JR32RWDV JackRabbit
Wielofunkcyjny kombajn z odtwarzaczem DVD, nagrywarką płyt
CD i odtwarzaczem płyt MP3
z oprogramowaniem Roxio oraz PowerDVD wersja 3.0.2
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Podłączanie urządzenia do komputera PC
Poniżej opisano sposób podłączania nowego napędu JackRabbit do komputera PC. Ze względu na duże
zróżnicowanie komputerów PC, poniższe zdjęcia trzeba traktować jako przykładowe. W celu uzyskania
dokładnych informacji o danym komputerze PC trzeba zapoznać się z jego dokumentacją lub
skontaktować się ze sprzedawcą.
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Z lewej strony napędu JackRabbit
znajdują się gniazda umożliwiające
podłączenie do komputera.

Gniazdo zasilania 12VDC

USB

2

Wygląd zależy
od kraju
sprzedaży

Przygotować zasilacz sieciowy.

Kabel
zasilania
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3
Wtyczkę kabla zasilania podłączyć
do napędu JackRabbit.

4
Zasilacz podłączyć do gniazdka
sieciowego.

Wygląd zależy
od kraju
sprzedaży

5
Przygotować kabel USB.
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6
Kabel USB podłączyć do napędu
JackRabbit.

7
Odnaleźć port USB komputera PC. Należy pamiętać, że występują dwie wersje magistrali USB: szybka
USB 2.0 oraz wolniejsza USB 1.x.
Ze względu na małą prędkość transmisji danych, w przypadku podłączenia do portu USB 1.x
nie będzie można odtwarzać płyt DVD.
Maksymalne prędkości napędu przy podłączeniu do portu USB 2.0:
32x - zapis na płytach CD-R,
10x - zapis na płytach CD-RW,
40x – odczyt płyt CD,
12x – odczyt płyt DVD.
Maksymalne prędkości napędu przy podłączeniu do portu USB 1.0 lub 1.1:
4x - zapis na płytach CD-R,
4x - zapis na płytach CD-RW,
6x – odczyt płyt CD,
0,7x – odczyt płyt DVD.
Brak możliwości odtwarzania filmów z płyt DVD.

8
Kabel
USB
komputera.

podłączyć

do

Jeżeli
w
komputerze
jest
zainstalowany system operacyjny
Microsoft Windows 98 Second
Edition, to nie można jeszcze
podłączyć kabla USB.
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Uwagi

Sytuacja, w której może wystąpić problem:
Na komputerze jest już zainstalowane
oprogramowanie do nagrywania płyt CD lub
odtwarzania filmów DVD.
W komputerze są zainstalowane co najmniej
dwie nagrywarki CD lub występuje konflikt
między programami „InCD” oraz „Direct CD”.

Sposób postępowania.
W
celu
uniknięcia
zakłóceń
pracy
oprogramowania spowodowanej niezgodnością
programów lub ich wersji, zalecamy usunięcie
uprzednio zainstalowanych programów do
nagrywania płyt CD lub odtwarzania płyt DVD.
Jeżeli do nagrywania płyt CD jeden z napędów
wymaga programu „Nero” natomiast drugi
programu „Easy CD Creator”, to wystąpi konflikt
między programami „InCD” oraz „Direct CD”.
Należy wówczas wyłączyć jeden z programów,
albo InCD, albo Direct CD.

10
Przygotować płytę instalacyjną.

11
Nacisnąć
napęd.

przycisk

otwierający

Pominąć
ten
krok,
jeśli
w komputerze jest zainstalowany
system Microsoft Windows 98
Second Edition.
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12
Włożyć płytę instalacyjną i zamknąć
napęd.
Jeżeli w komputerze jest
zainstalowany system
Microsoft Windows 98 Second
Edition, to płytę instalacyjną trzeba
włożyć do napędu CD-ROM
zainstalowanego w komputerze.
Jeśli komputer nie jest wyposażony
w napęd CD-ROM, prosimy
zapoznać
się
z
rozdziałem
„Dodatkowe informacje”, który
znajduje się pod koniec niniejszej
instrukcji.

13
Wybrać
język
programu
instalacyjnego. (Jeśli program nie
uruchomi
się
automatycznie,
dwukrotnie kliknąć ikonę „Mój
komputer”, a następnie ikonę
„Philips RW”, po czym uruchomić
program „Setup.exe” z płyty
instalacyjnej.

14
Wybrać urządzenie (JR32RWDV).

Jeżeli
w
komputerze
jest
zainstalowany system Microsoft
Windows 98 Second Edition, to teraz
należy podłączyć kabel USB, tak jak
to opisano w punkcie 6, a następnie
wybrać urządzenie.
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15
Wybrać „Software”.
Odczekać,
aż
zakończy
instalowanie oprogramowania.

się

16
Napęd Philips JackRabbit jest gotowy do pracy. Obsługę napędu oraz przeznaczenie poszczególnych
programów omówiono w dalszej części instrukcji.

17
Gdy
napęd
JackRabbit
jest
podłączony do komputera, nie
reaguje ani na pilota zdalnego
sterowania, ani na przycisk
wyłącznika.
- Po wyłączeniu komputera,
dołączeniu kabla USB lub kabla
zasilania, napęd wyłączy się
automatycznie.
- Przycisk otwierający napęd działa
wtedy,
gdy
urządzenie
jest
podłączone do zasilania.
- Aby całkowicie wyłączyć napęd,
trzeba odłączyć go od zasilacza
sieciowego.
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18
Kontrolki na panelu czołowym napędu JackRabbit mają następujące znaczenie:

Brak płyty w napędzie JackRabbit.

Włożona płyta CD.

Odczyt płyty CD.

Zapis płyty CD.
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18
Włożona płyta DVD.

Odczyt płyty DVD.

Więcej informacji zamieszczono w rozdziale „Opis napędu JackRabbit”.
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Odtwarzanie płyt DVD-video oraz Video CD
Poniżej omówiono sposób odtwarzania płyt DVD Video i Video CD przy użyciu napędu JackRabbit.
Odtwarzanie filmów z płyt DVD jest możliwe tylko wtedy, gdy napęd JackRabbit jest podłączony do
portu USB 2.0. Ze względu na małą prędkość transmisji danych, port USB 1.x nie pozwala na
odtwarzanie filmów.
W omamianym przykładzie użyto programu:
PowerDVD firmy CyberLink.

1
Po włożeniu płyty DVD Video
program PowerDVD powinien
uruchomić się automatycznie . Jeżeli
program
nie
włączy
się
automatycznie, to można go
uruchomić przy użyciu ikony
„PowerDVD”, która znajduje się na
pulpicie.

2
Okno początkowe programu
PowerDVD.
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3
Przy pierwszym włożeniu płyty
DVD-Video, trzeba wybrać region.
Należy wybrać region zgodny
z krajem zamieszkania (patrz też
punk 4). Wybrany region można
zmienić jeszcze 4 razy (ostatnia
zmiana zostanie zapisana na stałe).

4
Numery regionów przedstawiono na
mapie zamieszczonej obok.

5
Odtwarzanie
filmów
można
włączać poprzez kliknięcie ich
miniaturkek. W przypadku płyt
VideoCD trzeba użyć dodatkowych
przycisków (patrz punkt 6.).
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6
Elementy
interfejsu
programu
PowerDVD:
A: Regulacja głośności.
B:
Sterowanie
odtwarzaniem
(odtwarzanie,
stop,
pauza,
przewijanie do przodu...).
C: Dodatkowe przyciski (potrzebne
do odtwarzania płyt Video CD).
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Kopiowanie płyt CD
Poniżej omówiono sposób kopiowania płyt CD. To urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku
osobistego. Kopiowanie oraz dystrybucja materiałów chronionych prawem autorskim, bez uprzedniego
uzyskania zgody właściciela praw autorskich, jest niezgodne z prawem.
W omamianym przykładzie użyto programu Easy CD Creator 5 Basic firmy Roxio Software.

1
Uruchomić
program
EasyCD
Creator Basic przy użyciu ikony
znajdującej się na pulpicie.

2
Wybrać „Disc Copier”.
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3
Ponownie wybrać „Disc Copier”.

4
Wybrać napęd, do którego będzie
włożona źródłowa płyta CD
(najczęściej jest to napęd CD-ROM
lub DVD-ROM komputera PC,
płytę można też włożyć do napędu
JackRabbit). Jako napęd docelowy
(Destination)
wybrać
napęd
JackRabbit.

5
Do napędów włożyć płytę źródłową
oraz
płytę
przeznaczoną
do
nagrywania. Jeżeli do odczytu oraz
zapisu jest używany ten sam napęd,
to w odpowiednim momencie
program Disc Copier poprosi
o włożenie pustej płyty. Wybrać
„Copy”.
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6
Rozpocznie się kopiowanie płyty
CD.

7
Kliknąć „OK”. Kopiowanie płyty
CD zakończyło się powodzeniem.
Można już zakończyć pracę
programu.
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Nagrywanie płyt CD zawierających dane (np. pliki dźwiękowe MP3 lub
graficzne JPEG)
Poniżej omówiono sposób nagrywania płyt CD zawierających plik. Napęd JackRabbit może pełnić
funkcję niezależnego odtwarzacza plików MP3. Napęd JackRabbit może też pełnić funkcję niezależnego
odtwarzacza plików JPEG (zaleca się, aby poszczególne pliki nie były większe niż 150 kB). To
urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku osobistego. Kopiowanie oraz dystrybucja materiałów
chronionych prawem autorskim, bez uprzedniego uzyskania zgody właściciela praw autorskich, jest
niezgodne z prawem.
W omamianym przykładzie użyto programu: Easy CD Creator 5 Basic firmy Roxio Software.

1
Uruchomić program Easy CD
Creator 5 Basic przy użyciu ikony
znajdującej się na pulpicie.

2
Wybrać „Make a data CD”.

16

3
Wybrać „DataCD project”.

4
Przejść do foldera zawierającego
pliki przeznaczone do nagrania (np.
dane, MP3, JPEG).

5
Zaznaczyć żądane pliki i/lub
foldery, po czym przeciągnąć je do
obszaru docelowego.

Przeciągnąć tutaj.
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6
Gdy w obszarze docelowym znajdą
się wszystkie żądane pliki, kliknąć
przycisk „Record”.

7
Wybrać „Start Recording”.

8
Włożyć płytę przeznaczoną do
nagrywania. Ten komunikat nie
zostanie wyświetlony, jeśli pustą
płytę włożono już wcześniej.
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9
Program Roxio Easy CD Creator
rozpocznie
nagrywanie
płyty.
Poczekać
na
zakończenie
nagrywania.

10
Kliknąć „OK”. Płyta CD została
nagrana.

11
Aby nagrać następną płytę z tą samą
zawartością, kliknąć przycisk „Yes”
(Tak), w przeciwnym razie kliknąć
„No” (Nie). Można już zakończyć
pracę programu.
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Nagrywanie płyt CD Audio
Poniżej omówiono sposób nagrywania płyt CD Audio, które można odtwarzać w każdym odtwarzaczu
CD. To urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku osobistego. Kopiowanie oraz dystrybucja
materiałów chronionych prawem autorskim, bez uprzedniego uzyskania zgody właściciela praw
autorskich, jest sprzeczne z prawem. Nagrywanie płyt CD zawierających pliki dźwiękowe MP3
omówiono w rozdziale „Nagrywanie płyt CD zawierających dane ...”
W omamianym przykładzie użyto programu: Easy CD Creator 5 Basic firmy Roxio Software.

1
Uruchomić program Easy CD
Creator 5 Basic przy użyciu ikony
znajdującej się na pulpicie.

2
Wybrać „make a music CD”.
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3
Wybrać „music CD project”.

4
Przejść do foldera zawierającego
pliki przeznaczone do nagrania.

5
Zaznaczyć żądane pliki audio, po
czym przeciągnąć je do obszaru
docelowego.

Przeciągnąć tutaj.
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6
Gdy w obszarze docelowym znajdą
się wszystkie żądane pliki, kliknąć
przycisk „Record”.

7
Kliknąć przycisk „Start Record”.

8
Do napędu JackRabbit włożyć pustą
płytę.
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9
Program Easy CD Creator 5 Basic
rozpocznie nagrywanie płyty audio.

10
Wybrać „Finalize” (zamknij płytę)
lub „Do not finalize” (nie zamykaj
płyty).

11
Kliknąć „OK”. Płyta audio została
nagrana.
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12
Aby nagrać następną płytę z tą samą
zawartością, kliknąć przycisk „Yes”
(Tak), w przeciwnym razie kliknąć
„No” (Nie). Można już zakończyć
pracę programu.
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Opis napędu JackRabbit

Niebieski przycisk „Blue Button”
znajdujący się z prawej strony
napędu służy do łączenia się ze
stronami
internetowymi
zawierającymi
informacje
dla
użytkowników,
uruchamiania
aplikacji
przypisanych
do
poszczególnych typów płyt, jak
również do łatwego wczytywania
oprogramowania
układowego.
Dodatkowe informacje o przycisku
„Blue Button” można znaleźć na
płycie instalacyjnej dostarczonej
wraz z napędem.

Informacje zapisane w komputerze PC

1
Aby
wyświetlić
dodatkowe
informacje, zapisane w komputerze
PC: wybrać Start > Programy >
Philips External Drive > More info.
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2
Wybrać
range”.

„JackRabbit

Product

3
Do przeglądania informacji służą
czerwone przyciski menu (A). Do
wybierania języka służą przyciski
z flagami (B).
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Informacje dostępne w Internecie

1
Nacisnąć przycisk „Blue Button”,
a następnie kliknąć „Philips PC
Peripherals Service & Support”.
Zostanie wówczas uruchomiona
przeglądarka internetowa, która
wyświetli stronę z informacjami
o urządzeniach peryferyjnych firmy
Philips.
Następnie
kliknąć
„downloads”.

2
Sprawdzić numer modelu, który jest
umieszczony na spodzie napędu
JackRabbit. W tym przykładzie jest
to „JR32RWDV”.

3
Wpisać numer modelu, wybrać kraj,
a następnie kliknąć przycisk
„Search”. Jeżeli nie zostaną
odnalezione żadne informacje,
sprawdzić numer modelu lub
wybrać „Any Country”, po czym
ponownie
kliknąć
przycisk
„Search”.
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Awaryjne otwieranie napędu
OTWÓR DO AWARYJNEGO
OTWIERANIA NAPĘDU. Przed
awaryjnym otwarciem napędu,
odłączyć go od zasilania oraz
sprawdzić (w oknie pokrywy), czy
płyta przestała się obracać. W celu
zwolnienia zamknięcia pokrywy,
przy użyciu krótkiego i smukłego
narzędzia przesunąć do przodu bolec
znajdujący się w otworze. UWAGA:
Otwór ten jest przeznaczony
wyłącznie do awaryjnego otwierania
napędu, gdy jest on odłączony od
zasilania. Podczas normalnej pracy
pokrywę
napędu
otwierać
przyciskiem „OPEN”. Przycisk ten
działa, gdy napęd JackRabbit jest
podłączony do zasilania.

Podłączanie napędu JackRabbit do komputera z systemem Windows 98 Second Edition
bez napędu CD-ROM.
Poniżej omówiono sposób podłączania napędu JR32RWDV do komputera z systemem operacyjnym
Windows 98 SE i portem USB 2.0.
Możliwe są 2 sytuacje:
1. Komputer jest podłączony do Internetu.
2. Potrzebny jest drugi komputer z napędem CD-ROM oraz stacją dyskietek.
Ad. 1.
Ze strony www.philips.com/pcstuff pobrać sterowniki dla systemu Windows 98SE, postępując zgodnie
z instrukcjami dla napędu JR32RWDV. Następnie zapisać sterowniki na dysku twardym. Dokładnie
zanotować nazwę folderu ze sterownikami, ponieważ będzie potrzebna podczas instalowania. Wybrać
Ustawienia > Panel sterowania, a następnie dwukrotnie kliknąć ikonę „Dodaj nowy sprzęt”. Dwa razy kliknąć
przycisk „Dalej”, tak aby zostało wyświetlone okno, w który5m wybiera się opcję „Nie, chcę wybrać sprzęt
z listy”. Następnie kliknąć przycisk „Dalej”. Z listy urządzeń wybrać kontrolery uniwersalnej magistrali
szeregowej, po czym kliknąć przycisk „Dalej”. Kliknąć przycisk „Z dysku”, a następnie wybrać folder,
w którym uprzednio zapisano sterowniki. Z listy plików wybrać TTP300.inf, po czym kliknąć przycisk „OK”.
Aby zakończyć instalowanie sterowników, postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Ad. 2.
Wykonać następujące czynności:
1. Uruchomić drugi komputer.
2. Do napędu CD-ROM włożyć płytę instalacyjną napędu JackRabbit.
3. Niezwłocznie przerwać proces instalacji klikając „X”.
4. Dwukrotnie kliknąć ikonę „Mój komputer”, a następnie prawym przyciskiem myszy kliknąć logo
„Philips_rw”.
5. Z rozwijanego menu wybrać „Eksploruj”.
6. Przejść do katalogu „Drivers”, a następnie do „w98se”.
7. Zawartość katalogu skopiować na dyskietkę.
8. Podłączyć napęd JackRabbit do komputera z systemem Windows 98 SE (bez napędu CD-ROM).
9. Gdy system poprosi o sterowniki, włożyć dyskietkę przygotowaną w punkcie 7.
10. Sterowniki zostaną zainstalowane. Do zainstalowania programów z płyty instalacyjnej można już użyć
napędu JackRabbit.
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Dodatkowe informacje są dostępne na naszej stronie WWW: www.philips.com/pcstuff
Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Wszelkie wymiary należy traktować jako orientacyjne.
© 2003 Philips Polska.
Wszelkie prawa zastrzeżone
Powielanie, kopiowanie oraz rozpowszechnianie wymaga uprzedniego
uzyskania pisemnej zgody firmy Philips Polska.

