek odpovídá požadavkům 
následujících evropských 
směrnic: 73/23/EEC + 89/336/EEC 
+ 93/68/EEC
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Úvodní a bezpečnostní informace
POZOR!
Vysoké napětí! Neotvírejte kryt 
přístroje. Hrozí nebezpečí úrazu 
elektrickým proudem.

Přístroj neobsahuje žádné součásti, 
které by mohl opravit uživatel. 
Všechny práce spojené s údržbou 
a opravami svěřte kvalifikované 
osobě.

Upozornění pro umístění

Umístění přístroje
– Přehrávač postavte na rovný, pevný 
a stabilní povrch. Nepokládejte jej na 
koberec.
– Přístroj nestavte na jiný přístroj, který 
může být zdrojem tepla (např. zesilovač).
– Nepokládejte nic pod přístroj (např. CD 
nebo noviny apod.).
– Přístroj instalujte do blízkosti síťové 
zásuvky tak, aby byla snadno přístupná.

Místo pro větrání
– Nepoužívejte DVD rekordér 
v uzavřených těsných prostorách, aby se 
nepřehříval. Kolem přístroje ponechte 
nejméně 10 cm volného prostoru shora 
a zezadu a nejméně 5 cm z každé strany 
pro dobré větrání.

10 cm 10 cm

5 cm

5 cm

Chraňte přístroj před vysokou 
teplotou, vlhkostí, kapalinami 
a prachem
– Nevystavujte výrobek vlhkosti ani polití 
či postříkání kapalinami.
– Nestavte na přístroj ani do jeho 
blízkosti možné zdroje nebezpečí (vázy, 
svíčky apod.).

Čistění disků

Vložení znečistěných disků do přístroje 
a jejich přehrávání vede k řadě potíží 
(výpadky obrazu a zvuku, zamrzání 
a zkreslení obrazu). Těmto potížím 
předejdete péčí o disky a jejich 
pravidelným čistěním.

K čistění disků používejte měkký, čistý 
hadřík, který nepouští vlákna. Disk otírejte 
přímo od středu k okrajům.

POZOR!
Nepoužívejte rozpouštědla, jako benzín, 
ředidla, prodávané čistící roztoky ani 
antistatické spreje.

Péče o pevný disk HDD (Hard 
Disk Drive)

Poškození HDD a ztrátě dat zabráníte 
dodržováním těchto zásad:
– Nevystavujte přístroj v chodu otřesům 
a nepřenášejte jej.
– Neodpojujte síťový přívod ze zásuvky 
bez předchozího vypnutí rekordéru.

Doporučujeme důležité záznamy 
zálohovat co nejdříve na DVD.
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Informace o výrobku

Úvod

Tento rekordér obsahuje vestavěný pevný 
disk (HDD). Můžete uložit až 400 hodin 
obrazového záznamu (v režimu SEP (super 
extended play)) na pevný disk o kapacitě 
250 MB (Mega Byte). Možnost nahrávání 
obsahu na disky DVD a uchování na HDD 
vám dovolí pružně ukládat obsah na HDD 
nebo jej archivovat na nahratelné disky 
DVD k dalšímu sledování.

Přístroj je dále vybaven vestavěným 
systémem GUIDE Plus+. Systém GUIDE 
Plus+ vám poskytuje zdarma průvodce 
všemi TV programy ve vaší oblasti. Vedle 
toho můžete systém GUIDE Plus+ použít 
k nastavení rekordéru k nahrávání svých 
oblíbených TV pořadů.

Současně můžete využít výhod funkcí 
„FlexTime“, „Okamžité přehrání“ nebo 
„Pozastavení živého televizního vysílání“. 
Další informace naleznete v příslušných 
kapitolách.

Před použitím rekordéru je 
nutné provést základní připojení 
a nastavení ve 4 snadných krocích.

Krok 1: Základní zapojení rekordéru 
(str. 15~18)

Krok 2: Další zapojení ostatních 
přístrojů (str. 19~23)

Krok 3: Základní instalace a nastavení 
(str. 24~25)

Krok 4: Nastavení GUIDE Plus+ 
(str. 26~27)

Před použitím rekordéru si, prosím, 
prostudujte tento návod. Obsahuje 
důležité Informace a poznámky k obsluze 
DVD rekordéru.

Užitečné tipy:
– Pokud máte další otázky nebo se při 
použití přístroje vyskytly potíže, prostudujte si, 
prosím, kapitolu „Odstraňování závad“.
– Pokud potřebujete další pomoc, zavolejte 
na zákaznickou podporu ve své zemi. 
Příslušná telefonní čísla a adresy e-mailu jsou 
uvedena v záručním listu.
– Identifikační údaje a povolené napájecí 
napětí přístroje naleznete na štítku na zadní 
nebo spodní straně.

Dodávané příslušenství

– Rychlý průvodce startem
– Vf koaxiální kabel
– Kabel Scart
– Vysílač G-LINK
– Dálkový ovladač s bateriemi
– Síťový kabel

Regionální kódování

Filmy na DVD discích se obvykle 
nevydávají současně ve všech oblastech 
světa, proto byly DVD disky i přehrávače 
vybaveny regionálním kódem.

Tento přístroj přehrává pouze 
disky DVD pro Region 2 
nebo disky určené pro všechny 
regiony „ALL“. DVD disky 
s jinými kódy není možné 
přehrávat.

ALL

2
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Informace o výrobku (pokračování)

Zvláštní funkce

Philips poskytuje nejlepší možné propojení 
rekordéru s ostatními přístroji domácího 
kina. Rekordér je řízen z dalších zařízení 
(např. z přijímačů a televizorů) přes 
Cinema Link a automaticky provádí 
správná systémová nastavení.

Tato funkce umožňuje přenést pořadí 
naladění předvoleb z TV (pouze 
analogové) do rekordéru. Ujistěte se, že 
máte televizor připojený do zásuvky EXT1 
TO TV-I/O na rekordéru.

Funkce umožňující záznam programu ze 
satelitního přijímače nebo jiného zařízení. 
Přitom je nutné, aby bylo toto zařízení 
připojeno k zásuvce EXT2-AUX I/O 
rekordéru a časovač zařízení byl nastaven.

Přímý záznam
Funkce vám dovoluje nahrávat pořad, 
který sledujete na TV (pouze analogové 
TV programy) bez nastavení rekordéru na 
odpovídající předvolbu.

Paměť pro časový posun
Po zapnutí rekordéru se sledovaný TV 
program ukládá do paměti „Time Shift 
Buffer“. Ta slouží jako dočasné úložiště 
vašich záznamů na HDD. Obsah se 
automaticky smaže po 6 (šesti) hodinách 
a po vypnutí rekordéru. Pro uložení na 
pevný disk je nutné označit část „Paměti 
pro časový posun“ jako záznam a ochránit 
ji tak před smazáním.

FlexTime
Můžete sledovat nebo vyvolat TV 
program, který se právě nahrává. Před 
zahájením přehrávání nemusíte čekat na 
skončení nahrávání pořadu. Můžete rovněž 
sledovat záznam z pevného disku, zatímco 
se jiný pořad nahrává.

Okamžité přehrání
Kterékoli místo živého TV vysílání si 
můžete znovu přehrát stiskem JUMP-
BACK na ovladači, a to i opakovaně. 
Pro návrat do živého TV vysílání prostě 
stiskněte TUNER.

Pozastavení živého televizního vysílání
Nyní můžete ovládat vysílané TV 
programy. Můžete je přerušit stiskem 
PAUSE pokračovat v přehrávání 
pozastavené scény stiskem PLAY.
K živému vysílání se vrátíte stiskem 
tlačítka TUNER. 

i.Link je rovněž znám pod označením 
„FireWire“ a „IEEE1394“. Toto spojení 
se používá pro širokopásmové digitální 
signály, jako je digitální video (DV). Přenáší 
všechny zvukové i obrazové signály po 
jednom kabelu. 

Jedná se o systém snadného 
programování videorekordérů. Při použití 
zadáte programovací číslo, přiřazené 
požadovanému TV programu. Toto 
číslo naleznete v některých časopisech 
s televizním programem. 

Systém GUIDE Plus+ přináší seznam 
programových informací vašeho TV 
kanálu. Můžete jej použít k nastavení 
nahrávání, k získání přehledu o vysílaných 
pořadech nebo ke změně předvoleb 
externího přijímače/kabelového boxu 
z ovladače rekordéru.

Hlavní jednotka
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Hlavní jednotka

1 STANDBY-ON 1
– Zapíná rekordér nebo jej vypíná do 

pohotovostního režimu (Stand-by).

2 Podavač disku

3 OPEN/CLOSE /

– Otevírá/uzavírá podavač disku.

4 Displej
– Zobrazuje informace o okamžitém stavu 

rekordéru.

5 OK
– Potvrzuje zadání nebo výběr.

6 1 2: Tlačítka kurzoru pro posun vlevo/
vpravo nebo volbu předchozí/další scény.
3 4: Tlačítka kurzoru pro posun nahoru/
dolů nebo volbu předchozího/dalšího 
titulu při přehrávání z dočasné paměti 
HDD.

7 HDD
– Zobrazuje nabídku obsahu.

8 2;

– Spouští přehrávání zvoleného titulu/
skladby.

– Přerušuje přehrávání nebo nahrávání 
(pauza).

. >
– Přechod na předchozí/další skladbu nebo 

kapitolu, přidržením rychlé vyhledávání 
vzad/vpřed.

x
– Zastavuje přehrávání/záznam.

9 z
– Spouští záznam z aktuální předvolby 

tuneru nebo zvoleného vnějšího vstupu.
– Označí titul v oblasti dočasné paměti pro 

nahrání na HDD.
– Svítí při nahrávání na HDD nebo disk 

DVD.

Zásuvky pod krytem

Kryt vyklopte v místě označeném 
OPEN 4 v pravém rohu.

0 S-VIDEO
– Vstup S-video pro videokamery SVHS/Hi8 

nebo videorekordéry SVHS/Hi8.

qa VIDEO
– Vstup obrazu z kamery nebo 

videorekordéru.

qs AUDIO L/R
– Vstup zvuku z kamery nebo 

videorekordéru.

qf DV IN
– Vstup z digitální videokamery.
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Dálkový ovladač

3

4

2

1

5

6

8

10

14

9

12

13

11

7

1 1
– Vypíná rekordér do režimu Stand-by.

2 CAM
– Zapíná režim videokamery (CAM2) pro 

nahrávání z DV videokamery.
– V režimu videokamery vybírejte další 

vstupy pomocí CHANNEL +/– (CAM1, 
EXT1 nebo EXT2).

3 GUIDE
– Otevírá/opouští systém GUIDE Plus+.

4 Alfanumerická klávesnice
– Zadává písmena nebo čísla do vstupních 

políček.
– Volí číslo kapitoly/skladby/titulu pro 

přehrávání.
– Volí číslo předvolby TV tuneru rekordéru.

5 BACK
– Návrat do předchozí nabídky Video CD 

(VCD) nebo některých DVD.

6 HDD-BROWSER
– Otevírá/opouští nabídku obsahu.

7 DISC-MENU
– Přepne do režimu disku nebo zobrazí 

nabídku obsahu disku.

8 CHANNEL + –
– V režimu TV tuneru přepíná další/

předchozí předvolbu nebo vnější zdroj 
signálu (EXT1, EXT2, CAM1).

– Přechod na další stránku nahoru/dolů 
v systému GUIDE Plus+.

9 . > (Day-/Day+)
– Skok na předchozí/další den v systému 

GUIDE Plus+.
– Skok na předchozí/další titul/kapitolu/

skladbu.
– Přidržením tlačítek rychlé vyhledávání 

vzad nebo vpřed.

0 JUMP-FWD / JUMP-BACK
– Skok vpřed/zpět o určený časový interval 

v režimu tuneru.

qa EDIT
– Otevírá/opouští nabídku úprav.

qs TV VOL + –
– Nastavuje hlasitost televizoru (pouze pro 

TV Philips s kódem RC5).

qd MUTE
– Umlčuje nebo obnovuje zvuk.

qf Barevná tlačítka
– Tlačítka se používají pro volbu barevných 

položek v některých nabídkách na TV 
obrazovce.
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Dálkový ovladač (pokračování)Dálkový ovladač

qg TUNER
– Přepíná do režimu tuneru rekordéru (TV 

předvolby).

qh TV/HDD
(je použitelné pouze při připojení TV do 
výstupu EXT1 TO TV-I/O)

– Přepíná přehrávání z vnějších zdrojů 
signálu připojených přes zásuvku EXT2 
AUX I/O na rekordéru.

– Pokud není v zásuvce Scart EXT2 AUX 
I/O žádný signál, přepíná mezi režimy 
rekordéru a TV.

qj T/C
– Přepíná mezi „T“ (titul) a „C“ (kapitola) 

při přehrávání disku, pak můžete volit 
titul/kapitolu pomocí tlačítek . / >.

a/A
– Přepíná velká a malá písmena při použití 

alfanumerické klávesnice.

qk OK
– Potvrdí zadání nebo volbu.

ql 1 2: Tlačítka kurzoru pro posun vlevo/
vpravo nebo vyhledání předchozí/další 
scény.
3 4: Tlačítka kurzoru pro posun nahoru/
dolů nebo volbu předchozího/dalšího 
titulu při přehrávání z dočasné paměti 
HDD.

w; STOP x
– Zastavuje přehrávání/záznam.
– Přidržením tlačítka otevře nebo uzavře 

podavač disku.

wa PAUSE X
– Přerušuje přehrávání/nahrávání.
– Opakovaným tisknutím přehráváte obraz 

v pauze snímek po snímku.

ws PLAY 2

– Přehrává zvolený titul/skladbu.

wd TIMER
– Otevírá a zavírá nabídku časovače 

nahrávání.

wf REC z
– Spouští záznam z aktuální předvolby TV 

nebo ze zvoleného vstupu.
– Označí titul v oblasti dočasné paměti pro 

nahrání na HDD.

wg INFO 
– Zobrazí lištu obsahu dočasné paměti 

časového posunu. Ukazuje časování TV 
programů, uložených v dočasné paměti 
HDD.

– Zobrazí podrobnosti o programu 
v systému GUIDE Plus+.

wh SYSTEM
– Otevírá/opouští nabídku nastavení 

systému.

15

16

22

23

24

21

17

19

18

20

25

26
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Dálkový ovladač (pokračování)

Použití dálkového ovladače

1

3

2

1 Otevřete bateriový prostor.

2 Vložte dvě baterie vel R6 nebo AA při 
zachování vyznačené polarity (+ –).

3 Uzavřete kryt.
 
POZOR!
– Pokud ovladač delší dobu 
nepoužíváte, baterie vyjměte. 
Zabráníte poškození případným 
vytečením baterií.
– Nepoužívejte současně různé 
baterie (staré a nové, alkalické 
a zinkochloridové apod.).
– Baterie obsahují chemické 
látky, s použitými zacházejte jako 
s nebezpečným odpadem.

Použití ovladače k obsluze systému

1 Zamiřte ovladač 
přímo na snímač 
ovládání (iR) na 
čelním panelu 
přístroje.

2 Vyberte zdroj signálu, 
který chcete ovládat, 
stiskem TUNER 
nebo DISC MENU.

3 Vyberte požadovanou 
funkci (např. . / 
>).

Použití alfanumerické klávesnice 
k zadání znaků

– Tiskněte číselné tlačítko, až se zobrazí 
požadované písmeno nebo číslice.
– Pro zadání specifických znaků tiskněte 
. nebo > u odpovídajícího znaku, 
např. pro „å“ stiskněte tlačítko {2} pro „a“ 
a pak tiskněte >, až se zobrazí „å“.
– Pro zadání zvláštních znaků tiskněte 
opakovaně tlačítko {1}.
– Pro přepnutí mezi velkými a malými 
písmeny stiskněte a/A.
– Mezeru zadejte stiskem {1}.
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Krok 1: Základní zapojení rekordéru

A

B

KABEL SATELIT ANTÉNA

Tipy: Před jakýmkoli zásahem do zapojení přístrojů se ujistěte, že jsou vypnuté a odpojené od sítě.

Připojení anténních přívodů

Toto připojení rekordéru umožňuje 
zobrazovat a nahrávat televizní programy. 
Pokud je anténa připojena přes 
videorekordér, kabelový nebo satelitní 
přijímač, ujistěte se před sledováním nebo 
nahráváním, že jsou tyto přístroje zapnuté 
a signál jimi prochází.

z Pro připojení signálu z videorekordéru 
a/nebo satelitního/kabelového 
přijímače postupujte při dalším připojení 
podle str. 19~21.

1 Připojte stávající vnější TV anténu nebo 
kabelový rozvod (nebo výstup satelitního 
/kabelového přijímače RF OUT nebo 
TO TV) do zásuvky ANTENNA  na 
rekordéru.

2 Přiloženým vf koaxiálním kabelem 
propojte zásuvku TV  na rekordéru 
s anténním vstupem TV (VHF/UHF RF IN).

Užitečný tip:
– Podle dosud používaného zapojení TV 
a dalších přístrojů (přímé spojení antény s TV, 
příp. přijímači nebo videorekordérem) bude 
patrně nutné před uvedeným zapojením 
rozpojit některé kabely.
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Krok 1: Základní zapojení rekordéru (pokračování)

Tipy: Před jakýmkoli zásahem do zapojení přístrojů se ujistěte, že jsou vypnuté a odpojené od sítě.

TV

NEBO NEBO

Možnost 1

Možnost 2 Možnost 3

Připojení obrazových kabelů

Toto propojení vám umožní sledovat 
obsah disku v rekordéru. Z následujících 
možností vyberte pouze jeden způsob 
připojení videosignálu.
– Pro připojení standardního TV volte 
Možnosti 1, 2 nebo 3.
– TV s progresivním zobrazením připojte 
podle Možnosti 4.
– TV HDMI připojte podle Možnosti 5.

Možnost 1: Použití zásuvky Scart

z Kabelem Scart propojte zásuvku EXT1 
TO TV-I/O rekordéru se vstupní 
zásuvkou SCART na TV.
c Pokud je TV vybaven funkcí Cinema 
Link nebo jinou obdobnou funkcí, ujistěte 
se, že je kabel scart zapojen do zásuvky 
na TV, která podporuje CINEMALINK. 
V takovém případě se přenese naladění 
tuneru TV automaticky do rekordéru.

 

Užitečné tipy:
– Pokud TV zobrazuje označení zásuvek 
SCART, vyberte „VCR“ jako zdroj pro zásuvku 
SCART.
– Zásuvka EXT2 AUX-I/O je určena pouze 
pro připojení dalších přístrojů.

Možnost 2: Použití zásuvky S-video

z Kabelem S-video (není přiložen) propojte 
zásuvku S-VIDEO (Y/C) na rekordéru 
se vstupní zásuvkou S-Video (nebo Y/C 
nebo S-VHS) na TV.
c Pro poslech zvuku je nutné zvukové 
propojení, viz str. 18.

Možnost 3: Použití kompozitního 
videa (CVBS)

z Kompozitním kabelem video (žlutý-není 
přiložen) propojte zásuvku VIDEO 
(CVBS) přehrávače se vstupní zásuvkou 
TV (označena A/V In, Video In, Composite 
nebo Baseband).
c Pro poslech zvuku je nutné zvukové 
propojení, viz str. 18.
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Krok 1: Základní zapojení rekordéru (pokračování)

A
B

Možnost 4

Možnost 5

Tipy: Před jakýmkoli zásahem do zapojení přístrojů se ujistěte, že jsou vypnuté a odpojené od sítě.

Možnost 4: Připojení TV 
s Progressive Scan

Obraz s neprokládaným zobrazením 
(progressive scan) je dostupný pouze při 
použití kompatibilního TV a propojení 
Y Pb Pr. Při sledování filmů z DVD pak 
poskytuje nejvyšší kvalitu.

1 Komponentními video kabely (červený/
modrý/zelený - nejsou přiloženy) propojte 
zásuvky OUT1-Y Pb Pr na rekordéru 
s odpovídajícími zásuvkami (označenými 
např. Y Pb/Cb Pr/Cr nebo YUV) na TV.

2 Pomocí zvukového kabelu (červený/bílý, 
není přiložen) spojte zdířky OUT1-
AUDIO L/R rekordéru s příslušnými 
zvukovými vstupy na TV (AV IN nebo 
AUDIO IN).

3 Po dokončení nezbytného propojení 
a základního nastavení rekordéru zapněte 
funkci progressive scan podle str. 83.

Možnost 5: Připojení TV s možností 
HDMI

HDMI (High Definition Multimedia 
Interface) je digitální rozhraní, které 
umožňuje čistě digitální přenos obrazu 
bez převodů a tím ztráty obrazové kvality.

1 Kabelem HDMI (není přiložen) propojte 
zásuvku HDMI OUT na rekordéru 
s odpovídající zásuvkou HDMI IN na 
kompatibilním přístroji (např. HDMI TV, 
HDCP kompatibilní DVI TV).

2 Po dokončení nezbytného propojení 
a základního nastavení rekordéru nastavte 
HDMI optimálně podle str. 80~81.

Užitečné tipy:
– Digitální zařízení různých výrobců mohou 
používat různé normy digitálních výstupů, což 
se může projevit nepoužitelností některých 
spojení.
– Zásuvka HDMI je kompatibilní pouze 
s jinými přístroji HDMI a s DVI-TV.
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Krok 1: Základní zapojení rekordéru (pokračování)

Tipy: Při propojení podle Možnosti 2 je nutné nastavit digitální zvukový výstup (Digital Audio Output) 
podle str. 80. Jinak bude zvuk zkreslený nebo žádný.

NEBO NEBO

AV zesilovač/přijímač

Připojení zvukových kabelů

Toto propojení vám umožní poslouchat 
zvuk z rekordéru.
Toto propojení není nutné při propojení 
rekordéru s TV kabelem Scart.

Možnost 1: Použití analogových 
zvukových zásuvek

Rekordér můžete připojit ke 
stereofonnímu zvukovému systému (TV 
nebo mini systému) nebo k přijímači 
a zlepšit tak stereofonní zvuk.

z Pomocí zvukového kabelu (červený/bílý) 
spojte zdířky OUT2-AUDIO-L/-R 
rekordéru s příslušnými vstupy na 
zvukovém zařízení.

Užitečný tip
– Pokud jste připojili rekordér k TV přes 
zásuvky OUT1-Y PB PR, připojte zvukový 
kabel do zásuvek OUT1-AUDIO L/R podle 
str. 17.

Možnost 2: Použití digitální zásuvky 
(optické nebo koaxiální)

Rekordér můžete propojit s AV 
přijímačem/zesilovačem s dekodérem 
prostorového zvuku a užít si 
vícekanálového zvuku domácího kina.

z Pomocí koaxiálního kabelu (není přiložen) 
spojte zásuvku COAX OUT rekordéru 
s digitálním vstupem (COAXIAL IN nebo 
DIGITAL IN) připojeného zařízení:
– A/V přijímače/ zesilovače s dekodérem 
vícekanálového zvuku;
– dvoukanálového digitálního přijímače 
(PCM).

NEBO

z Pomocí optického kabelu (není přiložen) 
spojte zásuvku OPTICAL OUT 
rekordéru s digitálním optickým vstupem 
připojeného zařízení.
c Ujistěte se, že jsou obě zástrčky zcela 
zasunuty (do zaklapnutí).
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Krok 2: Další zapojení

A

B

C

Kabelový/satelitní přijímač

Toto umístěte před kabelový/
satelitní přijímač podle E.

E

D

(zadní panel) (přední panel)

Tipy: Další možnosti propojení naleznete v návodu k připojenému zařízení.

Připojení kabelového nebo 
satelitního přijímače

Možnost 1
Kabelový nebo satelitní přijímač je 
vybaven pouze anténním výstupem 
(RF OUT nebo TO TV)
Pro úplné připojení TV viz kap. „Připojení 
anténních přívodů“ na str. 15.

Možnost 2 (viz obrázek)
Pokud je kabelový nebo satelitní přijímač 
vybaven výstupní zásuvkou SCART

1 Zachovejte stávající propojení antény 
z kabelového/satelitního přijímače do TV.

2 Kabelem SCART propojte zásuvku EXT1 
TO TV-I/O rekordéru s odpovídající 
vstupní zásuvkou SCART na TV.

 

3 Dalším kabelem SCART propojte 
zásuvku EXT2 AUX-I/O rekordéru 
s odpovídajícím výstupem SCART 
(TV OUT nebo TO TV) na satelitním/
kabelovém přijímači.

4 Přiložený kabel G-LINK zapojte do 
zásuvky G-LINK na rekordéru.

5 Druhý konec kabelu G-LINK, vysílač 
povelů, umístěte před satelitní/kabelový 
přijímač do blízkosti jeho přijímače IR 
(infračerveného ovládání) tak, aby mohl 
přijímač ovládat.
c To umožní řídit tuner připojeného 
zařízení z rekordéru signály systému 
GUIDE Plus+.

Užitečný tip
– Pokud jste připojili rekordér k TV přes 
zásuvky COMPONENT VIDEO (Y Pb Pr), 
připojte satelitní/kabelový přijímač do zásuvky 
EXT1 TO TV-I/O.
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Krok 2: Další zapojení (pokračování)

Tipy: Další možnosti propojení naleznete v návodu k připojenému zařízení.

C

A

B

D

Zadní panel videorekordéru (příklad)

KABEL

SATELIT

ANTÉNA

Připojení videorekordéru 
nebo podobného přístroje

Toto zapojení umožňuje nahrávat 
z videokazet na HDD a dovoluje sledovat 
signál z videorekordéru na TV i při 
vypnutém rekordéru.

DŮLEŽITÉ!
Tento rekordér může plně nahradit 
starý kazetový videorekordér (VCR). 
Stačí tedy odpojit všechny přívody 
videorekordéru.

1 Připojte stávající signál z TV vnější antény 
nebo kabelového rozvodu (nebo ze 
satelitního /kabelového přijímače, RF OUT 
nebo TO TV) do zásuvky ANTENNA  
na rekordéru.

 

2 Přiloženým vf koaxiálním kabelem 
propojte zásuvku TV  na rekordéru 
s anténním vstupem TV (označení VHF/
UHF RF IN).

3 Kabelem Scart propojte zásuvku EXT1 
TO TV-I/O rekordéru s odpovídající 
zásuvkou SCART na TV.

4 Dalším kabelem Scart propojte 
zásuvku EXT2 AUX-I/O rekordéru 
s odpovídajícím výstupem SCART 
(označení TV OUT nebo TO TV) na 
videorekordéru.

Užitečné tipy
– Většina profesionálně nahraných videokazet 
a DVD disků obsahuje ochranu proti 
kopírování a není je tedy možné nahrát tímto 
rekordérem.
– Rekordér propojte přímo do TV. Je-li 
mezi nimi zařazen další přístroj (např. 
videorekordér), může dojít k výraznému 
snížení kvality obrazu v důsledku ochrany 
proti kopírování.
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Krok 2: Další zapojení (pokračování)

Tipy: Další možnosti propojení naleznete v návodu k připojenému zařízení.

B

A

C

D

E

Zadní panel satelitního 
přijímače (příklad)

Zadní panel VCR
(příklad)FKABEL

SATELIT

ANTÉNA

Připojení videorekordéru 
a kabelového/satelitního 
přijímače

1 Zachovejte existující propojení antény ze 
satelitního /kabelového přijímače do TV.

2 Přiloženým vf koaxiálním kabelem 
propojte výstupní zásuvku satelitního 
/kabelového přijímače (RF OUT) do 
zásuvky ANTENNA  na rekordéru.

3 Jiným vf koaxiálním kabelem propojte 
výstupní zásuvku TV  na rekordéru 
s anténním vstupem TV.

4 Kabelem Scart propojte zásuvku EXT1 
TO TV-I/O rekordéru s odpovídající 
zásuvkou SCART na TV.

5 Dalším kabelem SCART propojte 
zásuvku EXT2 AUX-I/O rekordéru 
s odpovídajícím výstupem Scart (TV OUT 
nebo TO TV) na videorekordéru.

6 Dalším kabelem SCART propojte vstup 
Scart (TV IN nebo TO DECODER) na 
videorekordéru s odpovídajícím výstupem 
Scart (TV OUT nebo TO VCR) na 
satelitním /kabelovém přijímači.
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Krok 2: Další zapojení (pokračování)

Tipy: Další možnosti propojení naleznete v návodu k připojenému zařízení.

Připojení videokamery

Zásuvky na čelním panelu můžete použít 
pro kopírování záznamů z kamery. Tyto 
zásuvky jsou ukryty pod víčkem na pravé 
straně a jsou vhodné pro krátkodobé 
připojení kamery.

Možnost 1: Použití zásuvky DV IN

Použijte pro připojení kamery systému 
Digital Video nebo Digital 8. Zásuvka DV 
odpovídá normě i.LINK. Poskytuje nejvyšší 
kvalitu obrazu.

z Kabelem se zástrčkou 4-pin i.LINK (není 
přiložen) propojte zásuvku DV IN IN na 
rekordéru s příslušnou zásuvkou DV OUT 
na kameře.
c Při použití vstupu vyberte stiskem 
CAM na ovladači „CAM2“ jako zdroj 
signálu.

Užitečný tip:
– Není možné nahrávat signál ze zásuvky 
DV IN na rekordéru do připojené kamery.
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Krok 2: Další zapojení (pokračování)

Tipy: Další možnosti propojení naleznete v návodu k připojenému zařízení.

OR
B

A

Možnost 2: Použití zásuvky S-VIDEO In 
nebo VIDEO In

Zásuvku S-VIDEO použijte pro připojení 
kamery systému Hi8 nebo S-VHS(C). 
Poskytuje lepší kvalitu obrazu.

Můžete rovněž použít zásuvku VIDEO 
pro připojení kamery vybavené pouze 
analogovým výstupem (Composite Video, 
CVBS). Kvalita obrazu bude dobrá.

1 Propojte zásuvku VIDEO nebo 
S-VIDEO na čelním panelu rekordéru 
s příslušeným obrazovým výstupem S-VHS 
nebo Video na kameře.
c Při použití vstupu stiskněte CAM na 
ovladači a pak pomocí CHANNEL +/– 
vyberte „CAM1“ jako zdroj signálu.

2 Zvukovým kabelem (červený/bílý-není 
přiložen) propojte zásuvky AUDIO L/R 
na čelním panelu rekordéru s příslušnými 
zvukovými výstupy na kameře.
 
Užitečný tip:
– Pokud připojíte videokameru do zásuvky 
Scart na zadním panelu rekordéru, vyberte 
stiskem CAM {EXT1} nebo {EXT2} jako 
vstup signálu.
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Krok 3: Instalace a nastavení

Tipy: Po dokončení základního nastavení můžete měnit nastavení přístroje ze systémové nabídky 
podle str. 75~81.

Po prvním zapnutí rekordéru se zobrazí 
základní instalační nabídka. Ta vás provede 
základním nastavením rekordéru, jako jsou 
naladění TV předvoleb, nastavení jazyka 
a systému GUIDE Plus+.

DŮLEŽITÉ!
Před vložením disku pro přehrávání 
nebo nahrávání je nutné dokončit 
základní nastavení. Do úplného 
nastavení základních parametrů se 
podavač disku neotevře.

1 Zapněte rekordér stiskem STANDBY-
ON 1 na přístroji.

2 Zapněte TV a zvolte správný vstup (např. 
„EXT“, „0“ nebo „AV“).
c U některých TV je nutné nastavit 
předvolbu 1 a pak stisknout tlačítko 
„dolů“ na ovladači TV, až se zobrazí 
nabídka { CINEMA LINK } nebo 
{ LANGUAGE AND COUNTRY }.

z Pokud je TV vybaven funkcí Cinema Link 
nebo podobnou, synchronizace předvoleb 
(pouze analogových) s TV proběhne 
automaticky. Vzhledem k naladění 
předvoleb podle TV bude přeskočen 
krok 5.

CIMEMA LINK

Loading data from TV.

NEBO

z Pokud se na TV zobrazí nabídka 
{ Language and Country }, vyberte 
požadovaný jazyk nabídky pomocí 
v V a stiskem b potvrďte.

 

LANGUAGE AND COUNTRY

Select language and country

Language

Country

Done

GB United Kingdom

English

Disc tray will not open until setup is completed

3 Vyberte zemi, v níž přístroj provozujete.
i. Zvýrazněte { Country } a stiskněte B, 

pak vyberte požadovanou zemi pomocí 
v V a stiskem b potvrďte. Pokud není 
země uvedena v seznamu, vyberte 
{ Others }.

ii. Zvýrazněte { Done } a stiskněte OK na 
ovladači.

4 Zobrazí se nabídka formátu TV (TV 
Shape). Vyberte správný tvar obrazovky 
podle připojeného televizoru.

TV shape

Done

16:9
4:3 Letterbox
4:3 Panscan

TV SHAPE

Select TV shape in the way you want full-screen movies
to be displayed on your TV.

Disc tray will not open until setup is completed

i. Zvýrazněte { TV Shape } a stiskněte 
B, pak vyberte pomocí v V a stiskem 
b potvrďte.

 

 

 

ii. Zvýrazněte { Done } a stiskněte OK na 
ovladači.

16:9

4:3 Letterbox

4:3 PanScan
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Krok 3: Instalace a nastavení (pokračování)

Tipy: Po dokončení základního nastavení můžete měnit nastavení přístroje ze systémové nabídky 
podle str. 75~81.

5 Na obrazovce se objeví nabídka ladění 
Channel Search. Vyberte z nabídky 
{ Channel Search } a stiskem OK na 
ovladači spusťte analogové ladění.
c Naladění trvá několik minut.

CHANNEL SEARCH

Automatic Channel search will find and store all channels.
Make sure to connect the antenna!

Channel Search

Skip Search

Start

OK

Poznámka: Ujistěte se, že jste správně 
provedli všechna potřebná propojení rekordéru 
s TV a satelitním/ kabelovým přijímačem (pokud 
je) a že jsou tyto přístroje zapnuté. Přístroj 
přijímá vf signály a uloží všechna dostupná TV 
vysílání.

Pokud nejsou nalezeny žádné kanály:
– Spusťte automatické ladění znovu po 
provedení základního nastavení podle 
str. 78.

6 Po skončení vyhledávání kanálů se zobrazí 
celkový počet nalezených, stiskem OK 
pokračujte.

CHANNEL SEARCH

Restart Search

Continue OK

Analogue TV channels found: 9

7 Zobrazí se nabídka data a času.

TIME AND DATE

Please check the Time (hh:mm) and Date and correct
if necessary. 

Time

Date

Done

20:01

31-01-2006

OK
Disc tray will not open until setup is completed

i. Pokud je informace správná, zvýrazněte 
{ Done } a stiskněte OK na ovladači.

ii. Pokud jsou nutné změny času 
a data, zadejte správné údaje 
z alfanumerické klávesnice 0-9 do 
odpovídajících políček.

8 Základní nastavení je úplné.

Easy setup completed.  Continue with the GUIDE Plus+ 
installation?

Continue

Donot install now

OK

OK

Disc tray will not open until setup is completed

i. V nabídce vyberte { Continue } 
a stiskem OK spusťte instalaci 
GUIDE Plus+. Podrobnosti k úplnému 
nastavení naleznete na další straně.

ii. Volbou { Do not install now } 
přeskočíte instalaci GUIDE Plus+. 
Pokud budete chtít instalovat systém 
GUIDE Plus+ později, stiskněte 
GUIDE na ovladači, viz další strana.

9 Vyčkejte ukončení inicializace rekordéru, 
pak stiskem OK na ovladači opusťte 
instalaci.

Nyní můžete začít rekordér 
používat.

Užitečný tip:
– Seznam TV programů se v systému 
GUIDE Plus+ neobjeví okamžitě po ukončení 
základní instalace. Příjem všech dat z TV 
může trvat až 24 hodin.
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Krok 4: Instalace systému GUIDE Plus+

Tipy: Po provedení celého nastavení ponechte rekordér v režimu Stand-by a zapněte připojený 
přijímač přes noc, aby se načetla TV data.

Rekordér je vybaven systémem GUIDE 
Plus+. Tento systém nabízí zdarma 
interaktivního průvodce všemi TV 
programy, které jsou dostupné ve vašem 
okolí. Před použitím této funkce musíte 
určit svou zeměpisnou polohu a aktuální 
konfiguraci sestavy přístrojů, jen tak 
můžete získat ze systému GUIDE Plus+ 
správná data.

1 Po zobrazení úvodu do systému GUIDE 
Plus+ na obrazovce TV si jej přečtěte 
a pokračujte stiskem OK.
c Zobrazí se nabídka základního 
nastavení GUIDE Plus+.

z Jinak stiskněte GUIDE na ovladači, 
stiskněte  v a pak pomocí B vyberte lištu 
nabídky { Setup }.

2 Stiskem V vyberte v nabídce { Basic 
Setup } a stiskem OK otevřete okno 
nastavení.

{ Language } / { Country }
Tato nastavení jsou převzata z úvodní 
instalace.

{ Postal Code }
Stiskem OK otevřete vstupní nabídku. 
Pomocí v V zadejte místní poštovní 
směrovací číslo, mezi políčky pro zadání se 
přesouvejte pomocí b B.

Poznámka: Poštovní směrovací číslo musí 
být správné a musí odpovídat zadané zemi. 
Pokud tomu tak nebude, nebudou se TV data 
zobrazovat nebo nebudou správná.

{ External Receiver 1/2/3 }
Poznámka: Pokud nemáte připojen žádný 
externí přijímač, ponechte v políčku označení 
„None“ a stiskem červeného tlačítka na 
ovladači opusťte nabídku. Pokračujte přímo 
krokem 8.

K rekordéru můžete připojit až 3 externí 
přijímače TV signálu (např. satelitní 
a kabelový přijímač). Instalaci externího 
přijímače doplňte takto:

a) Pomocí v V vyberte External Receiver 1, 2 
nebo 3 a stiskněte OK.

b) Dalším stiskem OK pokračujte. Vyberte typ 
externího přijímače a stiskněte OK.

 { Cable }
 Vyberte pro přijímač kabelové televize.

 { Satellite }
 Vyberte pro satelitní přijímač.

 { Terrestrial }
 Vyberte pro přijímač/dekodér pozemní 

digitální televize.

c) Vyberte ze seznamu poskytovatele služby 
a stiskněte OK.

 { None }
 Vyberte, pokud nemáte poskytovatele.

d) Vyberte značku přijímače ze seznamu 
a stiskněte OK.

 { None }
 Vyberte, pokud seznam značku neobsahuje.
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Krok 4: Instalace systému GUIDE Plus+ (pokračování)Krok 4: Instalace systému GUIDE Plus+

Tipy: Po provedení celého nastavení ponechte rekordér v režimu Stand-by a zapněte připojený 
přijímač přes noc, aby se načetla TV data.

e) Určete vstup, přes který je externí přijímač 
připojen (např. „EXT2“ pro EXT2 AUX-I/O) 
a stiskněte OK.

 { Antenna (RF lead) }
 Vyberte, pokud je externí přijímač připojen 

přes anténu. Zadejte číslo předvolby, na níž 
je v rekordéru naladěn signál z externího 
přijímače.

3 Máte-li připojen externí přijímač, ujistěte 
se, že je vysílač G-LINK správně připojen 
k rekordéru a správně umístěn podle 
str. 20.
c Toto spojení vám umožní ovládat 
tuner satelitního/kabelového přijímače ze 
systému GUIDE Plus+.

4 Zapněte externí přijímač a pomocí 
dálkového ovladače přijímače vyberte 
předvolbu {02} na přijímači.

5 Stiskem OK pokračujte.
c Systém GUDE Plus+ se nyní přes 
spojení G-LINK pokusí změnit předvolbu 
externího přijímače.

6 Pokud se připojený přijímač přepnul na 
předvolbu zobrazenou na TV, vyberte 
{ Yes } a stiskněte OK.
c Jinak stiskem { No } a OK vyzkoušejte 
jiný ovládací kód. Tento postup případně 
opakujte, dokud se připojený externí 
přijímač nepřepne na požadovanou 
předvolbu.

7 Stiskem zeleného tlačítka se vrátíte do 
nabídky nastavení.

8 Pokud chcete určit zdroj a číslo předvolby 
hostitelského kanálu GUIDE Plus+, 
vyberte { Host Channel Setup } 
a dokončete nastavení podle pokynů na 
obrazovce TV.
c Základní nastavení hostitelského kanálu 
je „Automatic“.

9 Po skončení nastavení opusťte nabídku 
stiskem GUIDE.

0 Pro stažení všech TV dat nechte rekordér 
v režimu Stand-by přes noc.

z Při použití externího přijímače je nutno 
naladit hostitelský kanál přijímače ručně, 
podrobnosti naleznete v tabulce dále. 
Externí přijímač ponechte přes noc 
zapnutý.

Poznámka: Pokud naladíte hostitelský 
kanál na rekordéru před vypnutím do režimu 
Stand-by, rekordér začne stahovat TV data 
okamžitě. Tento proces může trvat až dvě (2) 
hodiny. Stahování dat můžete kdykoli přerušit 
zapnutím přístroje.

Aktuální informace o hostitelských kanálech 
naleznete na www.europe.guideplus.com/
En/help/countries hostchannels.html.

Austria

Belgium
France
Germany
Italy
Nederlands

Luxembourg
Spain
Switzerland(Deutsch)
United Kingdom

Eurosport

RTL-TV1
Canal +
Eurosport
MTV
Eurosport

RTL-TV1
Tele 5
Eurosport
ITV (terrestrial)
Eurosport

Eurosport ASTRA 1C, 1H
HOT BIRD 7A

ATLANTIC BIRD3
Eurosport ASTRA 1C, 1H

Eurosport ASTRA 1C, 1H
HOT BIRD 7A

Eurosport ASTRA 1C, 1H
Eurosport UK ASTRA 2A

Host Channel 
(SAT)

Host Channel
(anténa/kabel)

Země/město
(jazyk)

z Úplnost stažení TV dat si zkontrolujte 
druhý den na obrazovce { Editor }, viz 
str. 31.

Užitečné tipy:
– Pokud vaše země/oblast není uvedena 
v seznamu nebo nemůžete přijímat data, 
stále můžete používat systém GUIDE Plus+ 
pro ShowView/Video Plus+ a ruční nahrávání.
– Pokud se během nastavování systému 
GUIDE Plus+ vyskytnou nějaké další potíže, 
naleznete další pomoc na internetových 
stránkách www.europe.guideplus.com.
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Použití systému GUIDE Plus+

Tipy: Stiskem modrého tlačítka se vrátíte do aktuálního času v okně „Grid“. 
Stiskem GUIDE nabídku opustíte.

Úvod do systému GUIDE 
Plus+

Po nastavení systému GUIDE Plus+ 
a stažení dat můžete začít zkoumat různé 
funkce a oblasti služeb systému GUIDE 
Plus+.

1 Stiskněte GUIDE na ovladači.

2 Pomocí b B v V se pohybujte v nabídce.

A

B

C

D

E

F

Obrazovka systému GUIDE Plus+ je 
rozdělena do šesti částí:
A Informační panely – Zobrazují instrukce 

systému GUIDE Plus+, upoutávky na pořady 
a reklamu.

B Okno videa – Zobrazuje probíhající 
TV program. Můžete tak pokračovat ve 
sledování svého pořadu i po přepnutí do 
systému GUIDE Plus+ .

C Akční lišta – Zobrazuje dostupné funkce. 
Tlačítka akcí se spouštění přímo stiskem 
tlačítka odpovídající barvy na dálkovém 
ovladači.

D Informační okno – Zobrazuje stručný popis 
programu nebo pomocný text.

E Lišta nabídky – Zobrazuje nabídky GUIDE 
Plus+ a váš aktuální výběr.

F Mřížka/Buňky (Grid/Tiles) – zobrazují TV 
informace podle kanálu a času s předstihem 
7 dní.

z Pokud některý kanál chybí, otevřete si 
obrazovku { Editor }, zkontrolujte jej 
a změňte podle str. 31.

Funkce rychlého přístupu

Do systému GUIDE Plus+ je integrována 
řada funkcí. Pokud jsou tyto funkce 
použitelné, zobrazují se nahoře v Akční 
liště C. Funkce zvolíte stiskem tlačítka 
odpovídající barvy na ovladači.

Nastavení nahrávání

z Vyberte program, který budete chtít 
nahrát, a stiskněte červené tlačítko 
odpovídající  na ovladači.
c Pro nahrávání můžete vybrat až 25 
programů.

Volba programu podle kanálu

z Stiskem žlutého tlačítka odpovídajícího 
 zobrazíte loga všech dostupných 

kanálů v oblasti, stiskem OK vyberte.

Užitečný tip:
– Pořady, které jste vybrali pro nahrávání, 
můžete znovu přehlédnout a upravit v okně 
„Schedule“, viz str. 30.
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Použití systému GUIDE Plus+ (pokračování)

Tipy: Stiskem modrého tlačítka se vrátíte do aktuálního času v okně „Grid“. 
Stiskem GUIDE nabídku opustíte.

Lišta nabídky GUIDE Plus+

Systém GUIDE Plus+ sestává ze sedmi 
oblastí v liště nabídky:

Grid Search My TV Schedule

Info Editor Setup

1 Stiskněte GUIDE na ovladači.
c Obrazovka GUIDE Plus+ se otevře.

2 Pomocí v zvýrazněte lištu nabídky, 
pomocí b B vyberte některou z možností 
a stiskem V ji otevřete.
c Jednotlivé nabídky jsou popsány na 
dalších stranách.

Obrazovka „Grid“

Mřížka (Grid) je hlavní obrazovkou 
přehledu TV programů systému GUIDE 
Plus+. Poskytuje informace o programech 
v následujících 7 dnech.

1 Pomocí v V vyberte požadovaný TV 
kanál.

z Tisknutím CHANNEL +/– posouváte 
dolů/nahoru celé stránky.

2 Pomocí b B vyberte program.

z Stiskem ./> přejdete přímo 
k seznamu TV programů pro včerejší nebo 
zítřejší den.

3 Po stisku OK můžete sledovat program.

 

Obrazovka „Search“

Obrazovka vyhledávání Search vám 
umožňuje hledat programy podle 
kategorií. Dovoluje tak snadno a rychle 
nalézt předmět vašeho zájmu pro 
sledování nebo nahrání.

1 Vyberte { Search } a stiskněte V.

2 Tlačítky b B vyberte kategorii 
vyhledávání: { Movies, Sport, Children, 
Others nebo My Choice }.

3 Pomocí v V vyberte podkategorii 
a stiskem OK začněte vyhledávat.
c Všechny programy příštích 7 dnů, které 
odpovídají podkategorii, se zobrazí podle 
data a času.
c Pro zobrazení všech podkategorií 
zvolené kategorie zadejte { All }.

4 Pomocí b B v V vyberte program 
a stiskem OK jej spustíte.

Zadání vlastních klíčových slov pro 
vyhledávání

1 Vyberte { My Choice } a stiskněte V.

2 Stiskněte žluté tlačítko odpovídající 
.

3 Pomocí b B v V zadejte požadované 
klíčové slovo a potvrďte stiskem OK.

4 Stiskněte zelené tlačítko pro .

5 Zvýrazněte vaše klíčové slovo a stiskem 
OK spusťte vyhledávání.
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Použití systému GUIDE Plus+ (pokračování)

Tipy: Stiskem modrého tlačítka se vrátíte do aktuálního času v okně „Grid“. 
Stiskem GUIDE nabídku opustíte.

Obrazovka „My TV“

Moje TV (My TV) vám umožňuje zadat 
osobní profil. Profil můžete definovat 
podle kanálů, kategorií a/nebo podle 
klíčových slov. To vám pak dovoluje 
snadno a rychle nalézt předmět vašeho 
zájmu pro sledování nebo nahrání.

1 Vyberte { My TV } a stiskněte V.

2 Stiskněte žluté tlačítko odpovídající 
.

3 Tlačítky v V vyberte: { Channel }, 
{ Categories } nebo { Keywords }.

4 Stiskněte žluté tlačítko odpovídající 
.

{ Channel }
z Z obrazovky „Channel“ vyberte kanál 

a stiskněte OK.
c Pro přidání dalších kategorií opakujte 
tento krok (až šestnáctkrát).

{ Categories }
z Z obrazovky „Search“ vyberte kategorii 

a stiskněte OK.
c Pro přidání dalších kategorií opakujte 
tento krok (až čtyřikrát).

{ Keywords }
z Pomocí b B v V zadejte požadované 

klíčové slovo a potvrďte stiskem OK.
c Pro přidání dalších kategorií opakujte 
tento krok (až šestnáctkrát).

5 Stiskem OK aktivujte svůj profil.

Obrazovka „Schedule“

Obrazovka naprogramovaného nahrávání 
Schedule vám umožňuje kontrolovat, 
mazat a upravovat naprogramované 
pořady pro nahrávání. Navíc zde můžete 
přímo nastavit nahrávání pořadů pomocí 
ShowView nebo ručně. Více informací na 
str. 40~41.

Poznámka: Ve Velké Británii a Irsku 
se systém ShowView nazývá VIDEO 
Plus+ a Programovací kód ShowView 
je označován PlusCode Programming 
Number.

Obrazovka „Info“

Obrazovka informací Info je vyhrazena 
pro další informace, jako Zprávy, 
Předpověď počasí, Stav akcií apod. Tyto 
informace jsou vysílány stejným způsobem 
jako informace o TV programech a mohou 
se lišit podle oblasti.

Pokud nejsou dostupné žádné kategorie, 
data se neposkytují.
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Použití systému GUIDE Plus+ (pokračování)

Tipy: Stiskem modrého tlačítka se vrátíte do aktuálního času v okně „Grid“. 
Stiskem GUIDE nabídku opustíte.

Obrazovka „Editor“

Obrazovka úprav Editor je centrální 
aplikace pro správu kanálů. Každá změna 
v Editoru způsobí změnu v mřížce Grid. 
Můžete přiřadit předvolby TV kanálům, 
zapínat a vypínat kanály a volit zdroj 
kanálů (Tuner, External Receiver).

Editor

1 Vyberte { Editor } a stiskněte V.
c Zobrazení Editoru závisí na specifickém 
TV vysílání v oblasti.

Zapnutí/vypnutí (On/Off) kanálů
2 Přesuňte se na levou buňku kanálu, který 

chcete změnit, a stiskněte červené tlačítko 
na ovladači.
c V mřížce se zobrazí seznam programů 
„On channels“.

Změna zdroje Source
3 Přesuňte se na pravou buňku kanálu, který 

chcete změnit, a stiskem červeného 
tlačítka na ovladači změňte zdroj (např. 
Tuner, DTT, Ext.Rec 1 apod.).
c Čísla předvoleb se automaticky změní 
podle nového zdroje.

Změna čísla předvolby (Programme 
Number)

4 Přesuňte se na pravou buňku kanálu, který 
chcete změnit, a stiskněte zelené tlačítko 
na ovladači a z číselné klávesnice 0-9 
zadejte číslo předvolby.

Obrazovka „Setup“

Obrazovka nastavení Setup je centrální 
aplikace pro konfiguraci systému GUIDE 
Plus+ podle vaší situace (oblasti a TV 
příjmu). Dále můžete nastavit hostující 
kanál a zobrazit informační okno systému 
GUIDE Plus+.

Podrobný popis postupu nastavení GUIDE 
Plus+ naleznete na str. 28~29.

Změna nastavení Setup
1 Vyberte { Setup } a stiskněte V.

2 Zvýrazněte { Basic Setup } a stiskněte 
OK.

3 Zvýrazněte tu část, kterou chcete změnit. 
(Language (jazyk), Country (země), Postal 
Code (PSČ), External Receiver 1, 2 3) 
a stiskněte OK.

4 Podle pokynů na obrazovce proveďte 
potřebné změny a stiskněte OK.
c Některé změny vedou k nutnosti 
nového stažení TV informací. Může to 
trvat až 24 hodin.
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Tipy: Stiskem INFO zobrazíte nebo potlačíte Lištu časového posunu videa.

Sledování TV programů

Přepnutí na TV program

PAUSE

TUNER

JUMP-BACK
PLAYINFO

1 Přepněte TV na sledování rekordéru (např. 
vstup „EXT“, „0“, „AV“),

2 Stiskem STANDBY-ON 1 zapněte 
rekordér.
c Pokud se na obrazovce neobjeví TV 
vysílání, stiskněte TUNER na ovladači.

3 Pomocí CHANNEL +/– vyberte 
požadovaný TV/rozhlasový program.
c Sledovaný TV program se automaticky 
ukládá do dočasné paměti HDD. Tato 
informace se zobrazuje na liště Časového 
posunu videa.

z Po změně TV kanálu v rekordéru se 
vytvoří nový titul a na liště Časového 
posunu videa se zobrazí svislá čára.

z Lištu časového posunu videa zobrazíte 
nebo potlačíte tisknutím INFO  na 
ovladači.

 

Další informace o dočasné paměti 
HDD (Paměti pro časový posun) 
naleznete na další straně.

Funkce pozastavení živého 
televizního vysílání

Při sledování oblíbeného pořadu můžete 
být vyrušeni. Živé TV vysílání můžete 
pozastavit stiskem PAUSE X a pak 
stiskem PLAY B opět pokračovat ve 
sledování scény, která byla přerušena. 
Funkce pracuje přesně tak, jako byste 
mohli pozastavit živé vysílání TV.

Chcete-li se vrátit ke sledování živého TV 
programu, stiskněte TUNER.

Funkce Okamžité přehrání

Při sledování živého TV vysílání se 
můžete každým stiskem JUMP-BACK 
na ovladači vrátit zpět o 1 minutu 
(v základním nastavení) a znovu sledovat 
uplynulé okamžiky programu.

Chcete-li se vrátit ke sledování živého TV 
programu, stiskněte TUNER.

Funkce FlexTime

Před přehráváním nahraného pořadu 
nemusíte čekat na ukončení nahrávání.

Během nahrávání se stiskem V na 
ovladači vraťte na začátek záznamu 
pořadu a spusťte přehrávání odtud nebo 
přidržením . vyhledejte požadovanou 
scénu.
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Sledování TV programů Před nahráváním

O dočasné paměti HDD 
(Paměť časového posunu)

Rekordér od zapnutí automaticky 
zaznamenává právě zvolený TV program 
do dočasné oblasti disku HDD, nazývané 
„TSB“ (Time Shift Buffer). Zaznamenává 
se nepřetržitě až 6 hodin TV programu.

Na obrazovce se objevuje Lišta časového 
posunu, indikující stav a délku záznamu TV 
programů v dočasné paměti HDD. Stiskem 
INFO  na ovladači zobrazíte nebo 
potlačíte Lištu časového posunu videa.

Lišta časového posunu obsahuje tyto 
informace:

1 Čas začátku TV programu. 
Pokud záznam programu překročí 6 hodin, 
začátek programu se smazán a čas začátku 
se příslušně upraví.

2 Zbývající prostor dočasné paměti.
3 Části, které byly vybrány pro nahrání na 

HDD (označené červeně).
4 Aktuální polohu a čas vysílaného TV 

programu.
5 Značky titulů (po přepnutí TV předvolby 

na dobu delší 1 minuty se vytvoří nový 
titul).

6 Aktuální čas.

VAROVÁNÍ!
Do dočasné paměti HDD lze uložit pouze 
6 hodin TV vysílání. Celý obsah bude 
smazán po vypnutí rekordéru stiskem 
STANDBY-ON 1.

 

Vedle toho maže dočasnou paměť HDD 
provedení následujících povelů:
– Stisknutí CAM na ovladači.
– Volba { Set up } nebo { Record mode } 
v nabídce nastavení systému.

Yes

No

This action will clear the Time Shift Buffer.
Do you want to continue?

i) Chcete-li vymazat obsah dočasné 
paměti HDD, vyberte v zobrazené 
nabídce { Yes } stiskem OK na ovladači 

 NEBO
ii) Vybráním { No } z nabídky a stiskem 

OK na ovladači akci zrušte.

Označení obsahu pro nahrávání

Část obsahu dočasné paměti HDD, kterou 
chcete zachovat, musíte „označit“ pro 
nahrání na HDD, viz str. 39.

Volba titulu (programu)
z Stiskem INFO  vyvolejte přehledový 

panel a tlačítky v V vyberte titul.

Nalezení scény v titulu
z Použijte tlačítka b B.

Záznam právě zvýrazněného pořadu 
na liště časového posunu

z Stiskněte REC z jednou.

Poznámka: V zemích, kde nejsou dostupná 
data GUIDE Plus+ nebo pokud nejsou tato 
data uložena, spustíte stiskem REC záznam od 
začátku aktuální předvolby do 6 hodin. Dalším 
stiskem REC spustíte nahrávání na dalších 
30 minut.

Označení počátečního bodu 
záznamu

z Stiskněte červené tlačítko.

Označení konce záznamu
z Stiskněte STOP x.

Zrušení označení záznamu
z Stiskněte červené tlačítko.
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Před nahráváním (pokračování)

Základní nastavení nahrávání

Nahrávání můžete přednastavit v nabídce 
nastavení nahrávání.

1 Stiskněte SYSTEM na ovladači.
c Systémová nabídka se zobrazí.

2 Stiskem V vyberte { Preferences }.

3 Stiskem B vyberte { Recording }.

Recording

Preferences

Record mode

Language

Recording

Preferences

Sat record

Direct rec

Off

On

Auto protect

SP

Lang I

Off

Chapters Smart

4 Pomocí v V zvýrazněte nastavení, které 
chcete změnit, a stiskem B možnost 
otevřete.
c Návody a vysvětlení k možnostem jsou 
uvedeny na dalších stránkách.
c Pokud je položka šedá, není tato 
možnost dostupná nebo ji není možné 
v tomto stavu změnit.

5 Stiskem SYSTEM nabídku opustíte.

Tabulka nastavení režimů nahrávání
Režim záznamu

HQ (high quality)

SP (standard play)

SPP (standard play plus)

LP (long play)

EP (extended play)

SLP (super long play)

SEP (super extended play)

Délka záznamu, který je možné uložit 
na Ł HDD nebo prázdný disk DVD.

1
2
2,5
3
4
6
8

DVD±R/
DVD±RW

HDD
(250 GB)

47
95
119
143
191
287
400

DVD+R Ł
Double Layer

1 h 55 min
3 h 40 min
4 h 35 min
5 h 30 min
7 h 20 min
11 h 5 min
14 h 45 min

Užitečné tipy:
– Změna záznamového režimu vymaže 
obsah dočasné paměti HDD, zůstanou pouze 
označené části (červeně), které se přehrají na 
pevný disk (HDD) rekordéru.
– Kvalita obrazu se mění podle zvoleného 
režimu.
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Před nahráváním (pokračování)

Recordings (podtržené možnosti představují tovární nastavení)

Record mode Režim záznamu určuje kvalitu obrazu a maximální délku záznamu na HDD, 
více v „Tabulce nastavení režimů nahrávání“ na str. 34. 
Důležité! Při kopírování obsahu HDD na disk DVD se režim záznamu 
nahraného pořadu automaticky zachová. Volba jiného režimu není při 
kopírování možná. Základní nastavení je SP.

Language Volí jazyk zvuku pro záznam TV programů a umožňuje volbu přídavného 
jazyka zvuku. Pokud je např. program vysílán v angličtině a španělštině, 
můžete španělštinu zvolit jako přídavný jazyk. 
{ Lang I } – Originální jazyk vysílaného zvuku.
{ Lang II } – Přídavný jazyk zvuku.
Poznámka: Pro okamžité nahrávání pořadu s přídavným zvukem stiskněte 
SYSTEM na ovladači a vyberte { Toolbar-Options }, pak v { AUDIO } 
vyberte jazyk.

Auto protect Při zapnuté funkci jsou nově nahrané tituly automaticky chráněné.
{ On } – Mazání a úpravy nahraných titulů nejsou možné.
{ Off } – Vypíná funkci.

Chapters Automaticky dělí záznamy (tituly) na kapitoly vložením značek kapitol 
v pravidelných intervalech. To vám pak usnadní nalezení specifického místa 
v nahrávce.
{ Off } – Do záznamů se nevkládají žádné značky.
{ Standard } – Značky kapitol se do automaticky vkládají do záznamu 

v intervalu přibližně 5 minut.
{ Smart } – Toto nastavení je dostupné pouze při spojení s DV 

kamerou. Značka kapitoly se vkládá při každém 
přerušení záznamu, např. při ukončení nebo přerušení 
záznamu nebo při jeho novém zahájení.

SAT record Tato funkce je dostupná pouze při připojení satelitního přijímače nebo 
jiného přijímače do zásuvky scart EXT2 AUX-I/O rekordéru. Podrobnosti 
na str. 38.
{ Off } – Vypíná funkci.
{ EXT2 } – Povoluje rekordéru spouštět a ukončovat nahrávání 

signálem z připojeného zařízení.

Direct rec. Tato funkce umožňuje bezprostřední spuštění nahrávání pořadu, který 
sledujete v TV, pouhým stiskem tlačítka REC bez nutnosti zapnutí rekordéru, 
viz str. 38.
{ On } – Povoluje přímé nahrávání sledovaného TV programu.
{ Off } – Vypíná funkci.
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Nahrávání na pevný disk

Tipy: Vždy nastavte odpovídající režim záznamu. Ovlivníte tím přímo délku záznamu na HDD nebo 
disk DVD, viz str. 35.

DŮLEŽITÉ!
Programy, které není možné nahrát
Televizní programy, filmy, videokazety, disky 
a další materiál může být chráněn proti 
kopírování a proto je nemožné je tímto 
rekordérem zaznamenat.

Nahrávání TV programů

Při nahrávání TV programů na HDD 
postupujte podle instrukcí, uvedených 
dále. Tyto pořady pak můžete shlédnout 
později nebo kopírovat na disk DVD.

Nahrávání TV programů

1 Stiskem INFO  na ovladači zobrazte 
lištu časového posunu videa.

2 Stiskněte REC z na ovladači.
c Aktuální TV kanál se označí pro 
nahrávání.
c V zemích, kde nejsou dostupná data 
GUIDE Plus+ nebo pokud nejsou tato 
data uložena, spustíte stiskem REC 
záznam aktuální předvolby od poslední 
značky do příštích 6 hodin.

CANCEL REC.                           BACK MORE INFO
[CANCEL REC.] "Cancel record" [STOP] "Stop record here"

z Nastavte délku záznamu po úsecích 
30 minut tisknutím REC z až do délky 
6 hodin. 

3 Během nahrávání můžete vypnout 
televizor i rekordér do režimu Stand-by.
c Rekordér pokračuje v nahrávání až do 
nastaveného konce.

z Nahrávání zastavíte před koncem 
nastavené doby stiskem STOP x.

Nahrávání určité části TV programu

1 Stiskem INFO  na ovladači zobrazte 
lištu časového posunu videa.

2 Pomocí v V vyberte požadovaný TV 
program z dočasné paměti HDD.

3 Pomocí b B vyhledejte začátek scény, 
od níž chcete začít nahrávat, a stiskněte 
PAUSE X.

4 Stiskem červeného tlačítka na ovladači 
spusťte nahrávání od tohoto místa.

5 Stiskem PLAY B pokračujte v přehrávání.

6 Stiskem B vyhledejte bod, v němž chcete 
nahrávání ukončit, a stiskněte STOP x 
na ovladači.
c Označená část pořadu bude na liště 
Časového posunu videa vyznačena 
červeně.
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Nahrávání na pevný disk (pokračování)

Tipy: Vždy nastavte odpovídající režim záznamu. Ovlivníte tím přímo délku záznamu na HDD nebo 
disk DVD, viz str. 35.

Funkce současného nahrávání 
a přehrávání

Během nahrávání TV programu na HDD 
můžete přehrávat jiný záznam z HDD, 
přehrávat disk DVD nebo sledovat 
přehrávání z jiného připojeného zdroje.

Přehrávání z HDD

1 Stiskněte HDD-BROWSER, pak 
tisknutím B zobrazte nabídku titulu.

SOURCE

Hard Disk

Disc Tray 

Disc Library

HDD

SORTING           

Recoding Date
Alphabetical
Delete Order
Protected
Genre
Last Played

[BROWSER]
DISK INFO

2 Pomocí v V vyberte titul z nabídky 
obsahu HDD a stiskem PLAY B spusťte 
přehrávání.

Přehrávání z DVD

z Stiskněte OPEN CLOSE / na předním 
panelu rekordéru a vložte disk, který 
chcete přehrávat.

Přehrávání z jiného zařízení

Je možné pouze v případě, že je rekordér 
připojen do TV přes zásuvku EXT1 TO 
TV-I/O.

z Stiskem TV/HDD přepněte na obraz ze 
zařízení, připojeného do zásuvky EXT2 
AUX-I/O rekordéru.

z Pokud není do zásuvky EXT2 AUX-I/O 
rekordéru připojeno žádné zařízení, 
stiskem TV/HDD přepnete do režimu TV.

Sledování jiného TV programu

z Tlačítky TV předvoleb nahoru/dolů 
vyberte požadovaný kanál TV.

Užitečný tip:
– Pro sledování TV programu přes 
rekordér nebo pro přehrávání z rekordéru 
nezapomeňte přepnout TV zpět na vstup, 
k němuž je připojen rekordér.
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Nahrávání na pevný disk (pokračování)

Tipy: Vždy nastavte odpovídající režim záznamu. Ovlivníte tím přímo délku záznamu na HDD nebo 
disk DVD, viz str. 35.

Přímé nahrávání z TV

Pokud je televizor připojen k rekordéru 
kabelem scart, můžete bezprostředně 
spustit nahrávání programu (pouze 
analogového), který právě sledujete 
v TV, bez nutnosti spouštění rekordéru 
z režimu Stand-by.

1 Přesvědčte se, že je v nabídce nahrávání 
zapnutý režim { Direct rec. } (viz str. 35).

2 Při sledování TV programu stiskem 
REC z na ovladači spusťte nahrávání.

3 Nahrávání ukončíte stiskem STOP x.
c Jinak se nahrávání automaticky zastaví 
po 6 hodinách.

Užitečný tip:
– Přímé nahrávání je možné pouze 
z přístroje zapojeného do zásuvky Scart 
EXT2 AUX I/O.

 

Automatické nahrávání ze 
satelitního přijímače

Tato funkce je možná pouze se satelitním 
přijímačem (nebo jiným přístrojem), 
který je připojen do zásuvky scart EXT2 
AUX-I/O rekordéru. Přístroj musí být 
vybaven časovačem, který je schopen řídit 
nahrávání tohoto rekordéru.

1 Přesvědčte se, že je v nabídce nahrávání 
režim { Sat record } přepnut na { EXT2 } 
(viz str. 35).

2 Časovačem satelitního přijímače nastavte 
požadované nahrávání (postupujte podle 
návodu k satelitnímu přijímači).
c Můžete nastavit nahrávání do délky 
6 hodin.

3 Rekordér i satelitní přijímač ponechte 
v režimu Stand-by.
c Satelitní přijímač je nutné vypnout do 
režimu Stand-by dříve než rekordér.
c Rekordér spustí nahrávání po příchodu 
signálu ze satelitního přijímače.

Užitečný tip:
– Časovač nahrávání rekordéru má přednost 
před automatickým nahráváním ze satelitu. 
Pokud má začít nahrávání pořadu z časovače 
rekordéru, automatické nahrávání ze satelitu 
se vypne.

Philips DVDR7310H CZ.indd   38 5.10.2006   12:35:34



��

Č
es

ky

Nahrávání na pevný disk (pokračování)

Tipy: Vždy nastavte odpovídající režim záznamu. Ovlivníte tím přímo délku záznamu na HDD nebo 
disk DVD, viz str. 35.

Časovač nahrávání

Časovač nahrávání využijete pro 
automatické spuštění a vypnutí nahrávání 
v nastavený den a čas. Rekordér se nastaví 
na správnou předvolbu a začne nahrávat 
v nastavený čas.

Tento rekordér umožňuje nastavení 
až 25 záznamů v délce do 6 hodin 
pro každý záznam. Během nahrávání 
s časovačem není možné změnit 
předvolbu rekordéru.
Poznámka: Pokud je nastavená délka 
nahrávání delší 6 hodin, záznam se rozdělí 
do 2 nebo více titulů.

Jsou tři způsoby programování 
časovače
– Pomocí systému GUIDE Plus+
– Pomocí systému ShowView/VIDEO 

Plus+
– Ručním nastavením časovače

Co je „VPS/PDC“
„VPS“ (Video Programming System“ 
a „PDC“ (Programme Delivery Control) 
se používají pro přesné určení začátku 
a konce záznamu z TV programů. Pokud 
dojde k posunutí začátku či konce 
pořadu oproti programu a tedy nastavení 
časovače, rekordér provede záznam ve 
správný čas.

Nahrávání s časovačem 
(systém GUIDE Plus+)

Pro nastavení nahrávání v systému GUIDE 
Plus+ prostě vyberte požadovaný program 
v seznamu kanálů.

1 Přepněte TV na sledování rekordéru (např. 
vstup „EXT“, „0“, „AV“),

2 Zapněte rekordér a stiskněte GUIDE na 
ovladači.
c Zobrazí se okno GUIDE Plus+.

Poznámka: Pokud se přitom zobrazí 
nabídka nastavení GUIDE Plus+, znamená 
to, že dosud nebyl systém GUIDE Plus+ 
instalován nebo nemá data. Systém 
GUIDE Plus+ nastavte podle str. 26~27.

3 Pomocí v V vyberte požadovaný TV kanál 
a pomocí b B vyberte program.

z Stiskem CHANNEL +/– přepínáte celé 
stránky.

z Pomocí ./> přepínáte přímo 
předchozí nebo další den v TV nabídce.

4 Stiskem červeného tlačítka na ovladači 
vyberte .

5 Stiskem GUIDE opustíte nabídku.
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Nahrávání na pevný disk (pokračování)

Tipy: Vždy nastavte odpovídající režim záznamu. Ovlivníte tím přímo délku záznamu na HDD nebo 
disk DVD, viz str. 35.

Nahrávání s časovačem 
(systém ShowView / VIDEO 
Plus+)

Jedná se o jednoduchý systém 
programování rekordérů. Při použití 
zadáte kódové číslo ShowView/VIDEO 
Plus+ PlusCode®, které je přiřazeno 
konkrétnímu TV pořadu. Toto číslo 
naleznete v některých časopisech 
s televizním programem.

Všechny informace, které rekordér 
potřebuje, jsou zakódovány v tomto čísle.

1 Přepněte TV na sledování rekordéru (např. 
vstup „EXT“, „0“, „AV“),

2 Zapněte rekordér a stiskněte TIMER na 
ovladači.
c Zobrazí se okno programování GUIDE 
Plus+.

3 Stiskněte červené tlačítko na ovladači pro 
 nebo .

c Zobrazí se nabídka systému 
ShowView/ VIDEO Plus+.

Poznámka: Ve Velké Británii a Irsku 
se systém ShowView nazývá VIDEO 
Plus+ a Programovací kód ShowView 
je označován PlusCode Programming 
Number.

4 Pomocí číselné klávesnice 0-9 zadejte 
programovací kód ShowView/ VIDEO 
Plus+ pořadu, který chcete nahrát, 
a stiskněte OK. (Např. 5-312-4 nebo 
5,312 4 zadejte jako „53124“.)
c Systém GUIDE Plus+ dekóduje zadané 
číslo a nastaví časovač podle těchto údajů.

z Pokud je zadáno nesprávné číslo 
předvolby, je nutné je zadat ručně. Při 
úpravě data a času záznamu postupujte 
podle pokynů na obrazovce TV.

5 Základní nastavení nahrávání se zobrazuje 
v růžovém poli. Pokud chcete provést změny, 
stiskněte na ovladači tlačítko příslušné barvy.

{ Frequency }
Opakovaným stiskem červeného tlačítka 
na ovladači vyberte opakování časovače 
(Once [jednou], Weekly [týdně] nebo M-F 
[pondělí-pátek]).

{ Timing }
Opakovaným stiskem zeleného tlačítka 
určete, zda bude přidán na konec záznamu 
časový interval a jeho velikost (+0, +10, 
+20, +30) nebo bude použita funkce 
VPS/PDC (V-P).
Poznámka: VPS/PDC nejsou použitelné 
pro externí přijímač.

6 Stiskem TIMER potvrďte nastavení 
a opusťte nabídku. 
c Pokud je nastaven časovač, svítí na 
displeji ikona „TIMER“.
c Pokud rekordér není v režimu 
Stand-by, před začátkem záznamu se na 
obrazovce objeví varovná zpráva.
c Pokud zprávu ignorujete, rekordér se 
automaticky přepne na příslušný kanál 
a spustí nahrávání.
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Nahrávání na pevný disk (pokračování)

Tipy: Vždy nastavte odpovídající režim záznamu. Ovlivníte tím přímo délku záznamu na HDD nebo 
disk DVD, viz str. 35.

Nahrávání s časovačem 
(ruční)

1 Přepněte TV na sledování rekordéru (např. 
vstup „EXT“, „0“, „AV“),

2 Zapněte rekordér a stiskněte TIMER na 
ovladači.
c Zobrazí se okno programování GUIDE 
Plus+.

3 Stiskněte zelené tlačítko na ovladači pro 
.

c Zobrazí se datum nahrávání.

4 Pomocí b B v V nebo z číselné 
klávesnice 0-9 zadejte informaci 
o záznamu (datum, čas začátku a čas 
konce) a stiskem zeleného tlačítka 
potvrďte každou položku a přesuňte se na 
další.

5 Po zobrazení „TUNER 01“ na displeji 
vyberte vstupní zdroj a zadejte číslo 
předvolby. 
c Pro zadání vnějšího vstupu zvýrazněte 
v nabídce „TUNER“ a pomocí 
v V vyberte {EXT1}, {EXT2} nebo 
{CAM1}.
c Pro volbu vnitřního TV kanálu 
zvýrazněte „01“ a z alfanumerické 
klávesnice 0-9 zadejte číslo předvolby.

6 Stiskem zeleného tlačítka nastavení 
potvrďte a přejděte na další parametr.
c Pro zadání názvu titulu se zobrazí na 
TV virtuální klávesnice.

7 Po dokončení uložte nastavení stiskem 
zeleného tlačítka .
c Zobrazí se položka seznamu nahrávání 
s časovačem.

8 Základní nastavení nahrávání se zobrazuje 
v růžovém poli. Pokud chcete provést 
změny, stiskněte na ovladači tlačítko 
příslušné barvy.

{ Frequency }
Opakovaným stiskem červeného tlačítka 
na ovladači vyberte opakování časovače 
(Once [jednou], Weekly [týdně] nebo M-F 
[pondělí-pátek]).

{ Timing }
Opakovaným stiskem zeleného tlačítka 
určete, zda bude přidán na konec záznamu 
časový interval a jeho velikost (+0, +10, 
+20, +30) nebo bude použita funkce 
VPS/PDC (V-P).
Poznámka: VPS/PDC nejsou použitelné 
pro externí přijímač.

9 Stiskem TIMER potvrďte nastavení 
a opusťte nabídku. 
c Pokud je nastaven časovač, svítí na 
displeji ikona „TIMER“.
c Pokud rekordér není v režimu 
Stand-by, před začátkem záznamu se na 
obrazovce objeví varovná zpráva.
c Pokud zprávu ignorujete, rekordér se 
automaticky přepne na příslušný kanál 
a spustí nahrávání.
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Nahrávání na pevný disk (pokračování)

Tipy: Vždy nastavte odpovídající režim záznamu. Ovlivníte tím přímo délku záznamu na HDD nebo 
disk DVD, viz str. 35.

Změna/vymazání záznamu 
časovače

1 Přepněte TV na sledování rekordéru (např. 
vstup „EXT“, „0“, „AV“),

2 Zapněte rekordér a stiskněte TIMER na 
ovladači.
c Zobrazí se okno programování GUIDE 
Plus+.

3 Stiskem V vyberte záznam časovače, který 
chcete smazat/upravit.

 

Vymazání záznamu časovače
z Stiskněte červené tlačítko na ovladači, 

odpovídající .

Úprava záznamu časovače
z Stiskněte zelené tlačítko na ovladači, 

odpovídající , a změňte 
požadované parametry podle pokynů na 
obrazovce.

Úprava Frequency/Timing
z V nabídce zvýrazněte odpovídající buňku 

a stiskem červeného tlačítka změňte 
opakování záznamu nebo pomocí 
zeleného tlačítka změňte přidaný časový 
interval.

4 Po dokončení potvrďte nastavení 
a opusťte nabídku stiskem TIMER.
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Tipy: Vždy nastavte odpovídající režim záznamu. Ovlivníte tím přímo délku záznamu na HDD nebo 
disk DVD, viz str. 35.

Nahrávání na pevný disk nebo disk DVD

Nahrávání z DV kamery

Po připojení DV videokamery do zásuvky 
DV IN rekordéru můžete ovládat kameru 
i rekordér z ovladače rekordéru. Další 
užitečnou funkcí je „inteligentní“ vytváření 
kapitol, které vkládá značky kapitol do 
míst s přerušením obrazu.

Než začnete…
– Označte si obsah Dočasné paměti 
HDD, který potřebujete přehrát na 
HDD, podle str. 33. Při zahájení nahrávání 
z kamery bude neoznačený obsah dočasné 
paměti vymazán.
– Pokud požadujete nahrávání pouze 
nového DV záznamu, nastavte datum a čas 
v { DV Specials }, viz str. 73.

1 Připojte kameru Digital Video nebo Digital 
8 do vstupu DV IN na čelním panelu 
rekordéru (viz str. 22).

2 Přepněte TV na sledování rekordéru (např. 
vstup „EXT“, „0“, „AV“),

3 Stiskněte CAM na ovladači.
c Zobrazí se okno pro volbu média.

Hard Disk

Recordable DVD

Cancel

Switching to camera mode will clear the 
Time Shift Buffer.
Select a media type to record.

4 Pokračujte volbou média, na něž 
chcete nahrávat, { Hard Disk } nebo 
{ Recordable DVD }, a stiskněte OK.
c Celý obsah dočasné paměti HDD se 
smaže, označené části se uloží na HDD.

z Operaci zrušíte volbou { Cancel } 
v nabídce a stiskem OK.

5 Zapněte digitální kameru a spusťte 
přehrávání.

DV CONTROL

CAM 2

AUTOREC

STOP
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Nahrávání na pevný disk nebo disk DVD (pokračování)

Tipy: Vždy nastavte odpovídající režim záznamu. Ovlivníte tím přímo délku záznamu na HDD nebo 
disk DVD, viz str. 35.

6 Stiskem modrého tlačítka ovladače 
vyberte { AUTO REC }.

Record only new DV updates

Record entire DV tape

Cancel

Auto Record of DV input to hard disk

Poznámka: Možnost {AUTO REC} je možné 
aktivovat pouze tehdy, je-li kamera v režimu 
přehrávání nebo pauzy.

Kopírování celé DV kazety
z Z nabídky vyberte { Record entire DV 

tape } a stiskněte OK.
c Kamera převine pásku na začátek 
a nahrávání se spustí od začátku.

Kopírování pouze nového obsahu DV 
kazety

z Z nabídky vyberte { Record only new 
DV updates } a stiskněte OK.
c Na HDD nebo DVD se nahrají pouze 
ty záznamy z kazety, které jsou mladší než 
datum a čas nastavený v { DV Specials } 
(viz str. 73).

7 Pro použití ovladače rekordéru k ovládání 
kamery během přepisu stiskněte zelené 
tlačítko ovladače { DV CONTROL }.
c Na obrazovce se objeví tlačítka pro 
ovládání DV kamery.

+RW 

DV CONTROL

CAM 2

AUTOREC

8 Tlačítky b B v V ovladače rekordéru 
můžete přerušovat, přehrávat, zastavovat 
a převíjet vpřed i vzad pásku v kameře 
volbou tlačítek na obrazovce.

9 Nahrávání ukončíte stiskem STOP x.
c Rekordér i kamera se zastaví.

0 Nahrávací operaci ukončíte stiskem 
TUNER.

Užitečné tipy:
– Některé kamery není možné ovládat 
z rekordéru.
– Směs formátů PAL a NTSC na jednom 
disku DVD není možná.
– Je-li část přehrávané pásky prázdná, 
rekordér přejde do pauzy v nahrávání. 
Nahrávání se opět obnoví automaticky 
po detekci signálu. Je-li však úsek bez 
signálu delší než cca 5 minut, nahrávání se 
automaticky ukončí.
– Značka kapitoly se vloží v každém místě, 
kde je přerušen časový kód na DV pásce. 
K tomu dochází v místech přerušení nebo 
zastavení záznamu.
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Nahrávání na pevný disk nebo disk DVD (pokračování)

Tipy: Vždy nastavte odpovídající režim záznamu. Ovlivníte tím přímo délku záznamu na HDD nebo 
disk DVD, viz str. 35.

Nahrávání z videokamery

Po připojení videokamery do zásuvky 
VIDEO nebo S-VIDEO na čelním panelu 
rekordéru nebo do zásuvek EXT1 nebo 
EXT2 na zadním panelu postupujte při 
nahrávání obsahu podle dalších kroků.

Než začnete…
Označte si obsah dočasné paměti HDD, 
který potřebujete přehrát na HDD, podle 
str. 33. Při zahájení nahrávání z kamery 
bude neoznačený obsah dočasné paměti 
vymazán.

TUNER

1 Připojte kameru k rekordéru (viz str. 23).

2 Nalezněte na pásce v kameře místo, 
odkud chcete začít nahrávat, a uveďte 
kameru do pauzy přehrávání.

3 Přepněte TV na sledování rekordéru (např. 
vstup „EXT“, „0“, „AV“),

4 Zapněte rekordér a stiskněte CAM na 
ovladači.
c Zobrazí se varovné okno.

5 Pokračujte volbou média, na něž 
chcete nahrávat, { Hard Disk } nebo 
{ Recordable DVD }, a stiskněte OK.
c Celý obsah dočasné paměti HDD se 
smaže, „označené“ části se uloží na HDD.

z Operaci zrušíte volbou { Cancel } 
v nabídce a stiskem OK.

6 Tisknutím CHANNEL + – vyberte 
správný vstup, k němuž je připojená 
kamera.
c { CAM 1 }: Zásuvka S-VIDEO nebo 
VIDEO na čelním panelu.
c { EXT 1 }: Zásuvka scart EXT1 TO TV-
I/O na zadním panelu.
c { EXT 2 }: Zásuvka scart EXT2 AUX-
I/O na zadním panelu.

7 Stiskem REC z spusťte nahrávání 
a stiskem PLAY na kameře spusťte 
přehrávání.

z Nahrávání přerušíte stiskem PAUSE X. 
Dalším stiskem PAUSE X jej opět 
obnovíte.
c Po obnovení nahrávání se vytvoří 
značka kapitoly (pouze pro nahratelný 
disk DVD).

8 Nahrávání zastavíte stiskem STOP x.
c Při zahájení dalšího nahrávání se 
vytvoří nový titul.

9 Nahrávací operaci ukončíte stiskem 
TUNER.
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Nahrávání na pevný disk nebo disk DVD (pokračování)

Tipy: Vždy nastavte odpovídající režim záznamu. Ovlivníte tím přímo délku záznamu na HDD nebo 
disk DVD, viz str. 35.

Nahrávání z vnějšího zařízení 
(VCR/DVD přehrávač)

Můžete nahrávat z externího přístroje, 
který je připojen do vstupu rekordéru. Na 
tento rekordér není možné nahrávat díla 
chráněná proti kopírování.

DŮLEŽITÉ!
Není možné nahrávat obsah disku, 
přehrávaného v tomto rekordéru, na 
HDD tohoto rekordéru.

TUNER

1 Připojte externí přístroj k rekordéru (viz 
str. 20).

2 Přepněte TV na sledování rekordéru (např. 
vstup „EXT“, „0“, „AV“),

3 Zapněte rekordér a stiskněte CAM na 
ovladači.
c Zobrazí se okno volby média.

4 Pokračujte volbou média, na které 
budete nahrávat: { Hard Disk } nebo 
{ Recordable DVD }, a stiskněte OK.
c Celý obsah dočasné paměti HDD se 
smaže, označené části se uloží na HDD.

z Operaci zrušíte volbou { Cancel } 
v nabídce a stiskem OK.

5 Tisknutím CHANNEL + – vyberte 
správný vstup, k němuž je připojen 
požadovaný přístroj.
c {CAM 1}: Zásuvka S-VIDEO nebo 
VIDEO na čelním panelu.
c {EXT 1}: Zásuvka scart EXT1 TO TV-
I/O na zadním panelu.
c {EXT 2}: Zásuvka scart EXT2 AUX-I/O 
na zadním panelu.

6 Spusťte přehrávání na připojeném přístroji.

7 Stiskem REC z spusťte nahrávání.

z Nahrávání přerušíte stiskem PAUSE X. 
Dalším stiskem PAUSE X jej opět 
obnovíte.
c Tuto funkci využijete pro odstranění 
nechtěných částí záznamu.
c Po obnovení nahrávání se vytvoří 
značka kapitoly.

8 Nahrávání zastavíte stiskem STOP x.

9 Nahrávací operaci ukončíte stiskem 
TUNER.

Užitečný tip:
– Pokud se ve spodní části obrazovky objeví 
„X“, znamená to, že ze zvoleného vstupu 
nepřichází žádný signál video.
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Kopírování z pevného disku na disky DVD

Tipy: Před nahráváním se ujistěte, že je na DVD disku dostatek místa. Před přehráváním disků DVD±R 
v jiném přehrávači je nutné uzavření disku (finalizace), viz str. 69.

DŮLEŽITÉ!
– Není možné nahrávat TV 
programy přímo ani s časovačem na 
disky DVD. Tyto pořady lze pouze 
nahrát na HDD a pak zkopírovat na 
DVD.
– Filmy chráněné autorským 
právem (Copy-Once a Copy-Never) 
a obsah DVD Video není možné 
kopírovat na HDD.

Kopírování

Nahrané tituly na HDD můžete kopírovat 
na disk DVD.

Délka kopírování na disk DVD závisí 
na režimu kvality záznamu na HDD. 
Při kopírování již nemůžete změnit 
kvalitu záznamu. Proto je nutné již před 
nahráváním programu na HDD správně 
určit režim záznamu.

Proces kopírování pracuje s vyšší rychlostí, 
než se používá při nahrávání. maximální 
rychlost přepisu je 8×. Dobu potřebnou 
pro kopírování nemůžete více zkrátit ani 
použitím disků pro vyšší rychlosti.

HDD → disk DVD

Režim
záznamu
na HDD

Čas potřebný 
ke kopírování 
1 hodiny záznamu

HQ
SP
SPP
LP
EP
SLP
SEP

25 min
12,5 min
10 min
8 min
6 min
4 min
3 min

Hodiny záznamu, který 
je možné uložit na 
4,7 GB disk DVD

1
2
2,5
3
4
6
8

Na disk se uloží následující informace:
– Režim záznamu
– Titul/název záznamu
– Datum a čas nahrávky
– Náhledový obrázek titulu

Disky pro nahrávání

Tento rekordér umožňuje použití několika 
formátů disků:

DVD±RW (DVD Rewritable)
– Přepisovatelné disky je možné 
opakovaně po nahrání smazat a opět na 
ně nahrávat.

DVD±R (DVD Recordable)
– Disky je možné nahrát pouze jednou. 
Každý další záznam se zařadí za předchozí 
do zaplnění kapacity disku, záznamy není 
možné přepsat.
– Úpravy DVD±R disků jsou možné 
pouze před jejich uzavřením (finalizací).
– Můžete rovněž mazat nepotřebné 
záznamy. Část disku zabranou smazaným 
záznamem není již možné využít pro jiný 
záznam.
– Pro přehrávání DVD±R disku na jiném 
DVD přehrávači musí být disk uzavřený 
(viz str. 72). Po uzavření není možné přidat 
na disk další data.

DVD+R DL (DVD+R Double Layer)
– Dvouvrstvý disk poskytuje stejné 
možnosti jako DVD+R, liší se však vyšší 
kapacitou 8,5 GB. Nabízí dvě vrstvy pro 
záznam ne jednom DVD disku, obě jsou 
dostupné z téže strany disku. Nahrávání 
tak může probíhat prakticky bez 
přerušení.
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Kopírování z pevného disku na disky DVD (pokračování)

Tipy: Před nahráváním se ujistěte, že je na DVD disku dostatek místa. Před přehráváním disků DVD±R 
v jiném přehrávači je nutné uzavření disku (finalizace), viz str. 69.

Kopírování na disk DVD

Záznamy z HDD můžete kopírovat na 
disky DVD. Záznamová kapacita disku 
bude určena režimem záznamu, zvoleným 
při nahrávání na HDD, viz str. 35.

Než začnete…
Zajistěte, aby během kopírování nedošlo 
k jinému nahrávání (např. nahrávání 
s časovačem).

1 Přepněte TV na sledování rekordéru (např. 
vstup „EXT“, „0“, „AV“),

2 Vložte do rekordéru nahratelný disk DVD.

3 Stiskněte HDD-BROWSER na ovladači.
c Nabídka obsahu HDD se zobrazí.

4 Opakovaným stiskem B zobrazte nabídky 
{ TITLES } a {INFO }.

HDD

DELETE

TITLES             

ABC 28.02.2005   13:01:00
EFG 31.03.2005   40:22:00

INFO           

COPY PROTECT

13:01:00
HQ
28.02.2005

CHILD LOCK

5 Pomocí v V vyberte titul, který chcete 
kopírovat.

6 Stiskněte zelené tlačítko pro { COPY }.
c Zobrazí se informace o vytváření kopie 
disku.

+RW

Making Disc copy

Available space        3 hr 03 min
Archiving Time         19 min

START CANCELERASE DISC

z Používáte-li disk DVD±RW, můžete 
stiskem ./> vybrat místo na disku, 
kam chcete záznam umístit (např. na místo 
smazaného titulu).

z U disků DVD±RW můžete vytvořit místo 
pro nový záznam smazáním celého disku. 
Stiskněte červené tlačítko pro { ERASE 
DISC }.

z Při kopírování upraveného titulu 
(označeného ) z HDD se všechny 
vlastnosti (skryté kapitoly apod.) přenášejí. 
Budou se přehrávat pouze povolené 
kapitoly.

7 Nahrávání spustíte dalším stiskem 
zeleného tlačítka pro { START }.
c Na displeji rekordéru se objeví „HDD 
TO DVD“.
c Pokud během kopírování z HDD 
dojde k jakémukoli přerušení procesu 
(např. výpadek napájení), zpravidla to vede 
k nečitelnému disku DVD.

z Operaci můžete zrušit stiskem žlutého 
tlačítka pro { CANCEL }.
c Stiskem INFO vyvoláte barevné 
možnosti ve spodní části obrazovky.

Užitečné tipy:
– V některých případech se vám nemusí 
podařit přidat záznam na disk DVD, který 
obsahuje záznamy z jiných rekordérů.
– Pokud není nově nahraný titul z HDD 
dostupný pro kopírování, vypněte a zapněte 
rekordér, záznam se obnoví.
– Pokud se vám nedaří přizpůsobit titul 
z HDD na disk DVD, rozdělte nechtěné 
části do více titulů. Viz část „Úpravy videa“ 
v návodu.

Úpravy záznamů na discích DVD 
jsou popsány na str. 67~71.

Použití knihovny Disc Library
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Tipy: Do knihovny Disc Library je možné uložit až 999 disků, maximální počet titulů na 1 disku je 999. 
Celkem můžete uložit až 9000 titulů.

Použití knihovny Disc Library
Knihovna disků Disc Library je 
integrovaná databáze rekordéru. Poskytuje 
vám rychlý a snadný přístup k záznamům, 
které jste pořídili na disky DVD.

Disc Library obsahuje informace o tom, 
které video je uloženo na jakém disku, 
délku záznamu a zbývající prostor disku.

Uložení disku DVD do Disc 
Library

Rekordér přiřadí disku číslo a sleduje 
jeho obsah, informace se automaticky 
aktualizuje při přidání dalších záznamů na 
disk.

1 Stiskněte HDD-BROWSER na ovladači 
a stiskem v vyberte { Disc Tray }.

2 Vložte disk DVD.
c Pokud se objeví { TO LIBRARY }, 
znamená to, že disk dosud není přidán do 
knihovny.

SOURCE

Hard Disk

Disc Tray 

Disc Library

Video

Audio

Photo

+R

CONTENT

[BROWSER]
TO LIBRARY

3 Stiskněte na ovladači modré tlačítko pro 
{ TO LIBRARY }.
c Zobrazí se přiřazené číslo disku 
a podavač disku se automaticky otevře.

4 Popište disk i jeho obal stejným číslem 
disku, abyste jej příště rychle nalezli, pak 
opusťte nabídku stiskem OK.

Nalezení nahraného titulu

Hledaný titul se musí nacházet na disku, 
který je uveden v Disc Library. Disk 
nemusí být založen v rekordéru.

1 Stiskněte HDD-BROWSER na ovladači.

2 Stiskem V vyberte { Disc Library }, pak 
pomocí B vyberte nabídku { SORTING }.

3 Pomocí v V vyberte některou z možností 
třídění.
c {Alphabetical} - Zobrazí všechny tituly 
v abecedním pořadí.
c {Numerical} - Zobrazí všechny disky 
v pořadí jejich čísel.

4 Dalším opakovaným stiskem V vyberte 
nabídky { DISCS } nebo { TITLES } 
a { INFO }.

DISCS

001
002
003

My Holiday
My Pictures
Celebrations

+R

TITLES

[BROWSER]
REMOVE DVD GET TITLE

5 Zvýrazněte požadovaný titul a stiskněte 
modré tlačítko na ovladači pro { GET 
TITLE }.
c Zobrazí se zpráva s číslem disku.

6 Nalezený disk založte a spusťte 
přehrávání.

z Po zaplnění databáze je nutné vymazat 
data některých disků a uvolnit tak paměť 
pro nové záznamy. Vyberte číslo disku 
z nabídky { DISCS } a vymažte je stiskem 
červeného tlačítka pro { REMOVE 
DVD }.
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Tipy: Stiskem HDD-BROWSER opustíte nabídku.

Základní operace

Každý záznam na pevném disku se 
zobrazuje v nabídce obsahu HDD se svým 
náhledovým obrázkem.

1 Stiskněte HDD-BROWSER na ovladači.
c Zobrazí se nabídka obsahu.

2 Opakovaným stiskem B zobrazte nabídky 
{ TITLES } a { INFO }.

HDD

DELETE

TITLES             

ABC 28.02.2005   13:01:00
EFG 31.03.2005   40:22:00

INFO           

COPY PROTECT

13:01:00
HQ
28.02.2005

CHILD LOCK

z Význam symbolů v nabídce { INFO }:
 – titul je součástí záznamu 

v „Paměti časového posunu“.
 – titul je uzamčený.
 – titul je chráněný.
 – titul byl již shlédnut.
 – titul byl upraven.

3 Pomocí v V vyberte titul a stiskem 
PLAY B spusťte přehrávání.

4 Během přehrávání můžete pomocí 
následujících tlačítek ovladače používat 
další funkce přehrávání.

Přehrávání z pevného disku

./>
– přesun na začátek předchozí/další 
kapitoly.
– přidržením tlačítka spustíte rychlé 
vyhledávání vzad/vpřed, dalším stiskem 
zvýšíte rychlost vyhledávání (×4, ×8, ×32).
– v pauze přehrávání spustí pomalé 
přehrávání.

JUMP-BACK/JUMP-FWD
– skok vzad/vpřed o pevný časový 
interval, viz str. 76.

PAUSE X
– zobrazení zastaveného obrazu.

INFO 
– zobrazí lištu časového posunu.

STOP x
– zastavení přehrávání.

Zobrazení informací 
o pevném disku

1 Stiskněte HDD-BROWSER.

2 Stiskněte modré tlačítko na ovladači pro 
{ DISK INFO }.
c Zobrazí se celková velikost disku 
a dostupná volná kapacita disku.
c Je-li na disku volných méně než 10% 
kapacity, smažte některé nechráněné tituly. 
Maximální indikace volné kapacity je 90%.

Užitečný tip:
– Pokud je disk plný, dojde po stisknutí 
tlačítka RECORD k uvolnění místa smazáním 
nejstaršího nechráněného titulu.
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Přehrávání z pevného disku (pokračování)Přehrávání z pevného disku

Tipy: Stiskem HDD-BROWSER opustíte nabídku.

Změna pořadí zobrazených 
titulů

Tituly můžete uspořádat v požadovaném 
pořadí podle určitých kritérií, usnadní 
se tak nalezení záznamu. Zvolené pořadí 
zůstane zachováno do opuštění nabídky 
obsahu.

1 Stiskněte HDD-BROWSER na ovladači.
c Zobrazí se nabídka obsahu.

2 Stiskem B zobrazte nabídku 
{ SORTING }.

HDD

SORTING           1/6 TITLES             1/2

ABC 28.02.2005   13:01:00
EFG 31.03.2005   40:22:00

Recording Date
Alphabetical
Delete Order
Protected
Genre
Last Played

3 Pomocí v V vyberte z následujících 
možností třídění.

{ Recording Date }
Zobrazí tituly podle data pořízení.

{   Alphabetical }
Třídí tituly v abecedním pořadí.

{ Delete Order }
Pokud je na disku HDD málo místa, třídí 
tituly podle pořadí ke smazání. Smazání 
titulu je nutné provést ručně.

{ Protected }
Třídí tituly podle ochrany proti smazání.

{ Genre }
Třídí tituly podle zadaného žánru.

{ Last Played }
Třídí tituly podle pořadí, v jakém byly 
naposled přehrávány.

Smazání/ochrana titulu na 
HDD

Ve spodní části nabídky obsahu HDD 
se zobrazuje řada editačních možností. 
Můžete je volit stiskem barevných tlačítek 
odpovídající barvy na ovladači.

1 Stiskněte HDD-BROWSER na ovladači.
c Zobrazí se nabídka obsahu.

HDD

DELETE

TITLES             

ABC 28.02.2005   13:01:00
EFG 31.03.2005   40:22:00

INFO           

COPY PROTECT

13:01:00
HQ
28.02.2005

CHILD LOCK

2 Pomocí v V vyberte titul.

3 Stiskem barevného tlačítka odpovídající 
barvy na ovladači použijte funkci 
zobrazenou ve spodní části nabídky.

{ DELETE }
Červené tlačítko – Vymaže zvolený titul 
z pevného disku.

{ COPY }
Zelené tlačítko – Zkopíruje vybraný titul 
z pevného disku na disk DVD.

{ CHILDLOCK } / { CHLD UNLCK }
Žluté tlačítko – Zamyká a odemyká 
zvolený titul pro sledování. Pro přehrávání 
zamčených titulů/disků je vyžadován 
čtyřmístný kód pro odemčení (viz str. 74).

{ PROTECT } / { UNPROTECT }
Modré tlačítko – Nastavení/potlačení 
ochrany titulu proti úpravám 
a náhodnému smazání.
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Tipy: Tento rekordér nemusí přehrávat všechny disky, závisí to na jejich konfiguraci a charakteristikách, 
podmínkách nahrávání a použitém autoringovém programu.

Přehrávání disku

Disky pro přehrávání

Tento rekordér umožňuje použití několika 
formátů disků:

Záznam a přehrávání

DVD±RW (DVD Rewritable); 
přepisovatelné disky je možné 
po nahrání smazat a opět na ně 
nahrávat; přehrávání je možné 
pouze u záznamů v režimu 
„video“.

DVD±R (DVD Recordable); 
disky je možné použít pouze 
pro jeden záznam; po uzavření 
na ně již není možné nahrávat. 
Přehrávání je možné pouze 
u záznamů pořízených v režimu 
„video“ a po uzavření disku.

DVD+R DL (DVD+R Double 
Layer); použití stejné s DVD±R.

Pouze přehrávání

DVD Video (Digital Versatile 
Disc)

Audio CD (Compact Disc 
Digital Audio)

Video CD
(formáty 1.0, 1.1, 2.0)

Super Video CD

CD-R (CD-Recordable)
obsah Audio/Video/MP3/JPEG

CD-RW (CD-Rewritable)
obsah Audio/Video/MP3/JPEG

 

DŮLEŽITÉ!
– Pokud se po stisku tlačítka 
zobrazí ikona zákazu „X“ nebo , 
znamená to, že požadovaná operace 
není dostupná pro tento disk nebo 
v tento okamžik.
– DVD disky a přehrávače mají 
vestavěné regionální omezení. Před 
přehráváním disku se ujistěte, že 
disk je určen pro stejný region, jako 
přehrávač.

Spuštění přehrávání disku

1 Stiskem STANDBY-ON 1 zapněte 
rekordér.

2 Stiskněte OPEN CLOSE / na 
rekordéru.

z Pro otevření a uzavření podavače můžete 
rovněž přidržet tlačítko STOP x na 
ovladači.

3 Opatrně vložte disk do podavače popisem 
nahoru a dalším stiskem OPEN CLOSE 
/ podavač uzavřete.
c U oboustranných disků vložte disk 
stranou, kterou chcete přehrávat, nahoru.

4 Přepněte TV na sledování rekordéru (např. 
vstup „EXT“, „0“, „AV“),

5 Přehrávání se spustí automaticky.
Pokud se tak nestane, stiskem 
HDD-BROWSER otevřete nabídku 
obsahu disku. V nabídce zvýrazněte { Disc 
Tray } a stiskněte B. Vyberte skladbu/titul 
a stiskněte PLAY B.

z Pokud se na TV objeví dialogové okno 
pro zadání kódu, vložený disk byl 
uzamčen dětským zámkem; je nutné zadat 
čtyřmístný kód (viz str. 74).

z Popis dalších funkcí přehrávání naleznete 
na str. 56~61.

Recordable

ReWritable
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Přehrávání disku (pokračování)Přehrávání disku

Tipy: Tento rekordér nemusí přehrávat všechny disky, závisí to na jejich konfiguraci a charakteristikách, 
podmínkách nahrávání a použitém autoringovém programu.

Přehrávání disku DVD video

DVD disky jsou obvykle vybaveny vlastní 
nabídkou. V ní můžete provést některá 
nastavení (např. titulků a jazyka).

1 Vložte disk DVD.

z Pokud se nabídka disku zobrazí, zadejte 
svou volbu z číselné klávesnice 
0-9 nebo vyberte možnost pomocí 
v V a stiskem OK spusťte přehrávání.

Otevření nabídky obsahu
z Stiskněte DISC-MENU na ovladači.

Skok na předchozí nebo další 
kapitolu/titul

z Během přehrávání tisknutím T/C 
na ovladači vyberte „TITLE“ nebo 
„CHAPTER“; pak stiskněte ./ >.

2 Přehrávání ukončíte stiskem STOP x.

Přehrávání disku (Super) Video CD

Disky (Super) Video CD mohou být 
vybaveny funkcí „PBC“ (Play Back 
Control). Ta umožňuje interaktivní 
přehrávání s pomocí nabídky na 
obrazovce.

1 Vložte disk (Super) Video CD.

z Pokud se zobrazí nabídka náhledu disku, 
zadejte svou volbu z alfanumerické 
klávesnice 0-9 nebo pomocí 
v V vyberte možnost přehrávání 
a potvrďte stiskem OK.

z Stiskem BACK na ovladači se vrátíte do 
předchozí nabídky.

2 Přehrávání ukončíte stiskem STOP x.

Přehrávání nahratelného disku DVD

1 Vložte disk DVD.
c Zobrazí se náhled disku.

TITLES                  2-2

Static lights
The Pianist
The island of lost dream

Lord of the Rings, The T
Habla Con Ella
The Ring
...

00:22:08
SPP
14:01:03
01:20:00
SPP
21:02:03
00:32:02
SPP
28:06:03

2 Pomocí v V vyberte titul, který chcete 
přehrát, a stiskněte PLAY B.

3 Přehrávání ukončíte stiskem STOP x.

Užitečný tip:
– Zobrazí-li se na displeji „EMPTY DISC“, 
disk neobsahuje žádný záznam.

Philips DVDR7310H CZ.indd   53 5.10.2006   12:35:37



Č
esky

��

Přehrávání disku (pokračování)

Tipy: Tento rekordér nemusí přehrávat všechny disky, závisí to na jejich konfiguraci a charakteristikách, 
podmínkách nahrávání a použitém autoringovém programu.

Přehrávání disku MP3 CD

Soubory MP3 (MPEG1 Audio Layer-3) 
jsou vysoce komprimované zvukové 
soubory. Mohou obsahovat až 10 krát více 
dat (hudby, obrázků) na jedno CD-ROM 
než zvukové CD.

1 Vložte disk CD MP3.
c Zobrazí se přehled obsahu disku.

z Jinak stiskněte HDD-BROWSER 
a vyberte { Disc Tray }.

2 Opakovaně stiskněte B, až se zobrazí 
nabídky { ALBUMS } a { TRACKS }.

HDD

DELETE

TITLES             

ABC 28.02.2005   13:01:00
EFG 31.03.2005   40:22:00

INFO           

COPY PROTECT

13:01:00
HQ
28.02.2005

CHILD LOCK

3 Pomocí b B v V vyberte album 
a skladbu, pak stiskněte PLAY B.

4 Během přehrávání skočíte na předchozí/
další skladbu pomocí ./>.

5 Přehrávání ukončíte stiskem STOP x.

Užitečné tipy:
– U disků CD multisession se přehrává 
pouze první session.
– Na TV se zobrazují další informace 
o albu, skladbě a umělci, musí být uvedeny 
v informaci ID tag.
– Pokud disk obsahuje soubory JPEG i MP3, 
přehrávají se pouze snímky JPEG.
– Tento rekordér nepodporuje formát 
MP3PRO.

Přehrávání obrazového disku JPEG 
(slide show)

Můžete přehrávat obrazy JPEG ve 
zvoleném pořadí automaticky jeden po 
druhém v nastavených intervalech.

1 Vložte disk JPEG (CD, DVD±RW, 
DVD±R).
c Zobrazí se nabídka obsahu disku.

–  Jinak stiskněte HDD-BROWSER 
a vyberte { Disc Tray }.
2 Opakovaně stiskněte B, až se 
zobrazí nabídky { PHOTO ROLLS } 
a { INFO }.

CD/PHOTO/ROLLS

TO ALBUM

PHOTO ROLLS             1/1

Root

INFO            

01.01.2005        50 Photos

3 Stiskem PLAY B spusťte přehrávání slide 
show nebo stiskem OK zobrazte přehled 
náhledových obrázků.

z Zobrazený snímek můžete upravovat; 
stiskem EDIT na ovladači otevřete 
nastavení { Filter } a { Colour Adjust }. 
Stiskem odpovídajících barevných tlačítek 
na ovladači můžete obrázek zvětšit 
(zoom), překlopit (flip) nebo otáčet 
(rotate).

EDIT PHOTO

Options
Toolbar

Filter

Color Adjust

ZOOM              RESET           FLIP                    ROTATE

Tyto změny nemůžete ovšem uložit na 
HDD ani na disk DVD.
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Přehrávání disku (pokračování)

Tipy: Tento rekordér nemusí přehrávat všechny disky, závisí to na jejich konfiguraci a charakteristikách, 
podmínkách nahrávání a použitém autoringovém programu.

z Během přehrávání se dostupné funkce 
nastavení zobrazují ve spodní části 
obrazovky.

Photo

[EDIT] = Exit
ZOOM           REPEAT        SPEED DOWN      SPEED UP

{ ZOOM }
Červené tlačítko – Volbou spustíte režim 
zvětšení obrazu, přehrávání slide show se 
přeruší.
– { ZOOM IN } Modré tlačítko: zvětšení 
obrazu.
– { ZOOM OUT } Žluté tlačítko: návrat 
k původní velikosti obrazu.
– { END } Červené tlačítko: opuštění 
režimu zvětšení a pokračování slide show.

{ REPEAT }
Zelené tlačítko – Volbou zapnete nebo 
vypnete opakování.

{ SPEED DOWN } /{ SPEED UP }
Žluté a modré tlačítko – Volbou změníte 
rychlost přehrávání slideshow.
– { SLOW }: interval 10 sekund.
– { MEDIUM }: interval 5 sekund.
– { FAST }: interval 3 sekundy.

4 Přehrávání ukončíte stiskem STOP x.

Užitečné tipy:
– Pokud disk obsahuje soubory JPEG i MP3, 
přehrávají se pouze snímky JPEG.
– Pokud snímek JPEG neobsahuje informaci 
„exif“, nezobrazí se jeho náhledový snímek. 
Místo něj se zobrazí „modré hory“.
– Některé typy souborů JPEG není možné 
přehrávat v tomto rekordéru.
– Zobrazení obsahu disku na TV může trvat 
delší dobu v závislosti na počtu souborů 
s hudbou/snímky a na struktuře disku.
– Disk bez názvu je zobrazen jako 
„Unknown Data“.
– Pokud název MP3 skladby nebo alba nebo 
ID3 tag obsahuje speciální znaky, nemusejí se 
tyto znaky správně zobrazit.

Podporované obrazové formáty JPEG
Formát obrazu:
– Přípona souboru musí být „*.JPG“, 
nikoli „*.JPEG“.
– Je možné zobrazení pouze statických 
snímků standardu DCF nebo JPEG, např. 
TIFF. Nelze přehrávat pohyblivý obraz, 
Motion JPEG, progresivní JPEG a další 
formáty, snímky v jiných formátech než 
JPEG ani snímky spojené se zvukem, např. 
soubory AVI.
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Tipy: Stiskem BACK se vrátíte do předchozí položky nabídky.

Další funkce přehrávání

Vytvoření playlistu slideshow 
(alba)

Přehrávání slideshow obrázků JPEG 
z disku můžete přizpůsobit svým 
potřebám uložením výběru snímků do 
alba.

Tento rekordér umožňuje uložit do 
jednoho alba na nahratelném disku 
maximálně 100 snímků JPEG v závislosti 
na parametrech souborů JPEG.

1 Vyberte své oblíbené obrázky z „PHOTO 
ROLLS“ a přidejte je do alba pro 
vytvoření nového playlistu slideshow.
c Viz „Přidání snímků do alba“.

2 Pokud je to nutné, můžete snímky v albu 
upravovat.
c Viz „Úpravy alba“.

3 V nabídce vyberte album fotografií 
a stiskem PLAY B spusťte přehrávání 
slideshow.

Co je Photo Roll/Photo Album
Photo Roll je složka, obsahující originální 
obrázky JPEG chráněné proti přepisu. 
Odpovídá roli kinofilmu pro klasický 
fotoaparát. Rolls se vytvářejí automaticky 
z digitálních fotoaparátů.

Photo Album obsahuje různé snímky 
JPEG, vytvořených výběrem z rolls. Album 
můžete smazat bez poškození snímků 
v rolls.

CONTENT

Video

Audio

Photo

PHOTO ROLLS
PHOTO ALBUMS

DVD

SORTING

[BROWSER]

Přidání snímků do alba

1 Vložte CD s obrázky JPEG (CD, 
DVD±RW, DVD±R).
c Nabídka obsahu se zobrazí.

z Jinak stiskněte HDD-BROWSER 
a vyberte { Disc Tray }.

2 Opakovaně stiskněte B, až se zobrazí 
nabídky { PHOTO ROLLS } a { INFO }.

3 Vyberte složku Photo Roll a stiskem OK 
zobrazte její přehled náhledů.

Overview Root

TO ALBUM SELECT ALL SELECT ROTATE

8
50

4 Pomocí b B v V vyberte snímek, který 
chcete přidat do alba, a stiskněte žluté 
tlačítko na ovladači pro { SELECT }.

z Pro výběr všech snímků stiskněte zelené 
tlačítko pro { SELECT ALL }.

z Zvolený snímek můžete otáčet po skocích 
90° modrým tlačítkem { ROTATE }.

5 Stiskněte červené tlačítko pro { TO 
ALBUM }.
c Zobrazí se nabídka „Add to Photo 
Albums“.

6 Vytvořte nové album nebo vyberte 
existující a stiskem OK do něj přidejte 
snímek.
c Vybrané snímky jsou nyní uloženy 
v albech.
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Další funkce přehrávání (pokračování)Další funkce přehrávání

Tipy: Stiskem BACK se vrátíte do předchozí položky nabídky.

Úpravy alba

Můžete změnit umístění snímku v albu 
a ovlivnit tak pořadí přehrávání ve 
slideshow nebo vymazat snímek z alba. 
Pořadí a čísla snímků ve „PHOTO ROLLS“ 
zůstanou beze změny.

1 Vložte CD s obrázky JPEG (CD, 
DVD±RW, DVD±R).
c Nabídka obsahu se zobrazí.

z Jinak stiskněte HDD-BROWSER 
a vyberte { Disc Tray }.

2 Stiskem B zobrazte nabídku 
{ SORTING } a stiskem V vyberte 
„PHOTO ALBUMS“.

PHOTO ROLLS
PHOTO ALBUMS

DVD

SORTING

[BROWSER]

Alb0001
Alb0002
Alb0003
Alb0004

PHOTO ALBUMS

3 Dalším stiskem B vyberte { PHOTO 
ALBUMS } a pomocí v V vyberte album.

Změna názvu a data alba
z Vyberte album a stiskněte EDIT na 

ovladači. Proveďte potřebné změny 
v příslušných polích a stiskem OK 
a EDIT opusťte nabídku.

EDIT ALBUM INFO

Set album name & date.

EDIT

Toolbar

Edit Name

Edit Date

Vymazání alba
z Vyberte album a stiskněte červené 

tlačítko na ovladači pro { DELETE }.

4 Stiskem OK zobrazte přehled náhledů.

Overview Alb0001

REMOVE MOVE SELECT ROTATE

8
50

5 Pomocí b B v V vyberte snímek, který 
chcete přemístit, a stiskněte žluté tlačítko 
na ovladači pro { SELECT }.

6 Stiskněte zelené tlačítko pro { MOVE }.
c V nabídce se zobrazí „navigátor“, který 
umožní zvolit novou polohu mezi snímky.

7 Pomocí b B v V posouvejte „navigátor“ 
nabídkou a stiskem OK potvrďte novou 
polohu, do níž chcete umístit snímek.

Otočení snímku
z Vyberte snímek v nabídce a stiskněte 

modré tlačítko { ROTATE }.

Vymazání snímku z alba
z Vyberte snímek v nabídce a stiskněte 

červené tlačítko { REMOVE }.
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Další funkce přehrávání (pokračování)

Tipy: Zde popsané funkce nemusí být dostupné pro určité disky. 
Vždy postupujte podle návodu dodávaného s diskem.

Skok na jiný titul/ kapitolu/ 
skladbu

Obsahuje-li disk více než jednu skladbu, 
titul nebo kapitolu, můžete je volit takto.

Během přehrávání

z Stiskem > se přesuňte na další titul/
kapitolu/skladbu.

z Stiskem . se vrátíte na začátek 
aktuálního titulu/ kapitoly/ skladby.

 NEBO

z Z alfanumerické klávesnice 0-9 
zadejte číslo titulu/kapitoly/skladby.

NEBO

z Stiskem T/C na ovladači vyberte „T“ 
(titul) nebo „C“ (kapitolu) a stiskem 
./> vyberte číslo titulu/kapitoly.

 

Vyhledávání vpřed/vzad

Během přehrávání můžete na disku 
vyhledávat vzad i vpřed a volit rychlost 
vyhledávání.

1 Během přehrávání přidržte . (zpět) 
nebo > (vpřed), až se na TV zobrazí 
stavová lišta rychlosti (-4× nebo 4×).
c Zvuk je umlčen.

2 Opakovaným stiskem . (zpět) nebo 
> (vpřed) cyklicky měňte rychlosti 
vyhledávání (-4×, -8×, -32×, 4×, 8×, 32×).

3 V normálním přehrávání pokračujte 
stiskem PLAY B.

Přerušení přehrávání / 
pomalé přehrávání

1 Během přehrávání stiskněte PAUSE X, 
obraz se zastaví.

2 Během přehrávání přidržte . (zpět) 
nebo > (vpřed), až se na TV zobrazí 
stavová lišta rychlosti (-1/8× nebo 1/8×).
c Zvuk je umlčen.

3 Opakovaným stiskem . (zpět) nebo 
> (vpřed) cyklicky měňte rychlosti 
vyhledávání (-1/8×, -1/4×, -1/2×, 1/8×, 1/4×, 
1/2×).

4 V normálním přehrávání pokračujte 
stiskem PLAY B.
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Další funkce přehrávání (pokračování)

Tipy: Zde popsané funkce nemusí být dostupné pro určité disky. 
Vždy postupujte podle návodu dodávaného s diskem.

Během přehrávání můžete stiskem 
SYSTEM na ovladači zobrazit dostupné 
možnosti přehrávání. Tyto možnosti 
můžete volit stiskem odpovídajících 
barevných tlačítek na ovladači.

[PLAY] [EDIT] [OK] = PLAY
SCAN SHUFFLE REPEAT  A-B

Scan disk

(pouze pro disky CD, VCD, DVD±R/±RW)
Tato funkce umožňuje přehrávat prvních 
10 sekund každé skladby z disku.

1 Během přehrávání stiskněte červené 
tlačítko na ovladači.
c Rekordér po 10 sekundách přehrávání 
přeskočí na další skladbu.

2 V normálním přehrávání pokračujte 
stiskem červeného tlačítka.

Náhodné přehrávání

(pouze pro disky CD a MP3)
Režim náhodného přehrávání zvolte pro 
přehrávání skladeb disku v náhodném 
pořadí.

1 Stiskněte zelené tlačítko na ovladači.
c Přehrávání všech kapitol v titulu bude 
probíhat v náhodném pořadí.

2 Náhodné přehrávání ukončíte dalším 
stiskem zeleného tlačítka.

Opakované přehrávání

Možnosti opakování se liší podle typu 
disku.

1 Během přehrávání stiskem žlutého 
tlačítka na ovladači vyberte jednu 
z možností opakování.
c Opakovat kapitolu (pouze DVD, 
DVD±R/±RW)
c Opakovat skladbu/titul
c Opakovat album/playlist (pokud je to 
možné)
c Opakovat celý disk (pouze video CD, 
audio CD, DVD±R/±RW)

2 Režim opakování zrušíte opakovaným 
stiskem žlutého tlačítka nebo stiskem 
STOP x.

Opakování specifické části 
(A-B)

Můžete opakovat přehrávání určeného 
úseku v titulu/kapitole/skladbě. Předtím 
musíte označit začátek a konec úseku.

1 Během přehrávání stiskněte modré 
tlačítko na ovladači.
c Tím byl označen počáteční bod úseku.

2 Dalším stiskem modrého tlačítka 
vyznačte konec úseku.
c Na liště programu se zobrazí značka.
c Přehrávání přeskočí na začátek 
označeného úseku. Úsek se opakuje do 
zrušení opakovaného přehrávání.

3 Opakované přehrávání zrušíte stiskem 
modrého tlačítka.
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Další funkce přehrávání (pokračování)

Tipy: Zde popsané funkce nemusí být dostupné pro určité disky. 
Vždy postupujte podle návodu dodávaného s diskem.

Použití možností lišty 
nástrojů Toolbar

1 Během přehrávání stiskněte SYSTEM na 
ovladači.
c Zobrazí se nabídka nastavení systému.

2 V { Toolbar } stiskem B vyberte 
{ Options }.
c Dostupnost možností se liší podle 
situace a typu disku.

DVD-VIDEO-TITLE 04|CO1

[PLAY] [EDIT] [OK] = PLAY

Options
Toolbar

Subtitle

Audio

Angle

Zoom

Time search

AUDIO SUBTITLE REPEAT REPEAT A-B

3 Tlačítky v V vyberte nastavení, které 
chcete změnit.
c Popis a vysvětlení položek naleznete na 
dalších stranách.
c Je-li možnost v nabídce zašedlá a nelze 
zvolit, příslušná funkce není v této situaci 
dostupná.

4 Stiskem SYSTEM nabídku opustíte.

Změna jazyka titulků

Tato funkce je použitelná pouze u disků 
DVD s vícejazyčnými titulky, jazyk můžete 
měnit během přehrávání DVD.
Funkci můžete rovněž otevřít stiskem 
zeleného tlačítka na ovladači během 
přehrávání disku.

1 Pomocí V vyberte { Subtitle } a stiskem 
B otevřete možnosti.

2 Pomocí V vyberte jazyk titulků a stiskem 
b potvrďte.
c Jazyky mohou být označeny čísly nebo 
zkratkami, např. „En“ pro angličtinu.

Užitečný tip:
– Některé disky DVD povolují změnu jazyka 
titulků pouze přes vlastní nabídku disku. Do 
této nabídky se dostanete stiskem DISC-
MENU.

Změna jazyka zvukového doprovodu

Tato funkce je použitelná pouze u disků 
DVD s vícejazyčným zvukem nebo u VCD 
s více zvukovými stopami.
Funkci můžete rovněž otevřít stiskem 
červeného tlačítka na ovladači při 
přehrávání disku.

1 Pomocí V vyberte { Audio } a stiskem B 
otevřete možnosti.

2 Pomocí V vyberte požadovaný jazyk 
zvukového doprovodu a stiskem b 
potvrďte.
c Jazyky mohou být označeny čísly nebo 
zkratkami, např. „En“ pro angličtinu.

Užitečný tip:
– Některé disky DVD povolují změnu jazyka 
zvuku pouze přes vlastní nabídku disku. Do 
této nabídky se dostanete stiskem DISC-
MENU.
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Další funkce přehrávání (pokračování)

Tipy: Zde popsané funkce nemusí být dostupné pro určité disky. 
Vždy postupujte podle návodu dodávaného s diskem.

Změna úhlu pohledu (kamery)

Tato funkce je použitelná pouze u disků 
DVD, které obsahují scény natočené 
různými kamerami. Můžete tak sledovat 
obraz z více úhlů.

1 Pomocí V vyberte { Angle } a stiskem B 
otevřete možnosti.
c Zobrazí se dostupné úhly pohledu.

2 Pomocí v V vyberte požadovaný pohled 
a stiskem b potvrďte.

Zvětšení obrazu

Tato funkce umožňuje zvětšení obrazu na 
obrazovce a zobrazení jeho různých částí.

1 Pomocí V vyberte { Zoom } a stiskem B 
otevřete režim zvětšení.
c Zobrazí se stavová lišta s indikací 
zvětšení.

Zoom 2

END                                     ZOOM OUT            ZOOM IN

2 Stiskem modrého tlačítka na ovladači 
obraz zvětšíte (zoom in), žlutým 
tlačítkem zmenšíte (zoom out).

3 Pomocí b B v V se pohybujete ve 
zvětšeném obrazu.

4 Stiskem červeného tlačítka ovladači 
zvětšení opustíte.

 

Vyhledávání podle času

Tato funkce umožňuje přímý skok na 
konkrétní místo na disku.

1 Pomocí V vyberte { Time search } 
a stiskem B otevřete časové pole 
(hodiny : minuty : sekundy).

2 Z alfanumerické klávesnice 0-9 
zadejte požadovaný čas začátku přehrávání 
a potvrďte stiskem OK.
c Přehrávání přeskočí na zvolený čas.
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Tipy: Není možné nijak upravovat chráněné tituly, viz str. 51. 
Stiskem BACK se vrátíte k předchozí položce nabídky. Stiskem EDIT opusťte nabídku.

Úpravy záznamů – Pevný disk

Změna názvu titulu

Některé TV stanice přenášejí název 
programu. V takovém případě se při 
nahrávání na HDD program pojmenuje 
automaticky. Jinak se jako název titulu 
uloží pouze číslo předvolby a datum/čas 
pořízení.

1 Stiskněte HDD-BROWSER na ovladači 
a opakovaným stiskem B zobrazte 
nabídky { TITLES } a { INFO }.

HDD

TITLES             

ABC 28.02.2005   13:01:00
EFG 31.03.2005   40:22:00

INFO           

13:01:00
HQ
28.02.2005

2 Pomocí v V vyberte titul a stiskněte 
EDIT na ovladači.
c Zobrazí se nabídka úprav HDD.

HDD

Title name P01 28.03.05 12:04
Genre
Video edit

3 Z nabídky vyberte { Title name } 
a stiskněte B.

4 Pomocí v V změňte písmeno/číslici 
nebo zadejte znak z alfanumerické 
klávesnice 0-9.
c Pomocí b B se přesouváte mezi poli.

z Mezi velkými a malými písmeny přepnete 
stiskem a/A na ovladači.

z Název titulu odstraníte stiskem 
červeného tlačítka na ovladači pro 
{ CLEAR }.

5 Stiskem OK potvrďte změny.

Volba žánru

Pro usnadnění nalezení nahraného titulu 
můžete určit žánr obsahu, který se 
zobrazuje v seznamu.

1 Stiskněte HDD-BROWSER na ovladači 
a opakovaným stiskem B zobrazte 
nabídky { TITLES } a { INFO }.

2 Pomocí v V vyberte titul a stiskněte 
EDIT na ovladači.
c Zobrazí se nabídka úprav HDD.

HDD

Title name
Genre
Video edit

Sport

3 Z nabídky vyberte { Genre } a stiskněte 
B.

4 Pomocí v V vyberte žánr a stiskem OK 
potvrďte změny.
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Úpravy záznamů – Pevný disk (pokračování)

Tipy: Není možné nijak upravovat chráněné tituly, viz str. 51. 
Stiskem BACK se vrátíte k předchozí položce nabídky. Stiskem EDIT opusťte nabídku.

Úpravy videa

Tento rekordér umožňuje provést 
dodatečné úpravy obrazu po nahrání. 
Můžete vkládat/mazat značky kapitol 
a skrývat nechtěné scény.

Při přehrávání záznamu v režimu úprav 
videa se přehrává celý záznam včetně 
skrytých scén.

1 Stiskněte HDD-BROWSER na ovladači 
a opakovaným stiskem B zobrazte 
nabídky { TITLES } a { INFO }.

2 Pomocí v V vyberte titul a stiskněte 
EDIT na ovladači.
c Zobrazí se nabídka úprav HDD.

HDD

Title name
Genre

Video edit Editing

3 Z nabídky vyberte { Video edit } 
a stiskněte B.
c Automaticky se spustí přehrávání.

HDD

[EDIT] = Exit
NO CHAPTER        CHAPTER       DIVIDE         HIDE

PAUSE

00:00
00:01:02

Lišta videa:
Záznamová a přehrávací hlava 
reprezentuje aktuální polohu přehrávání.

4 Stiskem tlačítka odpovídající barvy na 
ovladači otevřete možnost zobrazenou ve 
spodní části nabídky.

{ NO CHAPTER }
Červené tlačítko – Vyberte pro smazání 
všech značek kapitol ve zvoleném titulu.

{ CHAPTER }
Zelené tlačítko – Vyberte pro otevření 
nabídky úprav kapitol.

{ DIVIDE }
Žluté tlačítko – Vyberte pro rozdělení 
titulu na dva nové.

{ HIDE } / { STOP HIDE }
Modré a zelené tlačítko – Vyberte pro 
určení scény, která bude skryta.

{ SHOW } / { STOP SHOW }
Modré a zelené tlačítko – Vyberte pro 
zviditelnění skryté scény.

5 Nabídku opustíte stiskem EDIT.
c Na rozdíl od originálních titulů se 
upravené tituly zobrazují se značkou .

Užitečný tip:
– Upravený titul můžete smazat bez 
nutnosti smazání originálního titulu. Pokud 
však smažete originál, smaže se současně 
i upravený titul.
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Úpravy záznamů – Pevný disk (pokračování)

Tipy: Není možné nijak upravovat chráněné tituly, viz str. 51. 
Stiskem BACK se vrátíte k předchozí položce nabídky. Stiskem EDIT opusťte nabídku.

Sloučení/rozdělení určité kapitoly 
v záznamu

Kapitolu můžete vytvořit vložením značky 
kapitoly (funkce SPLIT) nebo odstraněním 
značky kapitoly (funkce MERGE).

1 Během přehrávání záznamu z HDD 
stiskněte EDIT na ovladači.

2 Stiskněte zelené tlačítko na ovladači pro 
{ CHAPTER }.
c Zobrazí se nabídka úprav kapitoly.

HDD

[EDIT] = Exit
NO CHAPTER        CHAPTER       DIVIDE         HIDE

PAUSE

MERGE                BACK              SPLIT

00:00
00:01:02

3 Přidržením ./> nebo pomocí 
b / B na ovladači vyhledejte scénu, kterou 
chcete upravit, pak stiskněte PAUSE X.

4 Stiskem tlačítka příslušné barvy na 
ovladači zpřístupněte možnosti, zobrazené 
na spodním okraji nabídky.

{ MERGE }
Vyberte pro sloučení aktuální a předchozí 
kapitoly.
c Byla-li předchozí kapitola skrytá, bude 
sloučená kapitola rovněž skrytá.

Titul

Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4

Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3

(například byla zvolena 2. kapitola)

{ BACK }
Vyberte pro návrat do předchozí 
obrazovky.

{ SPLIT }
Vyberte pro vložení nové značky kapitoly 
do aktuálního místa během přehrávání. To 
umožňuje přesné nalezení určitého místa 
v záznamu nebo určení kapitoly, kterou 
skryjete (např. reklamy).

Titul

Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4

Kapitola 
2aKapitola 1 Kapitola 3 Kapitola 4Kapitola 

2b

(například byla zvolena 2. kapitola)

Užitečný tip:
– Počet značek kapitol v jednom titulu i na 
celém pevném disku je omezen.
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Úpravy záznamů – Pevný disk (pokračování)

Tipy: Není možné nijak upravovat chráněné tituly, viz str. 51. 
Stiskem BACK se vrátíte k předchozí položce nabídky. Stiskem EDIT opusťte nabídku.

Rozdělení titulu

Aktuální titul můžete rozdělit na dva nebo 
více nových titulů. Funkci můžete použít 
k oddělení a smazání nepotřebných částí 
záznamu, např. reklam.

VAROVÁNÍ!
Po rozdělení titulu není již možné 
proces vrátit a tituly spojit.

1 Během přehrávání záznamu z HDD 
stiskněte EDIT na ovladači.

HDD

[EDIT] = Exit
NO CHAPTER        CHAPTER       DIVIDE         HIDE

PAUSE

00:00
00:01:02

2 Přidržením ./> nebo pomocí 
b / B na ovladači vyhledejte scénu, kterou 
chcete upravit, pak stiskněte PAUSE X.

3 Stiskněte žluté tlačítko na ovladači pro 
{ DIVIDE }.
c V aktuálním místě záznamu se vytvoří 
nový titul s novým náhledovým obrázkem.

Titul 1 Titul 2

Titul 3Titul 1 Titul 2

(například byl rozdělen 1. titul)

Skrytí nepotřebných scén

Některé scény můžete potlačit, aby 
nebyly přehrávány (hodí se to např. pro 
odstranění reklam) nebo naopak je opět 
zviditelnit.

1 Během přehrávání záznamu z HDD 
stiskněte EDIT na ovladači.

2 Přidržením ./> nebo pomocí 
b / B na ovladači vyhledejte scénu, kterou 
chcete upravit, pak stiskněte PAUSE X.

3 Stiskněte modré tlačítko na ovladači pro 
{ HIDE }.
c Vytvoří se počáteční značka skrytí.

HDD

[EDIT] = Exit
NO CHAPTER        CHAPTER       DIVIDE         HIDE

PAUSE

00:00
00:01:02

STOP HIDE                            CANCEL

4 Přidržením > na ovladači nalezněte 
konec scény, kterou chcete skrýt, 
a stiskněte zelené tlačítko pro { STOP 
HIDE }.
c Koncová značka se vytvoří.
c „Skrytá“ oblast zešedne.

z Jinak můžete zrušit operaci stiskem 
modrého tlačítka pro { CANCEL }.

5 Nabídku opustíte stiskem EDIT.
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Úpravy záznamů – Pevný disk (pokračování)

Tipy: Není možné nijak upravovat chráněné tituly, viz str. 51. 
Stiskem BACK se vrátíte k předchozí položce nabídky. Stiskem EDIT opusťte nabídku.

Zobrazení skrytých scén

1 Během přehrávání záznamu z HDD 
stiskněte EDIT na ovladači.
c V režimu úprav se skryté kapitoly 
zobrazují.

HDD

[EDIT] = Exit
NO CHAPTER        CHAPTER       DIVIDE         SHOW

PAUSE

00:00
00:01:02

STOP SHOW                          CANCEL

2 Stiskněte modré tlačítko na ovladači pro 
{ SHOW }, začátek scény se označí.

3 Přidržením > na ovladači nalezněte 
konec scény, kterou chcete obnovit, 
a stiskněte zelené tlačítko pro { STOP 
SHOW }.

z Jinak můžete zrušit operaci stiskem 
modrého tlačítka pro { CANCEL }.

Užitečné tipy:
– Všechny skryté kapitoly se v  režimu úprav 
přehrávají viditelně.
– Volba scén, které budou skryty nebo 
zobrazeny, je možná pouze v rámci titulu.

Vymazání všech značek kapitol

Během záznamu se automaticky vytvářejí 
značky kapitol ve stanovených intervalech. 
Funkce musí být povolena, (více na str. 35).
Po skončení nahrávání můžete všechny 
značky kapitol vymazat.

1 Během přehrávání záznamu z HDD 
stiskněte EDIT na ovladači.

HDD

[EDIT] = Exit
NO CHAPTER        CHAPTER       DIVIDE         HIDE

PAUSE

00:00
00:01:02

2 Stiskněte červené tlačítko na ovladači 
pro { NO CHAPTER }, všechny 
značky kapitol v aktuálním titulu budou 
odstraněny.

Skrytá 
scéna

Úpravy záznamů – nahratelné DVD
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Tipy: Na uzavřeném (finalizovaném) disku DVD±R již není možné provádět úpravy ani další záznam. 
Stiskem BACK se vrátíte k předchozí položce nabídky. Stiskem EDIT opusťte nabídku.

Úpravy záznamů – nahratelné DVD

Úpravy nahraného disku DVD

Tento rekordér nabízí různé možnosti 
úprav disků podle typu disku. Z nabídky 
úprav disku můžete změnit obsah 
a nastavení již nahraného disku DVD. 
Uzavřený disk DVD±R není již možné 
upravovat. Takto upravený obsah nemusí 
být přístupný při přehrávání disku v jiném 
DVD přehrávači.

Zobrazené možnosti úprav v nabídce se 
liší podle situace a typu disku.
– Změna názvu disku
– Úprava DVD na kompatibilní (pouze 

DVD±RW)
– Uzavření disku (pouze DVD±R)
– Změna názvu titulu
– Úpravy obrazu

+RW

Disc name

CLEAR

Compatible

Finalise

Title name

Video edit

Obrazovka Náhledových 
obrázků

Obrazovka Náhledových obrázků 
zobrazuje vaše záznamy na disku DVD. 
Měla by se objevit na obrazovce TV po 
vložení nahraného disku DVD do přístroje 
nebo po zastavení přehrávání.

TITLES                  2-2

Static lights
The Pianist
The island of lost dream

Lord of the Rings, The T
Habla Con Ella
The Ring
...

00:22:08
SPP
14:01:03
01:20:00
SPP
21:02:03
00:32:02
SPP
28:06:03

C

B

A

Obrazovka náhledů reprezentuje tyto 
informace o záznamech:
A Náhledový obrázek titulu.
B Délka, režim a datum pořízení 

záznamu.
C Název titulu (nebo číslo předvolby 

a datum).

Užitečný tip:
– Pokud nebyl disk pořízen v tomto 
rekordéru, formát náhledu se může lišit. 
Nabídku disku je nutné před úpravami 
přizpůsobit formátu rekordéru, viz str. 73.
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Úpravy záznamů – nahratelné DVD (pokračování)

Tipy: Na uzavřeném (finalizovaném) disku DVD±R již není možné provádět úpravy ani další záznam. 
Stiskem BACK se vrátíte k předchozí položce nabídky. Stiskem EDIT opusťte nabídku.

Vymazání záznamů/titulů

Můžete smazat určitý titul z disku. U disků 
DVD±R tento postup samozřejmě nevede 
ke zvětšení volného místa na disku.

1 Vložte nahraný disk DVD do přístroje.
c Zobrazí se obrazovka Náhledů.

z Pokud se nezobrazí, stiskněte 
HDD-BROWSER a z nabídky vyberte 
{ Disc Tray }, pak stiskněte B.

2 Pomocí v V vyberte v nabídce titul.

TITLES                  2-2

Static lights
The Pianist
The island of lost dream

Lord of the Rings, The T
Habla Con Ella
The Ring
...

00:22:08
SPP
14:01:03
01:20:00
SPP
21:02:03
00:32:02
SPP
28:06:03

DELETE                                                           PROTECT

3 Stiskněte červené tlačítko na ovladači pro 
{ DELETE }.

4 Objeví se varovná zpráva. Pokračujte 
stiskem OK na ovladači.
c U disků DVD±RW se na místě 
Náhledového obrázku smazaného titulu 
objeví „Empty Title“. Uvolněný prostor se 
použije k dalšímu záznamu.
c Disky DVD±R. Na místě Náhledového 
obrázku smazaného titulu se objeví 
„Deleted Title“. Při přehrávání je smazaný 
titul přeskočen.

z Operaci zrušíte volbou { Cancel } 
a stiskem OK.

Ochrana nahraných titulů 
(DVD±RW)

Nahrané tituly na disku DVD±RW můžete 
chránit před náhodným smazáním nebo 
úpravami.

1 Vložte nahraný disk DVD±RW do 
přístroje.
c Zobrazí se obrazovka Náhledů.

z Pokud se nezobrazí, stiskněte 
HDD-BROWSER a z nabídky vyberte 
{ Disc Tray }, pak stiskněte B.

2 Pomocí v V vyberte v nabídce titul.

3 Stiskněte modré tlačítko na ovladači pro 
{ PROTECT }.

z Po nastavení ochrany se možnost 
pro modré tlačítko změní na 
{ UNPROTECT }. Vyberte ji pro 
případné zrušení ochrany.

DELETE                                                           PROTECT UNPROTECT
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Úpravy záznamů – nahratelné DVD (pokračování)

Tipy: Na uzavřeném (finalizovaném) disku DVD±R již není možné provádět úpravy ani další záznam. 
Stiskem BACK se vrátíte k předchozí položce nabídky. Stiskem EDIT opusťte nabídku.

Změna názvu disku/titulu

Rekordér automaticky vytváří název titulu/
disku. Ten můžete změnit následujícím 
postupem.

1 Vložte nahraný disk DVD do přístroje.
c Zobrazí se obrazovka Náhledů.

2 Na ovladači stiskněte EDIT.
c Zobrazí se nabídka úprav.

3 Pomocí v V vyberte v nabídce { Disc 
name } nebo { Title name }.

4 Pomocí v V nebo z alfanumerické 
klávesnice 0-9 zadejte znaky.
c Mezi pozicemi se přesouváte pomocí 
b B.

z Mezi velkými a malými písmeny přepínáte 
stiskem a/A na ovladači.

5 Stiskem OK potvrďte změny.

Úprava DVD±RW na 
kompatibilní

Po úpravách DVD±RW se může stát, že se 
při přehrávání na jiných DVD přehrávačích 
stále objevují smazané tituly nebo scény. 
Tato funkce umožní učinit upravený 
disk DVD±RW kompatibilním s jinými 
přehrávači.

1 Vložte nahraný disk DVD±RW do 
přístroje.
c Zobrazí se obrazovka Náhledů.

2 Na ovladači stiskněte EDIT.
c Zobrazí se nabídka úprav.

3 Pomocí v V vyberte v nabídce 
{ Compatible } a stiskem OK potvrďte,
c Pokud je nabídka nedostupná, disk je 
již kompatibilní.

Uzavření DVD±R pro 
přehrávání

Před vložením do jiného přehrávače DVD 
je nutno disk DVD±R uzavřít (finalizovat). 
Neuzavřené disky DVD±R je možné 
přehrávat pouze v tomto rekordéru.

Po finalizaci disku DVD±R jej již 
není možné upravovat ani na něj 
zapisovat. Před uzavřením se proto 
ujistěte, že jste dokončili všechny 
požadované úpravy disku.

1 Vložte nahraný disk DVD±RW do 
přístroje.
c Zobrazí se obrazovka Náhledů.

z Pokud se nezobrazí, stiskněte 
HDD-BROWSER a z nabídky vyberte 
{ Disc Tray }, pak stiskněte B.

2 Na ovladači stiskněte EDIT.
c Zobrazí se nabídka úprav.

3 V nabídce pomocí v V vyberte 
{ Finalise } a stiskněte OK.

4 Zobrazí se varovná zpráva. Pokračujte 
stiskem OK na ovladači.
c Uzavření může trvat déle než 30 minut 
v závislosti na obsahu disku.
c Během této doby se nepokoušejte 
otevřít podavač disku ani nevypínejte 
napájení, disk by se stal nečitelným.

z Operaci zrušíte volbou { Cancel } 
a stiskem OK.
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Úpravy záznamů – nahratelné DVD (pokračování)

Tipy: Na uzavřeném (finalizovaném) disku DVD±R již není možné provádět úpravy ani další záznam. 
Stiskem BACK se vrátíte k předchozí položce nabídky. Stiskem EDIT opusťte nabídku.

Úpravy obrazu

Tento rekordér umožňuje po nahrání 
obsah videa dále upravovat. Můžete 
přidávat/mazat značky kapitol nebo skrýt 
nepotřebné scény.

Titul

Kapitola Kapitola Kapitola Kapitola

Značky kapitol

Při přehrávání záznamů v režimu úprav 
obrazu se přehrávají celé záznamy včetně 
skrytých scén.

1 Vložte nahraný disk DVD do přístroje.
c Zobrazí se obrazovka Náhledů.

z Pokud se nezobrazí, stiskněte 
HDD-BROWSER a z nabídky vyberte 
{ Disc Tray }, pak stiskněte B.

2 Pomocí v V vyberte titul a stiskem 
PLAY B spusťte přehrávání.

3 Přidržením ./> nebo pomocí b/B 
na ovladači najděte scénu, kterou chcete 
upravit, a stiskněte PAUSE X.

4 Stiskněte EDIT na ovladači.
c Zobrazí se nabídka úprav videa.

+RW | SHREK | EDIT MODE

[EDIT] = Exit
NO CHAPTER        CHAPTER       TITLE         HIDE

PAUSE

00:00
00:01:02

5 Stiskem tlačítka odpovídající barvy na 
ovladači vyberte možnost zobrazenou ve 
spodní části nabídky.

{ NO CHAPTER }
Červené tlačítko – Vyberte pro smazání 
všech značek kapitol z aktuálního titulu.

{ CHAPTER }
Zelené tlačítko – Vyberte pro otevření 
nabídky úprav kapitol.

[EDIT] = Exit
NO CHAPTER        CHAPTER       TITLE         HIDE

MERGE                BACK              SPLIT            HIDE

{ MERGE }
Vyberte pro sloučení aktuální a předchozí 
kapitoly.
Poznámka: Byly-li obě kapitoly skryté, 
bude sloučená kapitola rovněž skrytá.

{ BACK }
Vyberte pro návrat do předchozí 
obrazovky.

{ SPLIT }
Vyberte pro vložení nové značky kapitoly 
do aktuálního místa během přehrávání. To 
umožňuje přesné nalezení určitého místa 
v záznamu nebo určení kapitoly, kterou 
skryjete.

{ HIDE } / { SHOW }
Vyberte pro skrytí nebo zobrazení aktuální 
kapitoly. Při přehrávání je skrytá kapitola 
přeskočena.
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Úpravy záznamů – nahratelné DVD (pokračování)

Tipy: Na uzavřeném (finalizovaném) disku DVD±R již není možné provádět úpravy ani další záznam. 
Stiskem BACK se vrátíte k předchozí položce nabídky. Stiskem EDIT opusťte nabídku.

{ TITLE }
Žluté tlačítko – Vyberte pro otevření 
nabídky úprav titulu.

[EDIT] = Exit
NO CHAPTER        CHAPTER       TITLE         HIDE

DIVIDE                                        BACK            INDEX PIC.

{ DIVIDE } – pouze pro DVD±RW
Vyberte pro vytvoření nového titulu od 
aktuální pozice přehrávání. Existující titul se 
v tomto místě rozdělí na dva.

Varování! Po rozdělení titulu jej již není 
možné sloučit.

{ BACK }
Vyberte pro návrat do předchozí 
obrazovky.

{ INDEX PIC }
Vyberte pro vložení obrázku aktuální scény 
jako Náhledu.
Poznámka: Na obrazovce Náhledových 
obrázků se jako náhledy titulů standardně 
objevují první snímky jednotlivých záznamů.

{ HIDE } / { SHOW }

Modré tlačítko – Vyberte pro skrytí nebo 
zobrazení aktuální kapitoly.

Užitečné tipy:
– V režimu úprav se přehrávají i skryté 
kapitoly.
– Volbu scén, které chcete skrýt, můžete 
provádět pouze v rámci titulu.
– Počet značek kapitol v jednom titulu i na 
celém disku je omezen.
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Možnosti nabídky System

Předvolby rekordéru 
(Preferences)

1 Stiskněte SYSTEM na ovladači.
c Zobrazí se systémová nabídka.

2 Stiskem V vyberte { Preferences } 
a opakovaným stiskem B zobrazíte 
dostupné položky nastavení, otevřete je 
stiskem V.

Recording    DV Specials   Sound    Disc   Access 

Preferences

Set up

3 Vyberte nastavení, které chcete změnit, 
a stiskněte B. Po změně nastavení je 
potvrďte stiskem OK, vrátíte se zpět do 
předchozí položky.
c Pokyny a vysvětlení k položkám jsou na 
následujících stranách.
c Pokud je volba zešedlá, funkce 
není právě dostupná nebo ji není za 
současného nastavení možné změnit.

4 Nabídku opustíte stiskem SYSTEM.

Poznámka:
Nahrávání {Recording} naleznete na 
str. 35.

DV Specials
Preferences

Date

Time

Sound
Preferences

Sound mode

Night mode

Disc
Preferences

Adapt menu

Delete all

Access
Preferences

Child lock

Change PIN

Features
Preferences

Auto resume

Viz str. 73

Viz str. 73

Viz str. 73

Viz str. 74

Viz str. 74
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Možnosti nabídky System (pokračování)Možnosti nabídky System

Nastavení DV Specials 

Nastavte datum a čas pro funkci aktualizace záznamů z DV kamery. Po 
prvním nastavení se datum a čas automaticky aktualizuje po připojení DV 
kamery.

Date { 00 - 00 - 0000 } – Pomocí v V nastavte den, měsíc a rok,  
  stiskem B se přesouvejte mezi pozicemi.  
  Po dokončení stiskněte OK.

Time { 00 : 00 : 00 } – Pomocí v V nastavte hodiny, minuty  
  a sekundy, stiskem B se přesouvejte mezi  
  pozicemi. Po dokončení stiskněte OK.

Nastavení Sound (zvuk) (podtržené možnosti jsou tovární nastavení)

Sound mode Toto nastavení se použije pouze v případě, že používáte výstup AUDIO 
OUT L/R rekordéru pro připojení dalších zařízení.
{ Stereo } – Vyberte pro poslech zvuku z levého a pravého kanálu. 

Nastavení použijte při připojení TV nebo stereofonního 
systému.

{ Surround } – Volte v případě, že připojený přístroj dokáže zpracovat 
Dolby Surround. Dolby Digital a vícekanálový zvuk 
MPEG-2 jsou směšovány do dvoukanálového výstupního 
signálu Dolby Surround.

Night mode Tento režim optimalizuje přehrávaný zvuk při nízké hlasitosti. Vysoké hladiny 
hlasitosti jsou potlačeny a nízké úrovně zesíleny tak, aby byly srozumitelné. 
Tato funkce je dostupná pouze pro DVD disky v režimu Dolby Digital.
{ On } – Zapíná noční režim.
{ Off } – Vypne noční režim zvuku. Vyberte pro poslech zvuku 

v celém dynamickém rozsahu.

Nastavení Disc (disk)

Adapt menu Pokud byl disk DVD±RW nahrán v počítači nebo v jiném přístroji, 
Náhledové obrázky se nemusí správně zobrazit. Tato funkce umožňuje 
změnu formátu disku na typ „Philips“. Po stisknutí OK se zobrazí zpráva se 
žádostí o potvrzení akce.

Delete all Vyberte tuto možnost pro vymazání všech záznamů z aktuálního disku 
DVD. Po stisknutí OK se zobrazí zpráva se žádostí o potvrzení akce.
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Možnosti nabídky System (pokračování)

Nastavení Access (přístup) (podtržené možnosti jsou tovární nastavení)

Budete požádáni o zadání čtyřmístného kódu.
– Při prvním použití zadejte z alfanumerické klávesnice 0-9 jakýkoli 

čtyřmístný kód.
– Pokud svůj kód zapomenete, zadejte „1504“. Pak zadejte jakýkoli nový 

čtyřmístný kód a potvrďte jej druhým zadáním. 

Childlock Tato funkce umožňuje zablokování přehrávání určitých disků nebo určitých 
titulů z HDD. Je-li tato funkce povolena, {CHILDLOCK} se zobrazuje ve 
spodní části nabídky mezi barevnými možnostmi při každé volbě titulu 
z nabídky obsahu. Stiskem žlutého tlačítka na ovladači můžete zámek 
zapnout a vypnout.
Poznámka: Tento rekordér si může zapamatovat nastavení až 50 disků.
{ On } – Zapne dětský zámek. 

Pro přehrávání uzamčeného disku nebo titulu z HDD je 
nutné zadat čtyřmístný kód.

{ Off } – Je možné přehrávat všechny disky.

Change pin Pomocí alfanumerické klávesnice 0-9 zadejte svůj nový čtyřmístný kód. 
Pak jej zadejte znovu pro potvrzení.
Pro zrušení změny vyberte v nabídce { Cancel } pomocí V a stiskněte OK 
na ovladači.

Nastavení Features (funkce) (podtržené možnosti jsou tovární nastavení)

Auto resume Tato funkce dovoluje pokračovat v přehrávání disku od místa, kde jste 
naposledy skončili. Použije se pro posledních 20 přehrávaných disků DVD 
a Video CD.
{ Off } – Po vložení disku nebo zahájení přehrávání se disk 

přehrává vždy od začátku.
{ On } – Zapne režim automatického pokračování v přehrávání. 

Po zastavení přehrávání se zobrazí nabídka obsahu. 
V přehrávání můžete pokračovat volbou titulu a stiskem 
OK.

Poznámka: Stiskem PLAY B režim pokračování v přehrávání zrušíte 
a přehrávání se spustí od začátku disku.

####

Enter PIN of your choice
This will be used to access locked features.

PIN Code

Cancel
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Možnosti nabídky System (pokračování)

Nastavení rekordéru (Setup)

Než začnete…
Označte si části obsahu dočasné paměti 
HDD (time shift buffer), které chcete 
nahrát na HDD, podle str. 36. Jinak se 
po otevření nabídky { Setup } všechen 
neoznačený obsah dočasné paměti smaže.

1 Stiskněte SYSTEM na ovladači.
c Zobrazí se systémová nabídka.

2 Opakovaným stiskem V vyberte { Set 
up } a stiskněte B.
c Zobrazí se varování. Stiskem OK 
pokračujte nebo volbou { No } zrušte 
operaci.
c Přehrávání přejde do pauzy.

System  Time-date  Analogue Ch.  Video output

Set up

3 Opakovaným stiskem B zobrazíte 
dostupné možnosti nastavení, stiskem V je 
otevřete.
c Pokyny a vysvětlení k položkám jsou na 
následujících stranách.
c Pokud je volba zešedlá, funkce 
není právě dostupná nebo ji není za 
současného nastavení možné změnit.

4 Nabídku opustíte stiskem SYSTEM.

System
Set up

Eco mode

Second RC

OSD

Off

Off

Full

Display Bright

Time-date
Set up

Clock preset

Time

Date

Analogue Ch.
Set up

Auto search

Follow TV

Sort

Favourites

Video output 
Set up

TV shape

Black level

Horizontal

Progressive

Video output

Audio output
Set up

Digital output

HDMI

Language
Set up

Menu

Audio

Subtitle

Viz str. 76

Viz str. 77

Viz 
str. 78~79

Viz str. 80

Viz str. 81

Viz str. 81
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Možnosti nabídky System (pokračování)

Nastavení System (systém) (podtržené možnosti jsou tovární nastavení)

Eco mode Režim šetřící energii.
{ On } – Po vypnutí rekordéru do režimu Stand-by zůstane displej 

rekordéru tmavý,
  Poznámka: V tomto režimu není možné automatické 

nahrávání SAT (ze satelitu).
{ Off } – Na displeji rekordéru zůstanou po vypnutí do režimu 

Stand-by svítit hodiny,

Second RC { On } – Umožňuje ovládání rekordéru druhým ovladačem  
  (není přiložen).
{ Off } – Vypíná možnost použití druhého RC ovladače.

OSD Vyberte stupeň podrobnosti informací OSD displeje.
{ Full } – Při použití se vždy zobrazí úplná informace.
{ Reduced } – Obrazovka neobsahuje pomocný text a barevná tlačítka.
{ Normal } – Obrazovka neobsahuje pomocný text.

Display Zvolte jas displeje rekordéru.
{ Bright } – Normální jas.
{ Dimmed } – Střední jas.
{ Off } – Vypíná displej.

Jump forward Nastavte časový interval. o který se posune vpřed čas při stisknutí JUMP-
FWD na ovládači v režimu tuneru, stiskem OK volbu potvrďte. Maximální 
hodnota je 59 minut a 59 sekund.

Jump back Nastavte časový interval. o který se posune zpět čas při stisknutí JUMP-
BACK na ovládači v režimu tuneru, stiskem OK volbu potvrďte. Maximální 
hodnota je 59 minut a 59 sekund.

PBC Funkce Playback Control je použitelná pouze u disků VCD/SVCD. 
Umožňuje interaktivní přehrávání VCD 2.0 pomocí nabídky na obrazovce.
{ Off } – Při přehrávání VCD/SVCD se přeskočí nabídka a disk se 

přehrává od začátku.
{ On } – Nabídka náhledů (pokud je dostupná) se zobrazí na 

obrazovce TV po vložení disku VCD/SVCD.
Poznámka: Tato položka se zobrazuje pouze po vložení VCD/SVCD do 
podavače disku.

Version info Informační obrazovka, poskytující aktuální verzi firmware rekordéru. Tuto 
informaci potřebujete pro budoucí vylepšení firmware.

Philips DVDR7310H CZ.indd   76 5.10.2006   12:35:42



��

Č
es

ky

Možnosti nabídky System (pokračování)

Nastavení Time-Date (datum a čas) (podtržené možnosti jsou tovární nastavení)

Clock preset Pokud TV kanál ve zvolené předvolbě přenáší přesný čas, datum a čas se 
nastavuje automaticky.
{ Auto } – Rekordér automaticky detekuje první použitelný kanál 

přenášející data.
{ PXX } – Zvolte TV kanál, který přenáší datum/čas.
(číslo předvolby)
{ Off } – Vyberte pro ruční nastavení data/času.

Pokud je údaj data/času nesprávný, nastavte jej ručně zde.

Time { 00:00 } – Pomocí v V nastavte hodiny a minuty, stiskem B  
  se posuňte na další pozici. Po nastavení stiskněte OK.

Date { 31-01-2005 } – Pomocí v V nastavte den, měsíc a rok, stiskem B  
  se posuňte na další pozici. Po nastavení stiskněte OK.
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Možnosti nabídky System (pokračování)

Nastavení Analogue Channel (analogové ladění)

Ačkoli rekordér ladí dostupné TV kanály do předvoleb automaticky během 
počáteční instalace, můžete tento postup později opakovat např. při změně 
dostupnosti kanálů nebo při nové instalaci rekordéru.

1 Stiskněte SYSTEM na ovladači. Vyberte v nabídce { Set up } 
a opakovaným stiskem B vyberte { Analogue Ch. }.

2 Opakovaným stiskem V vyberte následující nastavení a stiskem B 
zadejte možnosti.

Auto search Stiskem OK na ovladači spustíte automatické ladění TV kanálů a nahrazení 
všech dříve naladěných předvoleb. Tento proces může trvat několik minut.

Follow TV Tato funkce je dostupná pouze v případě, že máte TV připojen k rekordéru 
přes zásuvku EXT1 TO TV-I/O. Umožňuje změnit poloautomaticky pořadí 
TV předvoleb (pouze analogových) rekordéru tak, aby odpovídalo naladění 
TV.
1) Stiskem OK potvrďte zprávu na TV obrazovce, na displeji se objeví „TV 

01“. Pomocí ovladače TV vyberte předvolbu {1} na TV a stiskněte OK 
na ovladači rekordéru.
– Pokud rekordér nalezne stejný TV kanál jako je na TV, uloží jej jako 

„P01“. Na displeji se objeví „TV 02“.
– Pokud není signál nalezen, objeví se „NO TV“.

2) Pomocí ovladače TV vyberte předvolbu {2} na TV a stiskněte OK na 
ovladači rekordéru. 
Tyto kroky opakujte do přiřazení všech předvoleb.

Sort Můžete změnit pořadí naladění TV kanálů do předvoleb.

001  ARD

002  TELET

003  ORF2 ---

004  TELET 

004  TELET

005  CHAN

006  RTL4

007  SBS6

ORF2ORF2

004  CHAN

005  RTL4

006  ORF2

007  SBS6

1) Pomocí v V vyberte TV kanál, který chcete přemístit, a stiskněte OK.
2) Pomocí v V přemístěte zvolený TV kanál do požadované pozice 

a stiskem OK jej umístěte.

Favourites Stiskem OK označíte oblíbené TV kanály pro rychlý přístup tlačítky 
předvoleb nahoru/dolů na ovladači.

 – TV kanál je dostupný tlačítky CHANNEL + – na 
ovladači.

 – TV kanál je dostupný pouze po zadání čísla předvolby 
číselnými tlačítky na ovladači.

Analogue Ch.
Set up

Auto search

Follow TV

Sort

Favourites

Favourites

1
2      NBC
3
4
5
6      MTV
7
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Možnosti nabídky System (pokračování)

Nastavení Analogue Channel – ruční ladění

V některých případech se během počáteční instalace nenaladí všechny 
dostupné TV kanály do předvoleb automaticky. V takovém případě můžete 
tyto chybějící nebo kódované kanály vyhledat a uložit ručně.

1 Stiskněte SYSTEM na ovladači. Vyberte v nabídce { Set up } 
a opakovaným stiskem B vyberte { Analogue Ch. }.

2 Opakovaným stiskem V vyberte následující nastavení a stiskem B 
zadejte možnosti.

Entry mode Zadejte způsob ručního ladění podle kanálů nebo podle kmitočtu 
{ Channel, S. Channel (Special Channel), MHz (kmitočet) }.
Poznámka: S.Channel se týká specifických kanálů v pásmu hyperband.

Entry – Z alfanumerické klávesnice 0-9 zadejte kmitočet/kanál, stiskněte OK  
 a zeleným tlačítkem {STORE} uložte. 
 NEBO 
– Stiskněte modré tlačítko ovladače pro vyhledávání { SEARCH }, po  
 nalezení požadovaného kanálu/kmitočtu zeleným tlačítkem { STORE }  
 uložte.

Preset Z alfanumerické klávesnice 0-9 zadejte číslo předvolby pro uložení 
(např. „01“), stiskněte OK a zeleným tlačítkem { STORE } uložte.

Preset name Z alfanumerické klávesnice 0-9 zadejte název předvolby pro uložení, 
stiskněte OK a zeleným tlačítkem { STORE } uložte.
Pro každou předvolbu můžete zadat název do čtyř znaků.

Decoder Pokud je přijímaný TV program kódován a může být sledován pouze přes 
dekodér připojený k zásuvce EXT2 AUX-I/O, je nutné připojený dekodér 
aktivovat.
{ On } – Zapne dekodér pro tuto předvolbu.
{ Off } – Vypne funkci dekodéru.

TV system Nastavte odpovídající normu TV signálu tak, aby byla zajištěna nejlepší 
kvalita obrazu a zvuku. Viz „Průvodce TV normami“.

NICAM NICAM je systém digitálního zvukového doprovodu. Může přenášet jeden 
stereofonní nebo dva monofonní kanály.
{ On } – Zlepší zvukový přenos pro TV kanál.
{ Off } – Vyberte v případě, že je špatný příjem a zvuk je 

zkreslený..

Finetune Vyberte pro jemné ruční doladění TV kanálů při špatném příjmu. Pomocí b 
B nastavte kmitočet a stiskem OK potvrďte.

Entry mode

Analogue Ch.
Set up

MHz

Entry

Preset

Preset name

167.5 MHz

P 04

RTL4

Decoder Off         On

TV system

NICAM

Fine tune

SEARCHSTORE

PAL-BG

Off         On
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Možnosti nabídky System (pokračování)

Nastavení Video (podtržené možnosti jsou tovární nastavení)

TV Shape Nastavte poměr stran obrazu rekordéru podle připojeného TV.
{ 4:3 Letterbox }  – Pro „širokoúhlý“ obraz na standardní obrazovce, černé 

pruhy nahoře a dole.
{ 4:3 PanScan } – Obraz se zobrazuje v celé výšce obrazovky, po stranách 

chybí části obrazu.
{ 16:9 } – Připojený TV má širokoúhlou obrazovku (16:9).

Black level Nastavuje rozsah barev pro disky NTSC.
{ Normal } – Normální barevný kontrast.
{ Enhanced } – Zvyšuje barevný kontrast a jas obrazu z disků NTSC.

Horizontal Pomocí b B nastavte vodorovnou polohu obrazu na TV obrazovce, stiskem 
OK potvrďte.

Video Output Určete typ obrazového výstupu podle způsobu propojení mezi rekordérem 
a TV.
{ RGB•CVBS } – Pro RGB a CVBS (kompozitní) propojení.
{ S-video } – Při propojení S-video.
{ Automatic } – Nastavení výstupu se automaticky mění podle 

přijímaného signálu.

Progressive Před povolením progresivního zobrazení se ujistěte, že použitý TV 
podporuje toto zobrazení (požaduje se TV s možností neprokládaného 
zobrazení) a že je TV připojen k rekordéru pomocí Y Pb Pr (viz str. 17).
{ On } – Zapne neprokládané (progresivní) zobrazení.
{ Off } – Vypne neprokládané (progresivní) zobrazení.

Poznámka: Progresivní výstup se vypne při zapnutí výstupu HDMI.

Nastavení obrazu pro připojení HDMI

HDMI Tato funkce je použitelná pouze při HDMI propojení (viz str. 17).
{ Auto } – Zapne výstup HDMI. Nastavení výstupu se automaticky 

mění podle přijímaného signálu.
{ On } – Zapne výstup HDMI. Výstupní rozlišení obrazu bude 

dáno nastavením {Video upscaling}.

Video upscaling Rozlišení obrazu nastavte podle možností připojeného TV (480p, 576p, 
720p, 1080i). „i“ znamená prokládané a „p“ neprokládané (progresivní) 
zobrazení.
Poznámka: Toto nastavení není dostupné při volbě HDMI { Auto }. Změna 
rozlišení způsobí několikasekundový výpadek obrazu na TV, kdy se přístroje 
přizpůsobují novému nastavení. Rozlišení, která TV nepodporuje, jsou 
označena šedě.

HDMI output Nastavení určuje formát výstupu obrazu.
{ RGB } – Poskytuje jasné barvy a hlubší černou.
{ YPbPr } – Poskytuje velmi jemné barevné odstíny. Jedná se 

o standardní nastavení pro HDMI přístroje.
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Možnosti nabídky System (pokračování)

Nastavení Audio Output (výstup zvuku) (podtržené možnosti jsou tovární nastavení)

Digital output Zapojení je nutné pouze v případě, že používáte výstup COAXIAL/
OPTICAL OUT pro připojení k digitálnímu vnějšímu zvukovému zařízení.
{ All } – Vyberte při připojení vícekanálového dekodéru 

s podporou zvukových formátů (Dolby Digital 
a MPEG-2).

{ PCM } – Vyberte při připojení zařízení, které není schopno 
dekódování vícekanálového zvuku. Rekordér pak 
převede formáty Dolby Digital a MPEG-2 do 
dvoukanálového PCM (Pulse Code Modulation).

{ Off } – Vyberte pro vypnutí digitálního výstupu. Např. pokud 
používáte výstup zvuku přes AUDIO OUT do TV nebo 
stereofonního systému.

HDMI Zapojení je nutné pouze v případě, že používáte výstup HDMI rekordéru, 
propojený do TV nebo jiného displeje.
{ Auto } – Vyberte pro použití vícekanálového zvuku přehrávaného 

zařízením připojeným přes HDMI.
{ Disable } – Vyberte v případě, že připojené zařízení není schopné 

přehrávat zvuk z HDMI propojení nebo není použitý 
zvukový formát tímto zařízením podporován (např. 
projektory, SACD).

Poznámka: Před nastavením zvukového výstupu se ujistěte, že je 
provedeno alternativní zvukové spojení rekordéru s TV nebo jiným 
zobrazujícím zařízením (displejem), viz str. 18.

Užitečný tip:
– Není možné poslouchat zvuk z SACD nebo zdrojů DVD-Audio CPPM (Content 
Protection for PLayable Media) s ochranou proti kopírování přes propojení HDMI.

Nastavení Language (jazyk)

Menu Vyberte jazyk nabídek rekordéru na obrazovce. Toto nastavení se převezme 
z úvodní instalace.

Audio Vyberte jazyk zvuku pro přehrávání DVD.

Subtitle Vyberte jazyk titulků pro přehrávání DVD.

Užitečné tipy:
– Pokud disk neobsahuje jazykové verze zvuku/titulků v přednastaveném jazyce, 
použije se základní nastavení disku.
– U některých disků DVD je možná změna jazyka zvuku/titulků pouze v nabídce 
disku.
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Upgrade programového vybavení

Instalace nového firmware

Philips bude periodicky vydávat nové 
verze programového vybavení, které 
rekordér obsahuje. Programové vybavení 
rekordéru se postupně vyvíjí pro zlepšení 
vlastností, stability a kompatibility 
přístroje.

DŮLEŽITÉ!
Během nahrávání programu nesmí dojít 
k výpadku napájení!

Jump forward

System
Set up

mm : ss

Jump back

Version Info

mm : ss

1 Verzi firmware rekordéru zjistíte po 
stisku SYSTEM na ovladači touto volbou 
v nabídce: { Set up } > { System } > 
{ Version Info }.
c Informaci o verzi si zapište.

2 Na stránkách „www.philips.com/support“ 
zkontrolujte dostupnost nové verze 
programového vybavení. Stáhněte si nový 
firmware na CD-R.

3 Stiskem OPEN-CLOSE / na panelu 
rekordéru otevřete podavač disku.

4 Vložte CD-R s programem a stiskněte 
opět OPEN-CLOSE /.
c Instalace firmware se spustí 
automaticky.
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Všeobecné informace

Nastavení funkce Progressive 
Scan

(pouze pro TV s Progressive Scan)
Při progresivním zobrazení se zobrazuje 
dvojnásobný počet snímků za sekundu 
oproti prokládanému zobrazení (běžný 
TV systém). Při téměř dvojnásobném 
počtu řádek nabízí Progressive scan vyšší 
obrazové rozlišení a kvalitu.

Než začnete…
– Ujistěte se, že je televizor s funkcí 
Progressive Scan připojen přes zásuvky Y 
Pb Pr (viz str. 17).
– Ujistěte se, že jste úspěšně ukončili 
celou úvodní instalaci a nastavení.

1 Přepněte TV na sledování rekordéru (např. 
vstup „EXT“, „0“, „AV“),

2 Zapněte rekordér a stiskněte SYSTEM 
na ovladači.
c Zobrazí se nabídka nastavení.

3 Pomocí V vyberte { Set up } a stiskem B 
vyberte { Video output }.
c Zobrazí se varování. Pokračujte 
stiskem OK.

Video output 
Set up

TV shape

Black level

Horizontal

Progressive

Video output

On

4 Pomocí V zvýrazněte { Progressive } 
a stiskem B otevřete. Stiskem V vyberte 
{ On }.

5 Přečtěte si instrukce na obrazovce TV 
a potvrďte akci stiskem OK.
c Nastavení je tím ukončeno a můžete si 
užívat vysoce kvalitní obraz.

z Akci zrušíte volbou { Cancel } a stiskem 
OK, vrátíte se do předchozí nabídky.

6 Nabídku opusťte stiskem SYSTEM.

Pokud není obraz:

1 Odpojte síťový přívod rekordéru ze 
zásuvky.

2 Přidržte tlačítko . na rekordéru 
a současně zapojte síťový přívod do 
zásuvky.

Užitečné tipy:
– Existují modely televizorů, které 
jsou vybaveny pro Progressive scan 
a High Definition a přitom nejsou plně 
kompatibilní s tímto přístrojem. To může 
vést k nepřirozenému podání obrazu při 
přehrávání disků DVD VIDEO v režimu 
Progressive scan. V takovém případě vypněte 
funkci Progressive scan v rekordéru i v TV.
– Je-li zapnut výstup HDMI, neprokládané 
zobrazení se vypne.

Poznámka k autorským 
právům

Vytváření neautorizovaných kopií 
materiálů, které jsou chráněny proti 
kopírování, včetně počítačových programů, 
souborů, obrazových a zvukových 
nahrávek, může být porušením autorských 
práv a zakládat podstatu trestného činu. 
Tento přístroj nesní být použit k těmto 
ani podobným účelům.
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Časté otázky
Jaký typ disku mohu použít pro 
záznam?
Můžete nahrávat na disky DVD±R, 
DVD±RW nebo DVD+R DL. Disky 
DVD±R/±RW jsou v současnosti 
nejrozšířenější a nejvíce kompatibilní 
formáty DVD na trhu. Oba typy jsou 
kompatibilní s většinou přehrávačů DVD 
a mechanik DVD-ROM v počítačích.

Jaká je kapacita disku DVD±R 
a DVD±RW?
4,7 GB, což odpovídá 6 CD. V nejvyšší 
kvalitě (standard DVD) můžete uložit 
pouze 1 hodinu záznamu, v nejnižší kvalitě 
(standard VHS) pak až 6 hodin. Režim 
nahrávání je určen počtem hodin záznamu 
na jeden disk.

V čem je rozdíl mezi disky DVD±R 
a DVD±RW?
DVD±R jsou „nahrávatelné“ a DVD±RW 
jsou „přepisovatelné“. Na disk DVD±R 
můžete nahrávat postupně vícekrát (více 
sessions), po zaplnění disku však již není 
možný další záznam. Disk DVD±RW 
umožňuje opakovaně nahrát a smazat 
obsah.

Co je zásuvka DV IN?
Spojením DV (Digital Video) IN, 
označovaným někdy i.Link, můžete připojit 
digitální videokameru s výstupem DV do 
rekordéru pro přenos zvuku, obrazu, dat 
a řídících signálů.
– Tento rekordér je kompatibilní pouze 
s kamerami v DV formátu (DVC-SD). 
Digitální satelitní přijímače ani digitální 
páskové videorekordéry není možné 
připojit.
– Současně může být připojena pouze 
jedna DV kamera.
– Tento rekordér nemůžete ovládat 
z jiného přístroje, připojeného do DV IN.
– Není možné přes DV IN nahrávat 
obsah z rekordéru do videokamery.

Mohu kopírovat obsah DVD nebo 
videokazety VHS z připojeného 
přístroje?
Ano, ovšem pouze pokud není obsah 
chráněn proti kopírování.

Co jsou tituly a kapitoly?
Disk DVD obsahuje tituly a kapitoly, které 
odpovídají titulům a kapitolám v knize. 
Titul je zpravidla celý film, který se dále 
dělí na kapitoly, nebo samostatné scény 
z filmů.

Titul

Kapitola Kapitola Kapitola Kapitola

Značky kapitol

Programy se zaznamenávají jako 1 titul, 
mohou sestávat z jedné nebo několika 
kapitol podle nastavení nahrávání.

Jak vytvořím tituly a kapitoly?
Rekordér automaticky vytváří nový titul 
při každém novém nahrávání. Do těchto 
záznamů můžete přidat kapitoly ručně 
nebo je nechat vkládat automaticky 
v určených intervalech.

Co znamená „finalizace“ disku?
Finalizace neboli uzavření disku ukončuje 
záznam na disk, další nahrávání na disk již 
není možné. Požaduje se pouze pro disky 
DVD±R. Pak jsou tyto disky kompatibilní 
s téměř všemi  DVD přehrávači. Pro 
vyjmutí disku bez finalizace prostě 
zastavte nahrávání a vyjměte disk. Příště 
na něj můžete dále nahrávat, dokud stačí 
jeho kapacita.
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Časté otázky (pokračování)Časté otázky
Co znamená kvalita záznamu?
Můžete zvolit několik úrovní kvality 
(režimu) záznamu od „HQ“ (1 hodina 
záznamu ve vysoké kvalitě) po „SEP“ 
(8 hodin záznamu v kvalitě VHS) na disk 
DVD.

Režim záznamu

HQ (high quality)

SP (standard play)

SPP (standard play plus)

LP (long play)

EP (extended play)

SLP (super long play)

SEP (super extended play)

Délka záznamu, který je možné uložit 
na Ł HDD nebo prázdný disk DVD.

1
2
2,5
3
4
6
8

DVD±R/
DVD±RW

HDD
(250 GB)

47
95
119
143
191
287
400

DVD+R Ł
Double Layer

1 h 55 min
3 h 40 min
4 h 35 min
5 h 30 min
7 h 20 min
11 h 5 min
14 h 45 min

Co je HDMI?
High-Definition Multimedia Interface 
(HDMI) je vysokorychlostní digitální 
rozhraní, které umožňuje přenos obrazu 
ve vysokém rozlišení a vícekanálového 
zvuku. Poskytuje dokonalou kvalitu obrazu 
a zvuku bez rušení. HDMI je plně zpětně 
kompatibilní s DVI.

Podle standardu HDMI propojení 
s přístroji HDMI nebo DVI, které 
nepodporují ochranu HDCP (High-
Bandwith Digital Content Protection), 
vede ke ztrátě obrazu nebo zvuku.

Co je upscaling obrazu?
Video Upscaling (přepočet rozlišení 
obrazu) zvyšuje rozlišení obrazu DVD 
z normálního rozlišení SD (Standard 
Definition) na HD (High Definition). 
Výstup ve vysokém rozlišení můžete 
využít pouze přes HDMI připojení.
Tento rekordér umožňuje zvýšení 
rozlišení obrazu na 720p a 1080i. Před 
změnou nastavení se ujistěte, že připojený 
televizor podporuje příslušné rozlišení 
nebo normu.
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Odstraňování závad
VAROVÁNÍ
Za žádných okolností se nepokoušejte sami opravit systém, hrozí ztráta záruky. 
Neotevírejte kryt přístroje, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Pokud se objeví potíže při použití přístroje, postupujte podle následujícího 
seznamu dříve, než předáte přístroj do opravy. Pokud potíže trvají a nemůžete 
je odstranit popsaným způsobem, obraťte se na svého prodejce nebo Philips.

Problém (všeobecné) Řešení

Není napájení. –	 Stiskem	STANDBY-ON	na	panelu	přístroje	zapněte	napájení.
–	 Zkontrolujte	zapojení	síťového	přívodu	a	napětí	v	zásuvce.

Na displeji se zobrazuje zpráva 
„IS THE TV ON?“.

–	 Tento	rekordér	nepracuje	správně,	dokud	neprovedete	
úvodní	instalaci.	Podrobnosti	naleznete	v	kap.	„Krok	3:	Instalace	
a	nastavení“.

Rekordér nereaguje, tlačítka 
nepracují.

–	 Může	se	jednat	o	technický	problém.	Odpojte	přívodní	
kabel	rekordéru	ze	síťové	zásuvky	na	30	sekund,	pak	jej	opět	
připojte	a	rekordér	zapněte.	Pokud	přístroj	stále	nepracuje,	
resetujte	jej	na	tovární	nastavení:
1)	 Odpojte	rekordér	od	sítě.
2)	 Stiskněte	a	držte	tlačítko	STANDBY-ON	na	rekordéru	

a	současně	připojte	rekordér	do	sítě.
3)	 Po	zobrazení	„STARTING“	na	displeji	uvolněte	tlačítko	

STANDBY-ON.
4)	 Vyčkejte,	až	se	začne	na	displeji	odvíjet	demonstrace	

rekordéru,	pak	dalším	stiskem	STANDBY-ON	zapněte	
rekordér.	
Všechny	v	paměti	uložené	informace	(předvolby,	čas)	
budou	vymazány.	Na	TV	se	zobrazí	první	nabídka	
počáteční	instalace.

Dálkový ovládač nepracuje 
správně.

–	 Miřte	ovladačem	na	přijímač	DVD	rekordéru	(ne	na	TV).	
Pokud	rekordér	přijme	správný	signál,	zobrazí	se	na	displeji	
ikona	 .

–	 Odstraňte	překážky	mezi	ovladačem	a	rekordérem,	miřte	
ovladačem	na	rekordér	z	jiného	úhlu	a	vzdálenosti.

–	 Nahraďte	baterie	v	ovladači	novými.

Není obraz. –	 Podle	návodu	k	televizoru	zvolte	správný	vstup	TV.	Zpravidla	
je	možné	nalézt	vstup	tak,	že	zvolíte	předvolbu	1	na	TV	a	pak	
tlačítkem	„předvolba	dolů“	na	ovladači	TV	naleznete	příslušný	
signál.

–	 Zkontrolujte	obrazové	propojení	TV	a	rekordéru.
–	 Nastavení	výstupu	obrazu	z	rekordéru	neodpovídá	zapojení.	

Rekordér	můžete	resetovat	takto:
1)	 Odpojte	síťový	přívod	rekordéru	ze	zásuvky.
2)	 Přidržte	tlačítko	.	na	rekordéru	a	současně	zapojte	

síťový	přívod	do	zásuvky.
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Odstraňování závad (pokračování)

Problém (všeobecné) Řešení

Žádný zvuk. –	 Zkontrolujte	zapojení	zvuku.	Podrobnosti	v	kap.	„Krok	1:	
Základní	zapojení	rekordéru	–	Připojení	zvukových	kabelů“.

–	 Nastavte	správně	analogový	i	digitální	výstup	podle	
připojených	přístrojů.	Podrobnosti	v	kap.	„Možnosti	nabídky	
System	–	Nastavení	Audio	Output“.

Rekordér nemá TV signál. -	Zkontrolujte	anténu	a	příp.	kabelový	rozvod	TV.
-	Nalaďte	TV	kanály.	Podrobnosti	v	kap.	„Možnosti	nabídky	System	

-	Nastavení	Analogue	Channel	-	Auto	Search“.

Zobrazí se zpráva „Disc contains 
unknown data“.

–	 Zpráva	se	může	objevit	po	vložení	nefinalizovaného	disku	
nebo	disku,	který	obsahuje	nesprávná	data.	Disky	DVD±R,	
které	nebyly	uzavřeny,	jsou	velmi	citlivé	na	otisky	prstů	a	jiné	
znečistění,	prach	a	poškrábání.	Může	to	vést	k	potížím	při	
nahrávání.	Při	dalším	použití	disku:
1)	 Zkontrolujte,	zda	je	povrch	disku	čistý.
2)	 Stiskem	OPEN/CLOSE	na	rekordéru	otevřete	podavač	

disku.
3)	 Vložte	disk	do	podavače	a	nezavírejte	jej.
4)	 Stiskněte	a	držte	tlačítko	{5}	na	ovladači,	až	se	uzavře	

podavač.	Rekordér	zahájí	proces	opravy	disku.
5)	 Po	opravě	disku	se	zobrazí	Náhledy.

Zobrazuje se zpráva „NO 
SIGNAL“.

–	 Zkontrolujte	správné	zapojení	kabelů.
–	 Pokud	nahráváte	z	videorekordéru,	nastavte	sledování	stopy.
–	 Tento	rekordér	nemusí	správně	rozpoznat	vstupní	signál	ze	

vstupu	v	případě,	že	je	signál	slabý	nebo	neodpovídá	normám.

Ve spodní části obrazovky se 
objeví „X“.

–	 Zvolená	předvolba	nemá	TV	signál	nebo	není	signál	na	
zvoleném	vstupu	(EXT1,	EXT2,	CAM1	nebo	CAM2).	

–	 Zkontrolujte	připojení	antény.
–	 Zkontrolujte	připojení	a	zapnutí	externích	přístrojů.

Zobrazuje se zpráva „Insert 
recordable disc“.

–	 Není	vložen	žádný	disk	nebo	byl	vložen	disk,	na	který	není	
možné	nahrávat.	Vložte	nahratelný	disk	DVD	(DVD±R,	
DVD±RW	nebo	DVD+R	Double	Layer).

Zobrazuje se zpráva „Collision“. –	 Požadované	nahrávání	s	časovačem	se	překrývá	s	jiným	
nastavením	časovače.

–	 Pokud	toto	varování	ignorujete,	nahraje	se	program,	který	
začíná	dříve.

–	 Změňte	nastavení	pro	jeden	ze	dvou	časovačů.
–	 Vymažte	jeden	z	časovačů.
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Odstraňování závad (pokračování)

Problém (přehrávání) Řešení

Není možné přehrávat disk. –	 Vložte	správný	disk	přehrávanou	stranou	dolů.
–	 Je	zapnutý	dětský	zámek.	Podrobnosti	v	kap.	„Možnosti	

nabídky	System	–	Nastavení	Access	–	Child	lock“.
–	 Zkontrolujte	typ	disku,	obrazový	systém	a	regionální	kód.	Disk	

musí	být	označen	Region	2	nebo	ALL	(0).
–	 Disk	neobsahuje	záznam	nebo	je	špatného	typu.	Podrobnosti	

v	kap.	„Přehrávání	disku	-	Disky	pro	přehrávání“.
–	 Zkontrolujte,	zda	disk	není	poškrábaný	nebo	znečistěný.	

Vyčistěte	nebo	vyměňte	disk.
–	 Vyzkoušejte	funkčnost	na	jiném	disku.

Přehrávaný obraz je černobílý 
nebo zkreslený.

–	 Disk	neodpovídá	TV	normě	(PAL/NTSC).
–	 Disk	je	špinavý,	očistěte	jej.
–	 Někdy	se	může	vyskytnout	malé	zkreslení	obrazu,	nejedná	se	

o	závadu.

Obraz a zvuk při příjmu TV je 
rušen.

–	 Zkontrolujte	anténu	a	příp.	kabelový	rozvod	TV.
–	 Dolaďte	jemně	TV	kanály.	Podrobnosti	v	kap.	„Možnosti	

nabídky	System	–	Nastavení	Analogue	Channel	–	Finetune“.

Zkreslený zvuk z připojeného 
stereofonního zařízení (hi-fi 
systému nebo zesilovače).

–	 Ověřte,	zda	jste	pro	připojení	nepoužili	vstup	pro	gramofon	
„Phono“.

–	 Při	přehrávání	disků	CD	s	DTS	je	nutné	propojení	se	
zesilovačem	přes	zásuvku	COAXIAL	nebo	OPTICAL-
DIGITAL	AUDIO	OUTPUT	rekordéru.	Pokud	připojený	
přístroj	nepodporuje	DTS,	může	být	výsledný	zvuk	zkreslený.

Nahratelný disk DVD není 
možné přehrát v jiném přístroji.

–	 Pokud	je	záznam	krátký,	DVD	přehrávač	jej	nemusí	najít.	
Dodržte	tyto	minimální	délky	záznamů:	{HQ}	-	5	min.,	{SP}	
-	10	min.,	{SPP}	-	13	min.,	{LP}	-	15	min.,	{EP}	-	20	min.,	{SLP}	
-	30	min.,	{SEP}	-	30	minut.

–	 Některé	přehrávače	DVD	neumožňují	přehrávání	disků	
DVD±RW.	To	můžete	vyřešit	použitím	speciální	funkce:
	1)	Stiskem	OPEN/CLOSE	na	rekordéru	otevřete	podavač	

disku.
	2)	Vložte	disk	do	podavače	a	nezavírejte	jej.
	3)	Stiskněte	a	držte	tlačítko	{2}	na	ovladači,	až	se	podavač	

uzavře.	Rekordér	zahájí	proces	úpravy	disku.
	4)	Pokud	tento	postup	nevedl	ke	zlepšení,	opakujte	jej	

s	přidržením	tlačítka	{3}	na	ovladači.
	5)	Disk	můžete	uvést	do	původního	stavu	opakováním	

postupu	s	přidržením	tlačítka	{1}	na	ovladači.
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Problém (nahrávání) Řešení

Záznamy se nezobrazují ve 
správném pořadí. Není možné 
provést nový záznam.

–	 TV	kanál,	z	nějž	chcete	nahrávat,	není	uložen	nebo	jste	zvolili	
špatnou	předvolbu.	Zkontrolujte	naladění	TV	předvoleb.

–	 Po	nastavení	hodin	musíte	znovu	nastavit	časovač	nahrávání.
–	 Rekordér	není	možné	použít	pro	kopírování	chráněných	

materiálů	(DVD	disků	nebo	videokazet)	na	DVD,	na	displeji	se	
zobrazí	„COPY	PROT“.

Po nastavení časovače systémem 
ShowView/VIDEO Plus+ se 
nenahrál pořad ze správné 
předvolby.

–	 „VPS/PDC“	je	zapnuté	ale	není	správně	nastaven	čas	„VPS/
PDC	time“.	Nastavte	jej	přesně.
1)	 Zadejte	kód	ShowView/VIDEO	Plus+Code	pro	

požadovanou	předvolbu	(TV	kanál).
2)	 Potvrďte	stiskem	OK.
3)	 Zkontrolujte	číslo	předvolby	v	poli	{Ch.}.	Pokud	

neodpovídá	požadované	předvolbě,	vyberte	toto	políčko	
a	číslo	změňte.

4)	 Potvrďte	stiskem	OK.

Obrazovka náhledů bliká po 
vložení disku DVD±R.

–	 Disk	můžete	uzavřít	(finalizovat)	následujícím	postupem:
1)	 Stiskem	OPEN	CLOSE	na	rekordéru	otevřete	podavač	

disku.
2)	 Vložte	disk	do	podavače	a	nezavírejte	jej.
3)	 Stiskněte	a	držte	tlačítko	{4}	na	ovladači,	až	se	podavač	

uzavře.	Na	displeji	se	objeví	„FINALISING“.
4)	 Pokud	bylo	uzavření	úspěšné,	zobrazí	se	Náhledy.

Při přehrávání záznamů je obraz 
porušený nebo bliká jas.

–	 Dochází	k	tomu	při	pokusu	o	kopírování	chráněných	záznamů	
z	DVD	nebo	videokazet.	Přímý	obraz	na	TV	je	v	pořádku,	
kopie	na	DVD	je	porušená.	Jedná	se	o	projev	ochrany	proti	
kopírování	a	nedá	se	odstranit.

–	 Přepisovatelné	disky	DVD	mají	omezenou	životnost,	
nahrávejte	na	nový	disk.

Disk DVD+RW/-RW není možné 
použít pro nahrávání v tomto 
rekordéru ani po zformátování 
v PC.

–	 Je	nutné	disk	DVD+RW/-RW	znovu	zformátovat.
1)	 Stiskem	OPEN	CLOSE	na	rekordéru	otevřete	podavač	

disku.
2)	 Vložte	disk	do	podavače	a	nezavírejte	jej.
3)	 Stiskněte	a	držte	tlačítko	{0}	na	ovladači,	až	se	podavač	

uzavře.
4)	 Disk	DVD+RW/-RW	nevyjímejte	z	rekordéru	a	začněte	

na	něj	nahrávat.
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Odstraňování závad (pokračování)

Problém (HDMI) Řešení

Při propojení HDMI není slyšet 
zvuk.

–	 Zvuk	není	sklyšet	v	případě,	že	je	připojený	přístroj	
kompatibilní	pouze	s	DVI/HDCP.

–	 Přes	rozhraní	HDMI	není	možné	přenášet	zvuk	z	SACD	nebo	
DVD-Audio	s	ochranou	proti	kopírování.

–	 Při	propojení	rekordéru	s	TV	přes	HDMI	není	na	digitálním	
výstupu	Coaxial/Optical	žádný	signál,	záleží	na	možnostech	TV.	
Stiskněte	SETUP	na	ovladači,	otevřte	nastavení	Audio	Output	
a	nastavte	HDMI	na	{Disable}.

Při propojení HDMI není obraz. –	 Ujistěte	se,	že	jste	v	připojeném	zařízení	zvolili	tento	rekordér	
jako	zdroj	signálu	HDMI.	Viz	nastavení	HDMI.

–	 HDMI	propojení	je	možné	pouze	se	zařízením	HDMI,	které	
je	kompatibilní	s	HDCP	(Hgh	Bandwith	Digital	Content	
Protection).	Pokud	je	k	dispozici	pouze	zásuvka	DVI,	použijte	
dokoupený	adaptér	(DVI	na	HDMI).

–	 Ujistěte	se,	že	nastavené	rozlišení	obrazu	rekordéru	odpovídá	
možnostem	displeje,	připojeného	přes	HDMI.	Viz	nastavení	
HDMI.

–	 Zkontrolujte	kabel	HDMI.	Pokud	přes	propojení	HDMI	
neprochází	signál,	položky	{Video	Upscaling}	a	{HDMI	output}	
v	nabídce	jsou	šedé.	Vyměňte	kabel	HDMI.

–	 Při	spojení	se	zařízením,	které	není	HDCP	kompatibilní,	se	na	
analogovém	(komponentním)	výstupu	zobrazí	varovná	zpráva.

–	 Pokud	máte	TV	současně	připojený	pomocí	HDMI	
i	komponentním	výstupem,	nemusí	být	na	komponentním	
výstupu	signál.	V	tom	případě	odpojte	kabel	HDMI.

Data EPG (GUIDE Plus+) nejsou 
dostupná.

–	 Vypněte	rekordér	do	režimu	Stand-by	na	dobu	nejméně	24	
hodin.	Data	o	TV	programech	se	stáhnou	do	přístroje.	Pokud	
je	rekordér	připojen	k	satelitnímu/	kabelovému	přijímači,	
zajistěte,	aby	byl	tento	přijímač	po	těchto	24	hodin	naladěn	na	
hostitelský	kanál.

–	 Během	uvedené	doby	není	možné	nastavit	nahrávání	
s	časovačem,	stahování	EPG	informace	by	bylo	přerušeno.
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Technické údaje
Typy disků

• Nahrávání: DVD+R/-R, DVD+R Double layer, 
DVD+RW/-RW

• Přehrávání: DVD-Video, MP3-CD, CD-
R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD+R/+RW, 
DVD-R/-RW, Picture CD, Audio CD

Obraz
• Převodník D/A: 10 b, 54 MHz
• Převodník A/D: 9 b, 27 MHz
• Obrazové funkce: Progressive Scan, Pixelplus 

link

Zvuk
• Převodník D/A: 24 b, 96 kHz
• Převodník A/D: 24 b, 96 kHz
• Přeslechy (1 kHz): 95 dB

Záznam videa
• Záznamový systém: PAL
• Kompresní formáty: MPEG2, MPEG1
• Zvukový formát: Dolby Digital 2.0

Přehrávání videa
• Kompresní formáty: MPEG2, MPEG1
• Přehrávání disků video – normy NTSC, PAL

Přehrávání zvuku
• Kompresní formáty: Dolby Digital, MP3, MPEG2 

Multichannel, MPEG1, PCM
• Bitový tok MP3: 32~256 kbps a proměnný VBR

Záznamové médium
• Kapacita pevného disku: 250 GB
• Funkce záznamu na HDD: časový posun, 

okamžité přehrávání, 

Tuner/Příjem/Přenos
• TV norma: PAL, SECAM
• Anténní vstup: 75 ohmů koaxiální (IEC75)

Možnosti připojení
• Zadní zásuvky:

– Vstup antény RF
– Výstup antény RF TV
– Scart 1 (výstup CVBS, S-video/RGB)
– Scart 2 (vstup CVBS, S-video /RGB)
– Komponentní výstup Video Progressive
– Výstup S-Video
– Výstup Video (CVBS)
– Výstup Audio pravý/levý
– Výstup zvuku digitální koaxiální
– Výstup zvuku digitální optický
– Výstup zvuku digitální optický
– Výstup HDMI
– Síťový přívod

• Přední zásuvky:
– Vstup DV (i.LINK)
– Vstup S-Video In
– Vstup Video
– Vstup Audio levý/pravý

Užitečné funkce
• Vylepšení programování/časovače

– Automatic Satellite nahrávání
– Režimy časovače: opakování Po~Pá/týdně
– Ruční časovač
– One Touch Recording
– Řízení nahrávání VPS/PDC
– ShowView / VIDEO Plus+
– Řízení IR Set-Top-Boxu

• Kapacita časovače: 25 záznamů
• Disc Library: až 9000 titulů na 999 discích
• Dětská pojistka: Child Lock
• Hodiny: Smart Clock
• Správa digitálního obsahu: Digital Photo 

Manager
• Usnadnění instalace: Follow TV, Auto install
• Elektronický programový průvodce: GUIDE 

Plus+

Napájení
• Požadavek: 110-240 V, 50-60 Hz
• Příkon: 35 W
• Příkon v režimu Stand-by: 3 W

Rozměry
• Rozměry (š×v×h): 435 × 76 × 335 mm
• Hmotnost: 5 kg

Výrobce si vyhrazuje právo na změny 
parametrů a vzhledu bez předchozího 
upozornění.
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Symboly/zprávy na displeji
Na displeji na čelním panelu rekordéru se 
mohou objevit tyto symboly nebo zprávy:

z	 00:00
Multifunkční displej/textový řádek
– Číslo titulu/skladby
– Doba celková/proběhlá/zbývající titulu/

skladby
– Název disku/titulu
– Chybová a varovná hlášení
– Další informace o disku
– Číslo TV předvolby nebo zdroj videa
– Čas (v režimu Stand-by)
– Titul TV programu

z	

Aktivním zdrojem signálu je tuner.

z	

Aktivním zdrojem signálu je videokamera.

z	

Aktivním zdrojem signálu je disk.

z	

Aktivním zdrojem signálu je pevný disk.

z	 TV
Modulátor je vypnutý. Signál z antény (vf) 
je převáděn to TV pouze při vypnutém 
modulátoru.

z	

Byl přijat povel z dálkového ovladače.

z	  TIMER
Časovač byl naprogramován nebo je 
aktivní.

z	  SAT
Rekordér je připraven k nahrávání ze 
satelitu.

z	 BLOCKED
Podavač disku není možné otevřít nebo 
uzavřít pro mechanickou překážku.

z	 CLOSING
Podavač disku se uzavírá.

z	 COMPATIBLE
Rekordér je zaměstnán úpravami disku 
DVD pro dosažení kompatibility.

z	 COPY PROT
Disk DVD/videokazeta, kterou se 
pokoušíte kopírovat, je chráněna proti 
kopírování.

z	 CREATE MENU
Po úspěšném prvním zápisu na nový disk 
se vytváří struktura nabídky.

z	 DISC ERR
Při zápisu titulu se objevila chyba. Pokud 
k tomu dochází častěji, vyčistěte disk nebo 
použijte nový.

z	 DISC FULL
Disk je plný. Pro další záznam již není 
volné místo.

z	 DISC UPDATE
– Po skončení úprav se disk aktualizuje.
– Vložený disk je mazán.

z	 DISC WARN
Při zápisu titulu se objevila chyba. 
Nahrávání pokračuje, chyba bude 
přeskočena.

z	 EMPTY DISC
Vložený disk je nový nebo byl zcela 
smazán (neobsahuje záznamy).

z	 FREE TITLE
Byl vybrán prázdný titul.

z	 EPG DOWNLOAD
Probíhá stahování programových TV dat.

z	 FINALISE
Probíhá uzavírání disku DVD±R. Indikátor 
LED ukazuje stav procesu.

z	 INFO DVD
Informace o vloženém DVD se zobrazují 
na TV.
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Symboly/zprávy na displeji (pokračování)

z	 INSTALL
Po automatickém naladění TV kanálů se 
objeví na TV nabídka nastavení času/data.

z	 IS THE TV ON
Rekordér je v režimu úvodní instalace. 
Zapněte TV a prostudujte si kapitolu 
„Instalace a nastavení“ tohoto návodu.

z	 MAX CHAP
Bylo dosaženo maximálního počtu 
kapitol v titulu nebo na disku. Titul může 
obsahovat až 99 kapitol a celý disk až 255.

z	 MAX TITLE
Bylo dosaženo maximálního počtu titulů 
na disku. Disk může obsahovat až 49 
titulů.

z	 MENU UPDATE
Po úspěšném nahrání se aktualizuje obsah 
disku.

z	 NO DISC
Není vložen disk. Pokud jste vložili disk 
a zpráva nezmizí, patrně není možné jej 
načíst.

z	 NO SIGNAL
Slabý nebo žádný signál na vstupech.

z	 NTSC DISC
Byl vložen disk se záznamem v NTSC 
a byl učiněn pokus o záznam ve formátu 
PAL. Vložte nový disk nebo disk se 
záznamy PAL.

z	 OPENING
Podavač disku se otevírá.

z	 PAL DISC
Byl vložen disk se záznamem v PAL a byl 
učiněn pokus o záznam ve formátu NTSC. 
Vložte nový disk nebo disk se záznamy 
NTSC.

z	 PHILIPS
Rekordér byl zapnut.

z	 PHOTO MMM/NNN
Počet aktuálních fotografií (v režimu 
Photo). MMM udává pořadí aktuální 
fotografie. NNN udává celkový počet 
fotografií v albu. Pokud počet překročí 
999, zobrazuje se „999“.

z	 POST FORMAT
Rekordér se připravuje po vytvoření 
struktury nabídky.

z	 PROTECTED
Titul, který chcete kopírovat, je chráněný, 
není možné jej nahrát.

z	 PROGRESSIVE SCAN
Výstup obrazu je v neprokládaném 
formátu.

z	 READING
Přístroj rozpoznává disk.

z	 RECORDING
Nahrávání právě probíhá.

z	 STANDBY
Rekordér byl vypnut.

z	 SYS MENU
Je zapnuta nabídka na obrazovce 
(on-screen).

z	 VCD
Byl vložen disk VCD.

z	 BUSY
Rekordér je zaměstnán některou operací. 
Vyčkejte zhasnutí zprávy.s

Symboly/zprávy na displeji
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Slovníček
Analogový: Zvuk, který nebyl převeden na 
čísla. Analogový signál se mění, zatímco digitální 
má přesné číselné hodnoty. Výstupy zvuku jsou 
dvoukanálové, levý a pravý kanál.

Digital: Zvuk převedený na číselné hodnoty. 
Digitální zvuk je dostupný na výstupech DIGITAL 
AUDIO OUT COAXIAL nebo OPTICAL. 
Tento zvuk obsahuje více kanálů, na rozdíl od 
analogového sterea.

Dolby Digital: Systém prostorového zvuku 
vyvinutý Dolby Laboratories, obsahuje až 6 
nezávislých digitálních zvukových kanálů (přední 
levý a pravý, zadní levý a pravý a centrální).

JPEG: Systém komprese dat statického obrazu, 
vyvinutý Joint Photographic Expert Group. 
Dosahuje malého snížení kvality obrazu při velké 
redukci dat.

Kapitola: Část obrazu nebo zvuku na disku, která 
je menší než titul. Titul se skládá z několika kapitol. 
Každé kapitole je přiřazeno číslo, podle něhož ji 
můžete přímo vyhledat.

MP3: Souborový formát se zvukovým kompresním 
systémem. „MP3“ je zkratka z Motion Picture 
Experts Group 1 (nebo MPEG-1) Audio Layer 3. 
Při použití MP3 se na 1 CD-R nebo CD-RW disk 
vejde asi 10 krát více hudby než na běžné CD.

MPEG: Motion Picture Experts Group. Množina 
komprimačních systémů pro záznam zvuku 
a obrazu.

Nabídka disku: Obrazová nabídka nahraná na 
DVD disku, umožňuje volbu obrazů, zvuku, titulků, 
úhlů pohledu apod. z disku.

Obrazovka Náhledů: (Index Picture Screen) 
Zobrazení náhledových obrázků, které tvoří obsah 
disků DVD±R nebo DVD±RW. Náhledové obrázky 
reprezentují jednotlivé záznamy.

PBC: Playback control. Signály pro ovládání 
přehrávání disků Video CD nebo SVCD s funkcí 
PBC. Pomocí nabídky na obrazovce pak můžete 
sledovat interaktivní pořady z VCD nebo SVCD 
nebo vyhledávat na disku.

PCM: Pulse Code Modulation. Systém pro převod 
analogového zvuku na digitální.

Pevný disk (HDD): Jedná se o médium pro 
ukládání velkého množství dat, používané 
především v počítačích. Disky jsou ploché pevné 
rotační plotny, pokryté magnetickou vrstvou. 
Na tyto rychle se otáčející plotny zapisují data 
elektromagnetické hlavy. To umožňuje zápis a čtení 
velkých objemů dat vysokou rychlostí.

Poměr stran: Poměr vodorovného a svislého 
rozměru obrazu. Poměr u konvenčních TV činí 4:3, 
u širokoúhlých pak 16:9.

Progressive Scan: Režim zobrazení 
s neprokládaným řádkováním; zobrazuje 
dvojnásobný počet celých TV snímků za sekundu 
oproti běžnému obrazu. Poskytuje vyšší rozlišení 
a kvalitu obrazu.

Regionální kód: Systém blokování disků, který 
dovoluje přehrávat disky pouze na přehrávačích 
se stejným regionálním kódem. Tento přístroj 
umožňuje přehrávat pouze kompatibilní disky. Číslo 
regionu je uvedeno na štítku přístroje. Některé 
disky umožňují přehrávání ve více regionech (ALL).

S-Video: Poskytuje čistý obraz díky oddělenému 
zpracování a přenosu jasové a barvonosné složky 
obrazu. S-video využijete pouze u přístrojů (TV), 
které jsou těmito zásuvkami vybaveny.

Titul: Nejdelší část zvukových a obrazových 
dat na obrazovém disku DVD. Každému titulu je 
přiřazeno číslo, podle něhož je možno jej vyhledat.

Uzavření (finalizace): Proces, který umožní 
přehrávání nahraných disků DVD±R nebo CD-R 
v jiných přehrávačích. DVD±R můžete uzavírat 
v tomto přístroji. Po uzavření se disk stane 
přístupným pouze pro čtení a není na něj již možné 
nahrávat.

Zásuvka VIDEO OUT: Žlutá zásuvka na zadní 
straně DVD rekordéru pro přenos obrazu do TV.

Zásuvky AUDIO OUT: Červená a bílá zásuvka 
na zadní straně DVD rekordéru pro přenos zvuku 
do dalších přístrojů (TV, stereo systému apod.).
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ZEMĚ VHF UHF DVD REGION
AFGHANISTAN PAL/SECAM B  5

2 G LAPB LAPAINABLA
5 G LAPB LAPAIREGLA
5 I LAPALOGNA
4 N LAPN LAPANITNEGRA
4 H LAPB LAPAILARTSUA
2 G LAPB LAPAIRTSUA

AZORES PAL B
4 M CSTNSAMAHAB
2 G LAPB LAPNIARHAB
5 B LAPHSEDALGNAB
4 M CSTNSODABRAB
2 H LAPB LAPMUIGLEB

BERMUDA NTSC M
BOLIVIA NTSC M NTSC M  4

5 I LAPANAWSTOB
4 M LAPM LAPLIZARB

BRUNEI PAL B PAL B
BULGARIA  2

5 1K MACESOSAF ANIKRUB
BURMA NTSC M

5 1K MACESIDNURUB
3 M CSTNAIDOBMAC
5 G LAPB LAPNOOREMAC

CANADA NTSC M NTSC M  1
2 B LAPSDNALSI YRANAC
5 1K MACESDAHC

CHILE NTSC M NTSC M  4
6 D LAPANIHC

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

2 G LAPB LAPAITAORC
CUBA NTSC M NTSC M  4

CYPRUS PAL B PAL G
2 K LAPD LAPČESKÁ REPUBLIKA

DAHOMEY SECAM K1
2 G LAPB LAPKRAMNED

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
5 B LAPAENIUG .TAUQE
5 D LAP)MACES saw( B LAPAINOTSE
5 G LAPB LAPAIPOIHTE

FIJI PAL B
2 G LAPB LAPDNALNIF

FRANCE SECAM L SECAM L  2
FRENCH POLYNESIA SECAM K1

  5 1K MACESNOBAG
5 I LAPAIBMAG
2 G LAPB LAPYNAMREG
5 G LAPB LAPANAHG
2 H LAPB LAPRATLARBIG

GREECE PAL B (was SECAM) PAL G  2
2 B LAP/CSTNDNALNEERG

GUADELOUPE SECAM K1
1 M CSTNMAUG

GUATEMALA NTSC M NTSC M  4 
5 K LAPAENIUG
4 1K MACES)HCNERF( ANAYUG

HONDURAS NTSC M NTSC M  4

PAL B PAL G

Průvodce TV normou
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Průvodce TV normou (pokračování)

ZEMĚ VHF UHF DVD REGION
LIBYA SECAM B SECAM G  5

5 K LAP)MACES saw( D LAPAINAUHTIL
LUXEMBOURG PAL B/SECAM L PAL G/SEC L  2

5 1K MACESRACSAGADAM
MADEIRA PAL B

MALAGASY SECAM K1
5 G LAPB LAPIWALAM
3 B LAPAISYALAM
5 1K MACESILAM
2 H LAPB LAPATLAM

MARTINIQUE SECAM K1
5 B MACESAINATIRUAM
5 B MACESSUITIRUAM

MEXICO NTSC M NTSC M  4
2 L MACESOCANOM
5 D MACESAILOGNOM
5 B MACESOCCOROM
5 B LAPEUQIBMAZOM
5 I LAPAIBIMAN

NEPAL PAL B
2 G LAPB LAPSDNALREHTEN

NETH. ANTILLES NTSC M NTSC M
NEW CALEDONIA SECAM K1

4 G LAPB LAPAENIUG WEN
4 G LAPB LAPDNALAEZ WEN

NICARAGUA NTSC M NTSC M  4
5 1K MACESREGIN
5 G LAPB LAPAIREGIN
2 G LAPB LAPYAWRON
2 G LAPB LAPNAMO
5 B LAPNATSIKAP

PANAMA NTSC M NTSC M  4
4 N LAPN LAPYAUGARAP

PERU NTSC M NTSC M  4
PHILIPPINES NTSC M NTSC M  3

2  K LAPD LAPDNALOP
2 G LAPB LAPLAGUTROP

PUERTO RICO NTSC M NTSC M  1
2 B LAPRATAQ

REUNION SECAM K1
2 K LAPD LAPAINAMUR

RUSSIA SECAM D SECAM K  5
5 1K MACESADNAWR

SABAH/SAWARA PAL B
ST. KITTS NTSC M NTSC M

1 M CSTN)SU( AOMAS
SAUDI ARABIA SECAM-B/PAL-B SECAM G  2

5 LAPLAGENES
5 G LAPB LAPSELLEHCYES
5 G LAPB LAPENOEL ARREIS

SINGAPORE PAL B PAL G
2 LAPLAPCILBUPER KAVOLS
5 G LAPB LAPAILAMOS
2 I LAPI LAPACIRFA HTUOS
2 G LAPB LAPNIAPS
5 B LAPAKNAL IRS
5 G LAPB LAPNADUS

SURINAM NTSC M NTSC M  4
SWAZILAND PAL B PAL G

2 G LAPB LAPNEDEWS
2 G LAPB LAPDNALREZTIWS
2 B MACESAIRYS
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