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Tento přístroj vyhovuje požadavkům na 
elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) 
Evropského společenství.

Tento přístroj vyhovuje 
směrnicím EMC a směrnicím 
o nízkonapěťových zařízeních: 
73/23/EEC
89/336/EEC
93/68/EEC

Důležitá poznámka pro 
uživatele ve Velké Británii
Síťová zástrčka
Přístroj je vybaven schválenou zástrčkou na 13 
A. Pro výměnu pojistky v tomto typu zástrčky 
postupujte následovně:

1 Otevřete kryt pojistky a pojistku vyjměte.
2 Vložte novou pojistku, která by měla být 

typu BS1362 / 5 A a schválená A.S.T.A 
nebo BSI.

3 Zavřete kryt pojistky.

Pokud není zástrčka vhodná pro vaši síťovou 
zásuvku měla by být nahrazena odpovídajícím 
typem. Pokud síťová zástrčka obsahuje 
pojistku, musí být o hodnotě 5 A. Pokud bude 
použita zástrčka bez pojistky, musí být síťový 
rozvod vybaven jističem ne větším, než 5 A.

Poznámka: Poškozené zástrčky musí být řádně 
znehodnoceny, aby nedošlo k úrazu nebo jinému 
nebezpečí při zasunutí do 13 A zásuvky nebo jiné.

Připojení zástrčky
Vodiče v síťovém kabelu jsou barevně rozlišeny 
takto: modrá = neutrální (N), hnědá = fáze (L).

Protože tyto barvy nemusí souhlasit 
s barevným označením svorek ve vaší zástrčce, 
postupujte následovně:
– Připojte modrý vodič ke svorce označené N 
nebo černé.
– Připojte hnědý vodič ke svorce označené L 
nebo červené.
– Nepřipojujte žádný z těchto vodičů ke 
svorce uzemnění označené E (nebo e) nebo 
zelené (příp. žlutozelené).

Před zavřením krytu se ujistěte, zda je kabel 
upevněn svorkou přes pláště kabelu nikoli přes 
vodiče samotné.

Autorská práva ve Velké Británii
Záznam a přehrávání může být podmíněno 
souhlasem. Viz Autorský zákon 1956 a Zákon 
o ochraně umělců 1958 až 1972.

Informace pro zákazníky:

Pozorně si přečtěte informace umístěné 
na spodní straně DVD rekordéru 
a poznamenejte si sériové číslo přístroje 
(Serial No.) pro pozdější použití.

Model č.: Hard disk / DVD Recorder 810H
Sériové číslo: _________________

LASER
Typ Polovodičový laser na bázi

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)

Rozptyl paprsku 84° (DVD)
60° (CD)

Varování!
Uvnitř přístroje je použito viditelné 
a neviditelné laserové záření. Vystavení 
tomuto škodlivému záření předejdete 
neotevíráním krytu přístroje!
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Tento výrobek obsahuje technologii ochrany 
autorských práv, která je chráněna patenty 
Spojených států. Používání ochrany 
autorských práv musí být autorizováno 
společností Macrovision a je povolen pro 
domácí používání nebo pro jiný druh 
omezeného sledování pokud není stanoveno 
jinak společností Macrovision. Metody 
zpětného inženýrství nebo zpětného 
dekódování jsou zakázány.
U.S. čísla patentů: 4,631,603; 4,819,098; 
4,907,093; 5,315,448 a 6,516,132.

Vyrobeno pod licencí firmy Dolby 
Laboratories. Označení „Dolby“, „Pro Logic“ 
a symbol dvojitého D jsou ochranné známky 
společnosti Dolby Laboratories.

Certifikované výrobky DivX®, DivX 
a příslušná loga jsou obchodními známkami 
DivX, Inc. a jsou použity v licenci.

i.Link je také známé pod označením 
„FireWire“ a „IEEE1394“. Toto připojení se 
používá pro rychlý přenos širokopásmových 
digitálních signálů a je používáno digitálními 
kamerami (DV). Po jediném kabelu přenáší 
zvukové i obrazové informace.

Znehodnocení nepoužívaných 
výrobků

Váš přístroj je vyroben z materiálů, které 
lze snadno recyklovat a opětovně použít, 
pokud bude rozebrán ve specializované 
společnosti. Tento symbol přeškrtnutého 

odpadového kontejneru označuje výrobek krytý 
Evropskou směrnicí 2002/96/EC. Seznamte se prosím 
s místními podmínkami recyklace a znehodnocování 
obalových materiálů, vybitých baterií a dosloužilých 
elektrických a elektronických výrobků. Nevyhazujte 
tyto výrobky do běžného domovního odpadu. 
Správným znehodnocením vašich dosloužilých 
výrobků pomůžete omezit vliv negativních vlivů na 

životní prostředí a tím i lidského zdraví.
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POZOR!
Vysoké napětí uvnitř přístroje! 
Přístroj neotvírejte. Jinak hrozí 
nebezpečí poranění elektrickým 
proudem.

Tento přístroj neobsahuje žádné 
opravitelné části. Veškeré opravy 
přenechejte kvalifikovanému servisu.

Pokyny pro instalaci

Vhodné umístění
– Přístroj postavte na plochý, pevný a 
stabilní povrch. Nepokládejte jej na 
koberec.
– Nepokládejte přístroj na jiné zařízení, 
které jej může ohřát (např. zesilovač či 
receiver).
– Pod přístroj nevkládejte žádné 
předměty (CD, časopisy, apod.)
– Umístěte tento přístroj blízko síťové 
zásuvky, která je snadno dosažitelná.

Prostor pro chlazení přístroje
Přístroj umístěte na místo s dostatečných 
prouděním vzduchu, které brání vnitřnímu 
přehřátí přístroje. Kolem přístroje v horní 
a zadní části ponechejte volný prostor 
alespoň 10 cm. Zleva a zprava ponechejte 
prostor alespoň 5 cm.

Zabraňte působení vysoké teploty, 
vlhkosti, vodě a prachu.
– Přístroj nesmí být vystaven působení 
jakýchkoliv tekutin.
– Na přístroj nestavte žádné předměty, 
které by přístroj mohly poškodit (např. 
předměty naplněné tekutinami, zapálené 
svíčky).

Čištění disků

Pokud se při přehrávání objeví problémy 
(zatuhnutí obrazu, rušení ve zvuku nebo 
obrazu), může se jednat o znečištěný disk 
uvnitř přístroje. Abyste se těmto 
problémům vyvarovali disk vyčistěte.
Pro čištění disku použijte látku s jemnou 
strukturou a jemně přímým tahem 
očistěte disk od středu k okraji.

POZOR!
Nepoužívejte žádná rozpouštědla, jakými 
jsou benzín, ředidla, běžně dostupné čistící 
prostředky nebo antistatické spreje pro 
disky.

HDD (Jednotka pevného disku)

Jednotka pevného disku (HDD) je úložiště 
s vysokou hustotou záznamu, které 
umožňuje uchování velkého množství dat 
s rychlým přístupem. Podle okolního 
prostředí a způsobu používání by mohlo 
dojít k poškození části obsahu a 
znemožnění tak nahrávání nebo 
přehrávání. Abyste zabránili poškození 
HDD a předešli ztrátě důležitých dat 
dbejte následujících pokynů:
– Nepohybujte s rekordérem ani jej 
nevystavujte vibracím.
– Nevytahujte síťový přívod ze zásuvky, 
aniž byste předtím nepřepnuli přístroj do 
pohotovostního režimu.

POZOR!
Pevný disk není zařízení na trvalé uložení 
dat. Doporučujeme vytvoření kopií 
důležitých videonahrávek na nahrávatelné 
DVD médium jako zálohy.
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Úvod

Tento rekordér má vestavěnou jednotku 
pevného disku (HDD), která umožňuje 
záznam více než 250 hodin videa.

Poznámka: Tato hodnota je pouze 
orientační. Část kapacity pevného disku je 
vyhrazena pro použití přístrojem pro 
vlastní činnost a funkce časového posunu.

Tento rekordér umožňuje používat 
záznamy na pevném disku nebo kopírovat 
je na nahrávatelné DVD pro pozdější 
přehrávání.

Před používáním tohoto přístroje musíte 
provést základní zapojení a nastavení ve 
třech krocích.

Krok 1: Základní propojení rekordéru

Krok 2: Volitelná propojení k jiným 
přístrojům

Krok 3: Základní instalace a nastavení

Před používáním si prosíme vyhraďte čas 
na přečtení tohoto návodu k obsluze. 
Obsahuje důležité informace a poznámky 
týkající se ovládání přístroje.

POZNÁMKA:
– Pokud budete mít jakékoliv otázky nebo 
problémy při používání přístroje, podívejte se 
do kapitoly „Odstraňování problémů“.
– Pokud budete potřebovat další pomoc, 
zavolejte centrum zákaznické podpory ve vaší 
zemi. Příslušené telefonní číslo a e-mailová 
adresa je uvedena na záruční listině.
– Podívejte se na typový štítek přístroje na 
zadní nebo spodní straně přístroje kvůli typu 
přístroje a napájení.

Dodávané součásti

– Dálkové ovládání s bateriemi
– Návod pro rychlou obsluhu

Regionální kódy

DVD tituly nebývají obvykle vydávány ve 
všech oblastech světa současně. Z tohoto 
důvodu je tento přístroj nastaven na 
použití v příslušné oblasti (regionu).

Tento přístroj přehraje 
pouze DVD disky určené 
pro prodej v oblasti 2 
nebo DVD tituly určené 
pro přehrávání ve všech 
oblastech („ALL“). DVD 
z jiných oblastí nelze na 
tomto rekordéru přehrávat.

Upozornění na autorská práva

Vytváření neoprávněných kopií materiálů 
chráněných autorským právem, včetně 
počítačových programů, souborů, 
vysílaných nebo zvukových nahrávek může 
být porušením autorských práv 
s následkem trestného činu. Toto zařízení 
nesmí být pro takové účely používáno.

ALL

2
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D
álkové ovládání
1 STANDBY ON (1)
– Přepnutí do pohotovostního režimu nebo 

zapnutí systému.

2 CH + / –
– V režimu tuner vybírá následující / 

předcházející TV kanál.

3 TV VOL + / –
– Nastavení hlasitosti TV přístroje 

(pouze pro TV Philips).

4 TUNER
– Přepíná rekordér do režimu tuner 

(TV kanál).

5 DV
– Přepíná do režimu „kamery“ pro připojení 

kamery do zásuvky DV IN. Může být 
prováděn přímo záznam na HDD/DVD.

6 DVD REC
– Aktivuje režim „přímý záznam na DVD“.

7 SOURCE
– V režimu tuner nebo DVD REC vybírá 

vstupní zdroj rekordéru z TV kanálu nebo 
externích zdrojů (EXT1, EXT2, CAM1, 
CAM2).

8 ZOOM
– Zvětšení obrazu na TV obrazovce.

9 SHUFFLE
– Přepnutí do přehrávání náhodného výběru 

skladeb audio CD, Video CD (VCD), 
Picture CD nebo DVD disku.

– V nabídce HDD vybírá způsob třídění 
titulů.

– V režimu tuner přepíná mezi 
dvojjazyčnými pořady.

q; INFO
– Zobrazuje panel Time Shift (časový 

posun). Zobrazuje časování uložených TV 
programů dočasně uložených na pevném 
disku HDD.

– Zobrazuje on-screen nápovědu.

qa PAUSE X
– Pozastavení přehrávání.
– Pozastavení sledování při „Live TV“.

qs b B
– Tlačítka pro přesun kurzoru vlevo nebo 

vpravo nebo také zpětné nebo dopředné 
vyhledávání.

– V režimu časového posunu má tlačítko B 
význam posunu dopředu o 30 sekund 
a tlačítko b význam posunu zpět o 10 
sekund.

v V
– Přesun kurzoru nahoru a dolu.

OK
– Potvrzení/uložení položky.
– Potvrzení výběru.

qd SETUP
– Zobrazení/ukončení systémové nabídky.

1

2

3

5

6
7
8
9
0
qa

qs

qd

4
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qf REC z
– Zahájení nahrávání aktuálního TV kanálu 

nebo video signálu z vybraného vstupu.

qg Tlačítka číslic
– Výběr přehrávání kapitoly/skladby.
– Výběr předvolby kanálu TV tuneru na 

rekordéru.

qh T/C
– Zobrazení informace o titulu/kapitole.

qj RETURN
– Návrat do předcházející nabídky disku 

Video CD (VCD) a některých DVD.

qk DVD
– Přepnutí do režimu disku nebo zobrazení 

obsahu disku.

ql HDD
– Zobrazení obsahu pevného disku HDD.

w; TV/DVD
– Přepnutí mezi přehráváním z přídavných 

přístrojů (připojených přes EXT2 zásuvku 
SCART) a přehráváním z DVD rekordéru.

wa SELECT
– Výběr skladby/kapitoly/souboru 

v programové nabídce.
– V nabídce titulu HDD označuje titul pro 

kopírování na nahrávatelné DVD.

ws PREV . / NEXT >
– Přeskočení na předcházející nebo 

následující skladbu.

wd STOP x
– Ukončení přehrávání / záznamu.
– Podržením tlačítka se otevírá a uzavírá 

mechanika disku.

wf PLAY B
– Přehrávání disku.
– Přehrávání záznamu.

wg TIMER
– Zobrazení/ukončení nabídky časování 

záznamů.

qg

qf

qh
qj
qk
ql
w;
wa
ws

wd
wf

wg
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Používání dálkového ovládání

1 Otevřete kryt baterií.

2 Vložte dvě baterie typ R06 velikost AA. 
Dbejte na správné dodržení polarity (+ –).

3 Kryt opět zavřete.

4 Namiřte dálkové ovládání přímo na čidlo 
(iR) na předním panelu přístroje.

5 Na dálkovém ovládání stiskem TUNER, 
HDD, nebo DVD vyberte vstup, který 
chcete používat.

6 Vyberte požadovanou funkci (například 
.,>).

UPOZORNĚNÍ!
– Vyjměte baterie vždy, když jsou 
vybité nebo pokud nebudete dálkové 
ovládání delší dobu používat.
– Nepoužívejte současně staré 
a nové baterie ani nekombinujte 
různé typy baterií (uhlíkové 
a alkalické, apod.).
– Baterie obsahují chemické součásti 
a z tohoto důvodu musí být správně 
znehodnoceny.

1

3

2
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1 STANDBY ON (1)
– Přepnutí do pohotovostního režimu nebo 

zapnutí systému.

2 Mechanika disku

3 OPEN-CLOSE Z
– Vysune nebo zasune mechaniku disku.

4 Displej
– Zobrazuje informace o aktuálním stavu 

rekordéru.

5 IR
– Na tento senzor ukazujte dálkovým 

ovládáním.

6 B
– Zahájení přehrávání vybraného titulu/

skladby.

. / >
– Přeskočení na předcházející nebo 

následující kapitolu/skladbu, podržením 
tlačítka se aktivuje funkce zpětného/
dopředného vyhledávání.

x 
– Ukončení přehrávání/nahrávání.

7 z
– Zahájení záznamu aktuálního TV kanálu 

nebo video signálu z vybraného vstupu.
– Při nahrávání na pevný disk HDD nebo 

DVD svítí červený indikátor.

Odklopte panel podle označení OPEN B 
v pravém horním rohu dvířek.

8 S-VIDEO
– S-VIDEO vstup pro kamery SVHS/Hi8 

nebo rekordéry systémů SVHS/Hi8.
V režimu tuner opakovaným stiskem 
SOURCE na dálkovém ovládání vyberte 
vstup „CAM2“, abyste mohli tento vstup 
používat.

9 VIDEO
– Video vstup pro kamery nebo video 

rekordéry.
V režimu tuner opakovaným stiskem 
SOURCE na dálkovém ovládání vyberte 
vstup „CAM1“, abyste mohli tento vstup 
používat.

q; L/R AUDIO
– Audio vstup pro kamery nebo audio/video 

přístroje, které se připojují 
prostřednictvím zdířky S-VIDEO nebo 
VIDEO.

qa DV IN
– Vstup pro digitální kamery nebo jiné 

vhodné zařízení používající tento 
konektor.
Stiskem DV na dálkovém ovládání 
vyberete tento vstup.

Zdířky za odklopným panelem

H
lavní jednotka
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Krok 1: Základní propojení rekordéru
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Připojení anténních kabelů

Připojením antény budete moci sledovat 
a nahrávat pořady TV prostřednictvím 
tohoto rekordéru. Pokud je anténní signál 
připojen přes videomagentofon, přijímač 
kabelové televize nebo satelitní přijímač, 
ujistěte se, zda jsou tyto přístroje zapnuté. 
Jinak nebude možné sledovat nebo 
nahrávat tyto programy.

Pokud požadujete připojení 
videomagnetofonu (VCR) nebo 
přijímače kabelové televize, příp. 
satelitní přijímač,
podívejte se na možné způsoby připojení 
vaší TV v části „Krok 2: Volitelná 
připojení“. 

1 Připojte stávající signál antény (Antenna/
Cable) nebo signál z přijímače kabelové 
TV/satelitní TV označovaný jako RF OUT 
nebo TO TV do zdířky ANTENNA  
na rekordéru.

2 Použijte koaxiální kabel (není součástí 
dodávky) pro připojení zásuvky TV  
na rekordéru ke vstupní zdířce antény 
(také označené VHF/UHF RF IN) na vaší 
TV.

POZNÁMKA:
– Podle vašeho současného připojení TV 
(přímo z venkovní antény nebo přijímače 
kabelové televize) budete muset některá 
propojení kabelů odpojit, aby bylo možné výše 
uvedené zapojení provést.

AN-
TENNA

TV

S-VIDEO
(Y/C)

VIDEO
(CVBS)

AUDIO

R

L

AUDIO   /  VIDEO OUT
COAXIAL

DIGITAL AUDIO OUTTO TV - I/O

AUX - I/O

EXT1

EXT2

KABEL SATELIT ANTÉNA

TV

A

B

TIP: Před prováděním jakýchkoliv úprav v zapojení vždy vypojte přístroje ze síťové zásuvky.

Krok 1: Základní propojení rekordéru
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Připojení video kabelu

Propojením video kabelu umožníte 
sledování přehrávaného disku na tomto 
rekordéru. Pro přenos video signálu je 
nutné zvolit jeden z dále uvedených 
způsobů zapojení. 

Pro zapojení kabelu SCART (není součástí 
dodávky) připojte zdířku na rekordéru 
označenou EXT1 TO TV-I/O k příslušné 
vstupní zdířce SCART na TV.

POZNÁMKA:
– Pokud váš TV přijímač umožňuje výběr 
zdířky SCART, zvolte „VCR“, tj. 
videomagnetofon jako zdroj signálu pro 
zdířku SCART.
– Zásuvka scart označená EXT2 AUX-I/O je 
určena pro připojení přídavných zařízení. 

Použijte S-video kabel (není součástí 
dodávky) pro propojení zdířky 
S-VIDEO (Y/C) na rekordéru ke zdířce 
S-Video (také označované Y/C nebo 
S-VHS) na TV přijímači.

Aby bylo možné poslouchat zvuk, je 
nutné propojit také audio kabely, viz 
následující část „Připojení audio kabelů“.

Použijte kabel kompozitního video signálu 
(žlutý – není součástí dodávky) pro 
propojení zdířky VIDEO (CVBS) na 
rekordéru ke zdířce video (také 
označované A/V In nebo Video In, 
Composite nebo Baseband) na TV 
přijímači.

Aby bylo možné poslouchat zvuk, je 
nutné propojit také audio kabely, viz 
následující část „Připojení audio kabelů“.

AN-
TENNA

TV

S-VIDEO
(Y/C)

VIDEO
(CVBS)

AUDIO

R

L

AUDIO   /  VIDEO OUT
COAXIAL

DIGITAL AUDIO OUTTO TV - I/O

AUX - I/O

EXT1

EXT2

TV

NEBOVolba 2 

Volba 3NEBO
Volba 1

Volba 1: Použití kabelu SCART

Volba 2: Připojení pomocí kabelu 
S-video

Volba 3: Použití video kabelu 
(CVBS)

TIP: Před prováděním jakýchkoliv úprav v zapojení vždy vypojte přístroje ze síťové zásuvky.
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Připojení audio kabelů

Propojením umožníte poslech zvuku. Toto 
připojení není nutné při použití připojení 
TV k rekordéru pomocí kabelu SCART. 

Rekordér můžete připojit 
k dvoukanálovému stereofonnímu 
systému (minisystém nebo TV), ale také 
k receiveru.

Pro připojení zdířek AUDIO L/R OUT 
k těmto přístrojům použijte audio kabel 
(červené/bílé konektory) a zapojte jej do 
shodně barevně označených vstupních 
zdířek.

Pro poslech vícekanálového prostorového 
zvuku můžete připojit rekordér k AV 
zesilovači/receiveru.

Pro připojení zdířek COAXIAL 
(DIGITAL AUDIO) na rekordéru 
k těmto přístrojům použijte koaxiální 
kabel (není součástí dodávky) a zapojte jej 
do zdířky digitálního vstupu na zesilovači/
receiveru.
Před použitím nastavte správně digitální 
výstup zvuku (viz část „Nastavení 
PŘEHRÁVÁNÍ – Digitální výstup zvuku). 
Pokud nastavení AUDIO nebude 
vyhovovat vašemu zesilovači, může se 
ozvat silný zkreslený zvuk nebo se neozve 
žádný zvuk.

POZNÁMKA:
– Nepřipojujte výstupní zdířky zvuku na 
vašem TV ke zdířkám AUDIO L/R (IN-EXT) 
na rekordéru, jinak může být způsobeno 
rušení.

AN-
TENNA

TV

S-VIDEO
(Y/C)

VIDEO
(CVBS)

AUDIO

R

L

AUDIO   /  VIDEO OUT
COAXIAL

DIGITAL AUDIO OUTTO TV - I/O

AUX - I/O

EXT1

EXT2

DIGITAL IN

TV

Zesilovač / receiver 

Volba 1

Volba 2

NEBO

TV/Stereo

Volba 1: Použití audio kabelu

Volba 2: Použití koaxiálního kabelu

TIP: Před prováděním jakýchkoliv úprav v zapojení vždy vypojte přístroje ze síťové zásuvky.
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Připojení k přijímači kabelové 
TV nebo satelitnímu přijímači

Volba 1
Pokud váš přijímač kabelové TV 
nebo satelitní přijímač má pouze 
výstupní zdířku anténního signálu 
(RF OUT nebo TO TV),
podívejte se na „Krok 1: Základní 
připojení rekordéru – Připojení anténních 
kabelů“ a dokončete propojení k vaší TV.

Volba 2 (viz ilustrace výše)
Pokud váš přijímač kabelové TV 
nebo satelitní přijímač má výstup 
SCART,

1 Zachovejte vaše stávající připojení antény 
k vašemu přijímači kabelové TV nebo 
satelitnímu přijímači.

2 Pomocí koaxiálního kabelu připojte 
anténní výstup (RF OUT) na přijímači ke 
zdířce ANTENNA na vašem 
rekordéru.

3 Pomocí jiného koaxiálního kabelu propojte 
zdířku TV  na rekordéru ke vstupní 
zdířce antény na TV přijímači.

4 Kabel SCART (není součástí dodávky) 
použijte pro propojení scart zdířky EXT1 
TO TV-I/O na rekordéru k příslušné 
vstupní zdířce SCART na TV přijímači.

5 Pomocí jiného kabelu SCART propojte 
zdířku EXT2 AUX-I/O na rekordéru 
k výstupní zdířce SCART na přijímači 
kabelové TV nebo satelitním přijímači 
(označované také jako TV OUT nebo TO 
TV).

AN-
TENNA

TV

S-VIDEO
(Y/C)

VIDEO
(CVBS)

AUDIO

R

L

AUDIO   /  VIDEO OUT
COAXIAL

DIGITAL AUDIO OUTTO TV - I/O

AUX - I/O

EXT1

EXT2

~
MAINS

RF S-VIDEO
OUTIN

AUDIO
R             L

VIDEO
TO TV

KABEL

SATELIT

ANTÉNA

TV

B

D

E

Zadní panel přijímače kabelové TV
nebo satelitní přijímač (příklad)

C

A

TIP: Před prováděním jakýchkoliv úprav v zapojení vždy vypojte přístroje ze síťové zásuvky.

Krok 2: Volitelná připojení
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Připojení k videomagnetofonu 
nebo podobnému přístroji

Tímto připojením umožníte nahrávání na 
pevný disk nebo nahrávatelné DVD na 
vašem rekordéru z videokazety a také 
umožníte přehrávání na videomagnetofonu 
při vypnutém rekordéru.

UPOZORNĚNÍ!
Váš nový rekordér může zcela 
nahradit váš videomagnetofon pro 
účely nahrávání. Pouze odpojte 
všechna připojení k vašemu 
stávajícímu videomagnetofonu.

1 Připojte stávající signál z antény/satelitu/
kabelové TV (nebo z přijímače kabelové 
TV/satelitního přijímače, označené jako RF 
OUT nebo TO TV) ke zdířce 
ANTENNA  na vašem rekordéru.

2 Použijte jiný koaxiální kabel pro připojení 
zdířky TV  na rekordéru ke vstupní 
zdířce antény na TV přijímači.

3 Kabel SCART (není součástí dodávky) 
použijte pro propojení scart zdířky EXT1 
TO TV-I/O na rekordéru k příslušné 
vstupní zdířce SCART na TV přijímači.

4 Pomocí jiného kabelu SCART propojte 
zdířku EXT2 AUX-I/O na rekordéru 
k výstupní zdířce SCART na přijímači 
kabelové TV nebo satelitním přijímači 
(označované také TV OUT nebo TO TV).

POZNÁMKA:
– Většina běžně dostupných videokazet 
a DVD disků jsou chráněné proti kopírování, 
a proto je nebude možné nahrávat.
– Rekordér připojte přímo k TV. Pokud je 
v připojení zařazen videomagnetofon nebo 
jiné přídavné zařízení, může být dosaženo 
horší kvality signálu z důvodu vestavěného 
systému ochrany proti kopírování v rekordéru.

AN-
TENNA

TV

S-VIDEO
(Y/C)

VIDEO
(CVBS)

AUDIO

R

L

AUDIO   /  VIDEO OUT
COAXIAL

DIGITAL AUDIO OUTTO TV - I/O

AUX - I/O

EXT1

EXT2

~
MAINS

VIDEO
IN

OUT IN

AUDIO
L

AUDIO
R

VIDEO
OUT

AUDIO
L

AUDIO
R

VHF/UHF
RF IN

VHF/UHF
RF OUT

TV OUT TV IN

KABELSATELITANTÉNA

TV

A

B

C

Zadní panel
videomagnetofonu

(příklad)

D

TIP: Před prováděním jakýchkoliv úprav v zapojení vždy vypojte přístroje ze síťové zásuvky.
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Připojení k videomagnetofonu 
a přijímači kabelové TV nebo 
satelitnímu přijímači

1 Zachovejte stávající připojení antény od 
vašeho přijímače kabelové TV nebo 
satelitního přijímače k vaší TV.

2 Pomocí koaxiálního kabelu připojte 
anténní výstup (RF OUT) na přijímači 
kabelové TV nebo satelitním přijímači ke 
zdířce ANTENNA na vašem 
rekordéru.

3 Pomocí jiného koaxiálního kabelu propojte 
zdířku TV  na rekordéru ke vstupní 
zdířce antény na TV přijímači.

4 Kabel SCART (není součástí dodávky) 
použijte pro propojení scart zdířky EXT1 
TO TV-I/O na rekordéru k příslušné 
vstupní zdířce SCART na TV přijímači.

5 Pomocí jiného kabelu SCART propojte 
zdířku EXT2 AUX-I/O na rekordéru 
k výstupní zdířce SCART na 
videomagnetofonu (označované také jako 
TV OUT nebo TO TV).

6 Použijte jiný kabel SCART pro připojení 
vstupní zdířky scart na videomagnetofonu 
(označované také TV IN nebo TO 
DECODER) k výstupní zdířce na přijímači 
kabelové TV nebo satelitním přijímači 
(s označením TV OUT nebo TO VCR).

F

AN-
TENNA

TV

S-VIDEO
(Y/C)

VIDEO
(CVBS)

AUDIO

R

L

AUDIO   /  VIDEO OUT
COAXIAL

DIGITAL AUDIO OUTTO TV - I/O

AUX - I/O

EXT1

EXT2

~
MAINS

TV

CABLE

SATELLITE

ANTENNA

B

C
D

E

VCR 

Satellite Receiver/ 
Cable Box

A

TIP: Před prováděním jakýchkoliv úprav v zapojení vždy vypojte přístroje ze síťové zásuvky.
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Připojení videokamery

Vstupní zdířky na předním panelu 
rekordéru můžete použít pro kopírování 
záznamů z videokamery. Tyto zdířky jsou 
umístěny pod odklopným panelem na prvé 
straně a umožňují připojení ke kameře.

Toto propojení použijte pokud máte 
digitální videokameru nebo Digital 8 
kamkordér. Zdířka DV odpovídá 
standardu i.LINK. Nabízí nejlepší 
obrazovou kvalitu.

Použijte 4pinový i.LINK kabel (není 
součástí dodávky) pro propojení zdířky 
DV IN na rekordéru k příslušné zdířce 
DV OUT na kameře.

Před používáním stiskněte na dálkovém 
ovládání DV a vyberte vstupní kanál „DV“. 
Další podrobnosti viz kapitola 
„Nahrávání“.

POZNÁMKA:
– Zdířka DV IN nepodporuje připojení 
k počítači.
– Není možné nahrávat z vašeho rekordéru 
na kameru připojením zdířky DV IN na 
vašem rekordéru.

DV OUT

Volba 1: Použití zdířky DV IN

TIP: Před prováděním jakýchkoliv úprav v zapojení vždy vypojte přístroje ze síťové zásuvky.
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Použijte připojení S-VIDEO, pokud máte 
kamkordér Hi8 nebo S-VHS(C). Propojení 
nabízí dobrou kvalitu obrazu.

Alternativně můžete použít propojení 
VIDEO, pokud váš kamkordér má pouze 
jediný video výstup (kompozitní video 
nebo CVBS).

1 Připojte zdířku VIDEO (CAM1) nebo 
S-VIDEO (CAM2) na předním panelu 
rekordéru k příslušné zdířce S-VHS nebo 
Video výstupu na kamkordéru.

2 Pomocí audio kabelu (červené/bílé 
konektory) připojte zdířky AUDIO L/R 
na předním panelu rekordéru k výstupním 
zdířkám zvuku na kamkordéru.

Před používáním opakovaným stiskem 
tlačítka SOURCE na dálkovém ovládání 
vyberte vstup „CAM1“ nebo „CAM2“ 
jako vstupní kanál a to podle konkrétního 
připojení. Další podrobnosti viz kapitola 
„Nahrávání“.

L

R B

NEBO

A

Volba 2: Použití zdířky S-VIDEO In 
nebo VIDEO In

TIP: Před prováděním jakýchkoliv úprav v zapojení vždy vypojte přístroje ze síťové zásuvky.

PHS_MRV810_CZ.book  Page 20  Tuesday, November 21, 2006  12:00 AM



Krok 3: Instalace a nastavení

21

Č
e

s
k

y

Ještě než začnete...
Po dokončení všech propojení a při 
prvním zapnutí rekordéru 
doporučujeme provést základní 
nastavení.

Pro programování TV kanálů, nastavení 
jazyka nabídky a systémových hodin 
použijte funkce Nabídky nastavení (Setup 
Menu) uvedené postupně na následujících 
stránkách. Nastavením znatelně 
zdokonalíte chování systému.

Nalezení kanálu

1 Stiskem STANDBY ON (1) na 
rekordéru přístroj zapněte.

2 Zapněte TV a nastavte správný vstupní 
kanál. Na obrazovce by se mělo objevit 
modré pozadí DVD.

Tento kanál je obvykle mezi kanály 
s nejnižším a nejvyšším číslem a může být 
označen FRONT, A/V IN, VIDEO. Na 
podrobnosti se podívejte do návodu 
k obsluze vašeho TV.

Nebo můžete na TV přejít na kanál 
číslo 1 a poté opakovaně stisknout 
přepnutí na předcházející kanál, až se 
zobrazí Video In.

Můžete také na dálkovém ovládání 
k TV přijímači nalézt tlačítko pro přepnutí 
do rozdílných video režimů.

Nastavení jazyka nabídky 
(OSD)

Vyberte jazyk nabídky tohoto rekordéru, 
která se zobrazuje na obrazovce 
(on-screen). Volba jazyka je různá podle 
vaší země a regionu a nemusí odpovídat 

dále uvedeným ilustracím v tomto návodu 
k obsluze. 

Nastavení jazyka lze změnit pouze, 
pokud rekordér není v režimu 
přehrávání ani nahrávání.

1 Stiskněte SETUP.
Na TV obrazovce se zobrazí nabídka 

nastavení.

2 Stiskem v V zvýrazněte  
{SETUP MENU - SETUP} a poté 
stiskem B nabídku zobrazte.

3 Stiskem v V zvýrazněte {Menu 
Language} a poté stiskem B nabídku 
zobrazte.

4 Pomocí tlačítek v V vyberte jazyk 
a potvrďte stiskem OK.

SETUP

OK

TV Shape

Auto Program

Manual Program

4:3 LB

Search

Edit

Sort OK

Menu Language English

SETUP MENU - SETUP

Country Selection Austria

TIP: Pro návrat do předchozí nabídky stiskněte b. Nabídku opustíte stiskem SETUP.

Krok 3: Instalace anastavení
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Výběr země

Pro správné automatické vyhledávání 
kanálů (ladění) nastavte zemi, ve které 
přístroj používáte.

1 Na dálkovém ovládání stiskněte SETUP.
Na TV obrazovce se zobrazí nabídka 

nastavení.

2 Stiskem v V zvýrazněte  
{SETUP MENU - SETUP} a poté 
stiskem B nabídku zobrazte.

3 Stiskem v V zvýrazněte {Country 
Selection} a poté stiskem B nabídku 
zobrazte.

4 Pomocí tlačítek v V vyberte zemi, ve 
které přístroj používáte a potvrďte 
stiskem OK.

Nastavení TV kanálů

Před tím, než přístroj začne programovat 
jakékoliv TV kanály, musí vyhledat všechny 
dostupné a uložit je do paměti přístroje.

Ještě než začnete...
Ujistěte se, že je provedeno veškeré 
potřebné propojení k rekordéru, TV, 
satelitnímu nebo kabelovému přijímači 
(pokud jsou nějaké) a zapněte je.

Nastavení tuneru lze změnit pouze, 
pokud rekordér není v režimu 
přehrávání ani nahrávání.

1 Na dálkovém ovládání stiskněte SETUP.
Na TV obrazovce se zobrazí nabídka 

nastavení.

2 Stiskem v V zvýrazněte  
{SETUP MENU - SETUP} a poté 
stiskem B nabídku zobrazte.

TV Shape

Auto Program

Manual Program

4:3 LB

Search

Edit

Sort OK

Menu Language English

SETUP MENU - SETUP

Country Selection Austria

TV Shape

Auto Program

Manual Program

4:3 LB

Search

Edit

Sort OK

Menu Language English

SETUP MENU - SETUP

Country Selection Austria

TIP: Pro návrat do předchozí nabídky stiskněte b. Nabídku opustíte stiskem SETUP.

PHS_MRV810_CZ.book  Page 22  Tuesday, November 21, 2006  12:00 AM



Krok 3: Instalace a nastavení

23

Č
e

s
k

y

3 Vyberte položku {Auto Program} 
a stiskněte OK.

Zobrazí se upozornění. 
Vyberte  a na dálkovém ovládání 
potvrďte stiskem OK.

Zahájí se automatické vyhledávání TV 
kanálů. Tento proces může trvat několik 
minut. Po dokončení se na TV zobrazí 
celkový počet nalezených kanálů.

Počet kanálů můžete upravit 
postupem, uvedeným v kapitole „Nabídka 
nastavení DVD – Obecné nastavení“.

Nastavení data a času

Tento rekordér má funkci automatického 
data a času. Datum a čas jsou nastaveny 
v souladu s vysílaným časem zvoleného 
kanálu.

1 Na dálkovém ovládání stiskněte SETUP.
Na TV obrazovce se zobrazí nabídka 

nastavení.

2 Stiskem v V zvýrazněte  
{SETUP MENU - DATE / TIME} a poté 
stiskem B nabídku zobrazte.

3 Stiskem v V zvýrazněte {Date - Time 
Programme} a stiskem B zobrazte volby.

4 Vyberte požadovaný kanál pro nastavení 
data/času a stiskem OK potvrďte.

Datum a čas bude nastaven podle 
vysílané informace v naprogramovaném 
kanálu.
Pokud rekordér nenastaví datum a čas 
správně, můžete toto nastavení upravit 
ručně. Podívejte se do kapitoly „Možnosti 
nabídky nastavení – Nastavení DATE/TIME 
(data a času)“.

5 Po dokončení nastavení se stiskem b 
vraťte do předcházející nabídky.

6 Stiskem SETUP nabídku ukončete.

Nyní je základní nastavení 
provedeno. Rekordér je připraven 
pro používání!

OKOK

SETUP MENU - DATE/TIME

Time(hh:mm)

Date(dd/mm/yyyy)

Date-Time Programme

Date-Time Setting Auto

P001 Ch005

01 01  2006

10  : 33

TIP: Pro návrat do předchozí nabídky stiskněte b. Nabídku opustíte stiskem SETUP.
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Přepínání TV programů

1 Zapněte TV a nastavte správný program 
pro vstup rekordéru (např. „EXT“, „0“, 
„AV“).

2 Stiskem STANDBY-ON zapněte 
rekordér.

Pokud se na obrazovce neobjeví žádný 
program stiskněte na dálkovém ovládání 
TUNER.

3 Stiskem CH + – vyberte TV kanál.
Vybraný TV kanál se zobrazí ve 

stavovém okně.
Aktivní TV program bude automaticky 

uložen dočasně na pevný disk rekordéru. 
Tato informace se zobrazuje na pruhu 
časového posunu (Time Shift).
Panel časového posunu (Time Shift) 
zobrazíte nebo skryjete opakovaným 
stiskem INFO.

Další informace o dočasném uložení 
programu na pevném disku (paměť 
časového posunu) je uvedena na 
následující straně.

Funkce pozastavení živého 
vysílání TV (Pause Live)

Při sledování vašeho oblíbeného TV 
programu můžete být vyrušeni. Sledování 
můžete přerušit stiskem PAUSE X 
a poté stiskem PLAY B pokračovat 
v přehrávání programu od okamžiku 
přerušení. Můžete „pozastavit“ živé 
vysílání TV programu na dobu nejvýše 
6 hodin. Funkce se chová, jako kdybyste 
mohli ovládat skutečné vysílání.

Pokud se chcete vrátit ke skutečnému 
živému vysílání TV, podržte tlačítko B.

Funkce opětovného přehrání

Při sledování živého TV programu se 
můžete každým stiskem b na dálkovém 
ovládání vrátit zpět o 10 sekund a část se 
opětovně přehraje.

Pokud se chcete vrátit ke skutečnému 
živému vysílání TV, podržte tlačítko B.

CH +

INFO

TUNER

–

L I V E

09:15:3603:15:36

TIP: Stiskem INFO zobrazíte pruh časového posunu videa nebo text nápovědy.

O
vládání TV program

ů
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Dočasné uložení programu na 
pevném disku

Po zapnutí tohoto rekordéru se aktuálně 
vybraný program na TV bude dočasně 
ukládat na pevném disku v oblasti 
nazývané „TSB“ (paměť časového 
posunu), která umožňuje až 6 hodin 
záznamu programu.

V režimu tuner se pruh časového posunu 
zobrazí na obrazovce a bude vyznačovat 
stav a časování TV programů dočasně 
uložených na pevném disku. Panel 
časového posunu (Time Shift) zobrazíte 
nebo skryjete opakovaným stiskem INFO 
na dálkovém ovládání.

Panel časového posunu zobrazuje 
následující informace:

1 Obsah dočasně uložený v paměti 
časového posunu.

2 Počáteční čas TV programu.
Po uplynutí 6 hodin bude uložený obsah 
vymazán a počáteční čas bude obnoven.

3 Stav video vstupu.
Zobrazuje se „LIVE“ nebo průběžný čas 
přehrávání „HH:MM:SS“.

4 Indikátor zobrazující stav paměti časového 
posunu.

– přehrávání obsahu uloženého 
v paměti časového posunu.

– značka začátku nahrávání obsahu.
– značka průběžného stavu nahrávání.
– stávající zobrazení je pozastavené 

přehrávání, ale nahrávání pokračuje.

UPOZORNĚNÍ!
TV programy budou z dočasné paměti 
pevného disku vymazány po naplnění 
paměti nebo po stisku tlačítka 
STANDBY ON (1) a vypnutí 
rekordéru.

Navíc provedením následujících činností 
bude také obsah dočasné paměti pevného 
disku vymazán:

Stiskem DV, DVD REC nebo SOURCE 
na dálkovém ovládání.

Nebo,

Můžete použitím funkce { Delete HDD } 
vymazat obsah paměti na pevném disku. 
Podrobnosti naleznete v části „“Před 
nahráváním – Nastavení pevného disku.

L I V E

09:15:3603:15:36

A
B

C
D

TIP: Stiskem INFO zobrazíte pruh časového posunu videa nebo text nápovědy.

Před nahráváním
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Výchozí nastavení nahrávání

Výchozí nastavení nahrávání umožňuje 
přednastavit automatické značky kapitol 
a preferovaný režim kvality záznamu pro 
záznam na pevný disk.

1 Na dálkovém ovládání stiskněte SETUP.
Na TV obrazovce se zobrazí nabídka 

nastavení.

2 Stiskem v V zvýrazněte  
{ SETUP MENU - GENERAL } a poté 
stiskem B nabídku zobrazte.

3 Stiskem v V vyberte nastavení, které 
požadujete změnit stiskem OK potvrďte.

Vysvětlení funkcí a pokyny jsou 
uvedeny na následujících stránkách.

4 Stiskem SETUP nabídku ukončete.

Během nahrávání titulu můžete vložit 
značky kapitol. Jejich nastavením můžete 
snadno přistoupit k určitým částem 
záznamu.

1 Stiskem v V zvýrazněte { Auto Chapter 
Marker } a stiskem B zobrazte volby.

2 Stiskem v V vyberte požadované 
nastavení.

3 Potvrďte stiskem OK.

Nastavení určuje kvalitu obrazu záznamu 
a tedy i maximální dobu záznamu na 
pevném disku.

Důležité! Při kopírování z pevného disku 
na nahrávatelné DVD bude zvolená kvalita 
záznamu automaticky přenesena. Není 
možné zvolit jinou kvalitu záznamu.

1 Stiskem v V zvýrazněte { Record 
Quality } a stiskem B zobrazte volby.

2 Stiskem v V vyberte požadované 
nastavení kvality záznamu.

3 Potvrďte stiskem OK.
 

SETUP MENU - GENERAL

Record Quality SPP

Auto Chapter Marker 5min.

DivX(R) Video on Demand OK

Delete Optical Disc OK

Automatické značky kapitol

Výchozí nastavení kvality záznamu

TIP: Pro návrat do předchozí nabídky stiskněte b. Nabídku opustíte stiskem SETUP.
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Nastavení GENERAL (Obecné nastavení) (podtržené volby jsou výchozí nastavení)

Auto Chapter Marker Během nahrávání titulu můžete vložit značky kapitol. Jejich 
nastavením můžete snadno přistoupit k určitým částem záznamu.

Stiskem B zobrazíte nabídku a pomocí tlačítek v V zvolíte jednu 
z voleb.
{ 5min. } – Značky kapitol budou vkládány během 

nahrávání v 5minutových intervalech.
{ 10min. } – Značky kapitol budou vkládány během 

nahrávání v 10minutových intervalech.
{ 20min. } – Značky kapitol budou vkládány během 

nahrávání v 20minutových intervalech.
{ 30min. } – Značky kapitol budou vkládány během 

nahrávání v 30minutových intervalech.
{ Off } – Značky kapitol nebudou vkládány.

(Automatické značky 
kapitol)

Record Quality Volbou vyberete preferovaný režim kvality záznamu.

Stiskem B zobrazíte nabídku a pomocí tlačítek v V zvolíte jednu 
z voleb.

(Kvalita záznamu)

Počet hodin záznamu, které lze uložitKvalita záznamu

1

2

2,5

3

4

6

8

34

68

85

102

136

200

270

HQ High Quality

SP Standard Play

SPP Standard Play Plus

LP Long Play

EP Extended Play

SLP Super Long Play

SEP Super Extended Play

160GB HDD DVD±R/
DVD±RW

Uvedené hodnoty jsou pouze přibližné. Část kapacity pevného disku HDD je vyhrazena
pro činnost tohoto rekordéru a pro funkci časového posunu.
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UPOZORNĚNÍ!
Pořady, které nelze nahrát
Televizní programy, filmy, videokazety, 
disky a některá další média jsou chráněná 
proti kopírování, a proto je nelze na 
tomto rekordéru nahrávat.

Nahrávání z různých zdrojů

Na pevný disk můžete zvolit nahrávání TV 
pořadu nebo jiného externího zdroje.

Dále uvedeným postupem můžete 
nahrávat TV programy na pevný disk, kde 
mohou být uloženy pro pozdější 
prohlížení nebo záznam na DVD disk.

1 V režimu tuner na dálkovém ovládání 
stiskem INFO zobrazte pruh časového 
posunu.

2 Pomocí tlačítek . / > vyhledejte 
začátek scény v dočasné paměti pevného 
disku, od které chcete zahájit nahrávání.

3 Stiskem REC z na dálkovém ovládání 
spusťte nahrávání.

Nahrávání ukončíte stiskem SELECT.
Pro uložení všech programů uložených 
v paměti časového posunu podržte 
REC z.

4 Nahrávání ukončíte stiskem STOP x na 
dálkovém ovládání.

Pro postup nahrávání přímo na DVD 
se podívejte na kapitolu „Nahrávání na 
DVD“.

Video pořad můžete nahrávat přímo 
z připojeného DV kamkordéru na pevný 
disk, kde jej můžete snadno upravit 
a nakopírovat v případě potřeby na DVD 
disk.

UPOZORNĚNÍ!
– Pokud stisknete na dálkovém 
ovládání DV, bude neoznačený obsah 
v paměti časového posunu (TSB) 
odstraněn.

Nahrávání TV programů

Nahrávání z kamery DV

CH +

INFO
PAUSE

STOP

DV

REC
–

TIP: Pro záznam na pevný disk zvolte vhodnou kvalitu. Stejná kvalita bude použita při kopírování 
záznamu z pevného disku na DVD, viz část „Před nahráváním – Obecné Nastavení“.

N
ahrávání na pevný disk
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1 Připojte DV kamkordér do zdířky DV IN 
na předním panelu tohoto rekordéru.

2 Na DV kamkordéru nalezněte začátek, od 
které požadujete nahrávat a přepněte jej 
do pauzy.

3 Zapněte TV a nastavte správný program 
pro vstup rekordéru (např. „EXT“, „0“, 
„AV“). 

4 Zapněte rekordér a na dálkovém ovládání 
stiskněte DV.

Zobrazí se informační panel.

Opakovaným stiskem SELECT změňte 
kvalitu záznamu.

5 Stiskem REC z spusťte nahrávání a poté 
stiskněte na DV kamkordéru tlačítko 
PLAY.

Nahrávání můžete pozastavit stiskem 
PAUSE X.
Další pokračování v nahrávání provedete 
stiskem PLAY B.

Po opětovném spuštění nahrávání 
bude vytvořena nová kapitola.

6 Nahrávání ukončíte stiskem STOP x.
Pokud začnete nové nahrávání, bude 

vytvořen nový titul.

Pro postup nahrávání přímo na DVD 
se podívejte na kapitolu „Nahrávání na 
DVD“.

V tomto rekordéru je vestavěn systém 
ochrany proti kopírován, který zabraňuje 
přenosu dat z předem nahraných DVD 
disků nebo jakéhokoliv materiálu 
chráněného proti kopírování na 
nahrávatelné DVD. Obsah můžete pouze 
uložit do dočasné paměti pevného disku.

Poznámka: Než budete pokračovat, 
vyberte preferovaný režim kvality 
záznamu, viz „Před nahráváním – Výchozí 
nastavení nahrávání“.

1 K rekordéru připojte externí přístroj (viz 
kapitola „Krok 2: Volitelná připojení“).

2 Zapněte TV a nastavte správný program 
pro vstup rekordéru (např. „EXT“, „0“, 
„AV“). 

3 Stiskem STANDBY-ON (1) zapněte 
rekordér.

Pokud se na obrazovce neobjeví žádný 
program stiskněte na dálkovém ovládání 
TUNER.

Stop State: DV
Record to Hard Disc As Standard Play Plus
Elapsed Time:  00:00:00 Remaining Time: 02:25:25

Nahrávání z externího přístroje 
(Kamery/videomagnetofonu/DVD 
přehrávače)

TUNER
SOURCE

PAUSE

REC

TIP: Pro záznam na pevný disk zvolte vhodnou kvalitu. Stejná kvalita bude použita při kopírování 
záznamu z pevného disku na DVD, viz část „Před nahráváním – Obecné Nastavení“.
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4 Opakovaným stiskem SOURCE vyberte 
správný vstupní kanál, který odpovídá 
zdířce připojeného přístroje.
– { EXT1 }: EXT1 TO TV I/O zdířka 

scart na zadní straně.
– { EXT 2 }: EXT2 AUX I/O zdířka scart 

na zadní straně.
– { CAM 1 }:VIDEO zdířka scart na 

přední straně.
– { CAM 2 }:S-VIDEO zdířka scart na 

přední straně.

5 Stiskem REC z spusťte nahrávání.
Opakovaným stiskem REC z můžete 

zvětšit délku nahrávání v 30 minutových 
přírůstkách.

6 Na připojeném přístroji stiskněte 
přehrávání. Přehrávání na přístroji můžete 
pozastavit stiskem PAUSE X. 
Pokračování provedete opětovným 
stiskem PLAY B.

Tuto funkci můžete použít pro 
odstranění nevyžádaných částí pořadu.

7 Nahrávání můžete ukončit ještě před 
uplynutím času stiskem STOP x.

Pro postup nahrávání přímo na DVD 
se podívejte na kapitolu „Nahrávání na 
DVD“.

TIP: Pro záznam na pevný disk zvolte vhodnou kvalitu. Stejná kvalita bude použita při kopírování 
záznamu z pevného disku na DVD, viz část „Před nahráváním – Obecné Nastavení“.
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UPOZORNĚNÍ!
Pořady, které nelze nahrát
Televizní programy, filmy, videokazety, 
disky a některá další média jsou chráněná 
proti kopírování, a proto je nelze na 
tomto rekordéru nahrávat.

Kopírování z pevného disku na 
nahrávatelné DVD

Nahraný titul můžete kopírovat z pevného 
disku na DVD.

Doba nutná pro nakopírování obsahu 
z pevného disku na DVD závisí na kvalitě 
záznamu na pevném disku.

Během procesu kopírování není možné 
změnit kvalitu záznamu. Z tohoto důvodu 
je nutné vhodně zvolit kvalitu při prvním 
záznamu na pevný disk.

Proces kopírování je prováděn vyšší 
rychlostí než samotný záznam. Na disk 
budou uloženy následující informace:
– Titul/název záznamu
– Datum záznamu
– Čas záznamu
– Kvalita záznamu / délka záznamu
– Indexové zobrazení titulu

Disky pro nahrávání

V tomto rekordéru je možné používat 
několik typů nahrávatelných DVD disků:

DVD±RW (Přepisovatelné DVD disky)
– Přepisovatelné disky mohou být použity 
na opakované nahrávání vždy po smazání 
jejich obsahu.

DVD±R (Zapisovatelné DVD disky)
– Zapisovatelné disky mohou být použity 
pro nahrávání jen jednou. Každý nový 
záznam je přidán na konec stávajícího 
záznamu a obsah nemůže být přepsán.
– Úpravy na disku mohou být prováděny 
pouze do dokončení (finalizování) disku.
– Pro přehrání takového disku na jiném 
DVD přehrávači musí být disk nejprve 
finalizován (viz část „Přehrávání záznamů 
(DVD±R) na jiných DVD přehrávačích“). 
Po provedení finalizace není již možné na 
disk přidávat další záznam.

TIP: Před nahráváním se ujistěte o dostatečném volném místě na DVD±R. Před přehráváním 
DVD±R na jiném DVD přehrávači musíte DVD disk finalizovat, viz část „Úprava záznamu – 
nahrávatelné DVD.

N
ahrávání na DVD
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Nahrávání z různých zdrojů

Pro nahrávání na DVD disk můžete zvolit 
zdroj na pevném disku rekordéru nebo 
také externí vstup. Kapacita disku závisí na 
kvalitě záznamu, která byla zvolena pro 
záznam na rekordéru nebo přístroji. Viz 
předcházející strana.

1 Zapněte TV a nastavte správný program 
pro vstup rekordéru (např. „EXT“, „0“, 
„AV“).

2 Do rekordéru vložte nahrávatelné DVD.

3 Na dálkovém ovládání stiskněte HDD.
Na obrazovce se objeví obsah nabídky.

4 Pomocí tlačítek v V zvýrazněte titul(y) 
a stiskem SELECT označte ty, které 
chcete kopírovat na DVD.

Pokud je na pevném disku obsaženo 
mnoho záznamů, použijte . (rychlý 
posun vzad) nebo > (rychlý posun 
vpřed) pro přesun na předcházející/
následující stranu.

5 Na dálkovém ovládání stiskněte HDD.
Záznam na disk DVD bude zahájen. 

V pravém dolním rohu se zobrazí 
indikátor kopírování .

Po dokončení se přestane ikona 
zobrazovat.

6 Nahrávání ukončete stiskem STOP x na 
dálkovém ovládání.

POZNÁMKA:
– Během výběru záznamu pro kopírování 
můžete stiskem SHUFFLE na dálkovém 
ovládání pořídit obsah titulů záznamu. 

STOP

DVHDD
DVD REC
SOURCE

SELECT

REC

PAUSE

Nahrávání z pevného disku

HDD  10 Titles

For other options, press [DVD], [DV],
[TUNER] keys. Press [RIGHT] to go to 
edit menu.

00:20:20
SP   PAL

25%

001 CH001
CH003
CH009
CH004
CH002
CH008

002
003
004
005
006

Date TimeNo Ch. Title

14/05/05
20/05/05

25/04/05
30/04/05
28/03/05
12/04/05

14.00
16.00

Travel

Nature

News
Drama

News
Title 3

03.30
20.30

08.30
11.00

1. Press [SELECT] to
mark or unmark 
recordings.
2. Press [HDD] to
copy selected
recordings to DVD.

Press [SHUFFLE] to
sort by title.

CH012007 05/08/05 News21.30
CH010008 30/06/05 Discover22.30

TIP: Před nahráváním se ujistěte o dostatečném volném místě na DVD±R. Před přehráváním 
DVD±R na jiném DVD přehrávači musíte DVD disk finalizovat, viz část „Úprava záznamu – 
nahrávatelné DVD.
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1 Zapněte TV a nastavte správný program 
pro vstup rekordéru (např. „EXT“, „0“, 
„AV“).

2 Do rekordéru vložte nahrávatelné DVD.

3 Na dálkovém ovládání vyberte přímý 
režim nahrávání stiskem DVD REC.

Na obrazovce se zobrazí informační 
panel.

4 Opakovaným stiskem SOURCE vyberte 
z následujících možností:

{ Tuner }
Vstup jsou TV programy.

{ CAM 1 }
Vstupní zdroj je připojen na zdířky VIDEO 
a AUDIO L/R na předním panelu 
rekordéru.

{ CAM 2 }
Vstupní zdroj je připojen na zdířky 
S-VIDEO a AUDIO L/R na předním 
panelu rekordéru.

{ EXT 1 }
Vstupní zdroj je připojen na zdířky EXT1 
TO TV-I/O zásuvku scart na zadním 
panelu rekordéru.

{ EXT 2 }
Vstupní zdroj je připojen na zdířky EXT2 
AUX-I/O zásuvku scart na zadním panelu 
rekordéru.

Alternativně,

Pro nahrávání z DV kamkordéru 
připojeného na zdířku DV IN na předním 
panelu stiskněte DV.

5 Stiskem SELECT vyberte režim kvality 
záznamu.

6 Na dálkovém ovládání stiskněte REC z.

7 Nahrávání ukončete stiskem STOP x na 
dálkovém ovládání.

POZNÁMKA:
– Všechna nastavení titulu a voleb budou 
ztracena po vyjmutí nebo nahrazení DVD 
disku.

Pro úpravu záznamu na 
nahrávatelném DVD disku se podívejte 
na část „Úprava záznamů – Nahrávatelné 
DVD“.

Nahrávání z externího přístroje/
videomagnetofonu/DV kamery

System State: Stop
Record to Optical Disc As Standard Play Plus
Elapsed Time:  00:00:00 Remaining Time: 00:00:00

Počet hodin záznamu, které lze uložitKvalita záznamu

1

2

2,5

3

4

6

8

34

68

85

102

136

200

270

HQ High Quality

SP Standard Play

SPP Standard Play Plus

LP Long Play

EP Extended Play

SLP Super Long Play

SEP Super Extended Play

160GB HDD DVD±R/
DVD±RW

Uvedené hodnoty jsou pouze přibližné. Část kapacity pevného disku HDD je vyhrazena
pro činnost tohoto rekordéru a pro funkci časového posunu.

TIP: Před nahráváním se ujistěte o dostatečném volném místě na DVD±R. Před přehráváním 
DVD±R na jiném DVD přehrávači musíte DVD disk finalizovat, viz část „Úprava záznamu – 
Nahrávatelné DVD.
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Časování nahrávání

Použitím funkce časování nahrávání 
můžete automaticky nastavit čas a datum 
pro začátek a ukončení záznamu. 
Rekordér sám nastaví správný kanál 
a zahájí nahrávání ve stanovený čas.

Na tomto rekordéru můžete 
naprogramovat až 8 nahrávání.

Pro použití funkce časování 
nahrávání musíte nastavit:
– Datum dne, ve který chcete nahrávat.
– Vstupní zdroj nahrávání.
– Čas začátku a konce nahrávání.
– Kvalitu záznamu (viz kapitola „Před 
nahráváním – Nastavení GENERAL 
(Obecné nastavení)“).

O systému VPS/PDC
„VPS“ (Video Programming System) 
a „PDC“ (Programme Delivery Control) 
řídí začátek a dobu trvání nahrávání TV 
kanálu. Pokud TV program začne dříve 
nebo končí později, než bylo naplánováno, 
rekordér správně nastaví začátek a konec 
záznamu.

Volby VPS/PDC mohou být použity pouze 
pro záznam celého programu od začátku 
do konce. Nastavení časovače, který je 
delší/kratší než čas vysílání podle VPS/
PDC, musíte tuto volbu zrušit.

Nahrávání s časovačem 
(ručně)

1 Zapněte TV a nastavte správný vstupní 
kanál Video In na TV.

Pokud nahráváte přímo na DVD disk, 
vložte nahrávatelné DVD ještě před 
pokračováním krokem 2.

2 Na dálkovém ovládání stiskněte TIMER.
Zobrazí se plánovač časovače.

3 Stiskem tlačítek V v zvýrazněte násle-
dující prázdnou položku a stiskněte OK.

Zobrazí nabídka úpravy časování.

TIMER
OK

1

2

3

4

5

6

Source Rec Mode Date Start VPSEnd Rec To

Timer Schedule

Timer Editor

Rec To 

Mode
Date
Start
End

HDD

Once

Source Ch003

31 / 01 / 0 5
21 : 3 3
22 : 0 3

Title
VPS/PDC

M y T i t l e 0
Off

Rec Mode SPP

OKOK OKCANCEL

Časování nahrávání
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4 Stiskem tlačítek V v vyberte položku 
nabídky a pomocí B zobrazte její další volby.

{ Source } (Vstupní zdroj)
– Pomocí tlačítek V v vyberte vstupní 
zdroj pro nahrávání.

{ Rec To } (Cíl záznamu)
– Pomocí tlačítek V v vyberte cíl 
nahrávání { HDD } nebo { DVD }.

{ Rec Mode } (Režim záznamu)
– Pomocí tlačítek V v vyberte vaši volbu.

{ Mode } (Režim opakování)
– Pomocí tlačítek V v vyberte způsob 
opakování záznamu { Once } (Jednou), 
{ Daily } (Denně), { Weekly } (Týdně), 
{ Mon-Fri } (Pondělí až pátek), { Mon-Sat } 
(Pondělí až sobota), { Weekend } (Víkend).

{ Date }
– Pomocí V v nebo tlačítek číslic 0-9 
zadejte datum nahrávání.

{ Start }
– Pomocí V v nebo tlačítek číslic 0-9 
zadejte počáteční čas nahrávání.

{ End }
– Pomocí V v nebo tlačítek číslic 0-9 
zadejte koncový čas nahrávání.

{ Title }
– Pomocí V v b B napište titul vybrané 
nahrávky.

{ VPS/PDC }
– Pomocí tlačítek V v zapněte nebo 
vypněte režim programování VPD/PDC 
(viz předcházející odstavec „O systému 
VPS/PDC“).

5 V nabídce vyberte  a potvrďte OK.
Systém uloží nastavení časovače a vrátí 

se k zobrazení přehledu naplánovaných 
nahrávání.
Výše provedené nastavení časovače 
zrušíte stiskem SELECT na dálkovém 
ovládání.

6 Stiskem STANDBY ON (1) vypněte 
rekordér.

Pokud nebude rekordér 3 minuty před 
zahájením naplánovaného nahrávání 
v pohotovostním režimu, zobrazí se 
zpráva upozornění.

Při naplánování nahrávání bude svítit 
indikátor „TIMER“ na displeji přístroje.

POZNÁMKA:
– Nastavte časování začátku záznamu 
o jednu minutu dříve před zahájením 
programu. Tím si zajistíte nahrání celého 
pořadu, protože disk vyžaduje přibližně 30 
sekund pro přípravu nahrávání.

Pokud máte k rekordéru připojen satelitní 
přijímač nebo přijímač kabelové TV (viz 
část „Krok 2: Volitelná připojení – 
Připojení k přijímači kabelové TV nebo 
satelitnímu přijímači“) pokračujte dále 
uvedeným postupem.

1 Na přijímači kabelové nebo satelitní TV 
vyberte kanál, ze kterého chcete nahrávat.

2 Naprogramujte nahrávání s potřebnými 
informacemi. Pokračujte podle kroků 1 
až 4 manuální postupu „Nahrávání 
s časovačem (ručně)“uvedeného na 
předcházející stránce.

Při výběru vstupního zdroje { Source } 
zvolte { EXT 2 } jako vstupní kanál 
a potvrďte stiskem OK.

3 Přijímač kabelové nebp satelitní TV 
ponechejte zapnutý.

4 Stiskem STANDBY ON (1) vypněte 
rekordér.

OKOK

Naprogramování nahrávání 
z externího přijímače kabelové 
nebo satelitní TV

TIP: Pro záznam na pevný disk zvolte vhodnou kvalitu. Stejná kvalita bude použita při kopírování 
záznamu z pevného disku na DVD.
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Změna / smazání 
naprogramovaného záznamu

1 Zapněte TV a nastavte správný vstupní 
kanál Video In na TV.

2 Na dálkovém ovládání stiskněte TIMER.
Zobrazí se plánovač časovače.

3 Stiskem tlačítek V v zvýrazněte položku, 
kterou požadujete změnit nebo vymazat.

4 Položku časovače vymažete stiskem 
SELECT na dálkovém ovládání.

5 Pro změnu času naprogramovaného 
záznamu stiskněte OK a zobrazí se 
nabídka pro úpravu zvolené položky.

6 Vyberte položku a proveďte potřebné 
změny.

7 Po dokončení vyberte v nabídce  
a stiskem OK potvrďte provedené změny.

8 Stiskem TIMER nabídku ukončete.

1

2

3

4

5

6

Source Rec Mode Date Start VPSEnd Rec To

Timer Schedule

CH003 SP 31/01/06 10.33 HDD

EXT 1

CH008

EP

SP

05/01/06

30/03/06

04.00

10.00

DVD

HDD

On

Off

On

11.03

05.30

11.15

Timer Editor

Rec To 

Mode
Date
Start
End

HDD

Once

Source Ch003

31 / 01 / 0 5
21 : 3 3
22 : 0 3

Title
VPS/PDC

M y T i t l e 0
Off

Rec Mode SPP

OKOK OKCANCEL

OKOK

TIP: Pro záznam na pevný disk zvolte vhodnou kvalitu. Stejná kvalita bude použita při kopírování 
záznamu z pevného disku na DVD.
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Přehrávání záznamů na 
pevném disku

Každá nahrávka na pevném disku se 
zobrazuje v nabídce obsahu disku 
společně s indexovým zobrazením.

1 Na dálkovém ovládání stiskněte HDD.
Zobrazí se nabídka obsahu pevného 

disku.
2 Pomocí v V zvýrazněte požadovaný titul 

a stiskem OK na dálkovém ovládání 
zahájíte přehrávání.

Pokud je na pevném disku obsaženo 
mnoho záznamů, použijte . (rychlý 
posun vzad) nebo > (rychlý posun 
vpřed) pro přesun na předcházející/
následující stranu.

3 Během přehrávání můžete používat 
následující tlačítka na dálkovém ovládání.

./>
– Přesun na začátek nebo předcházející/
následující kapitolu.
– Podržením tlačítka spustíte rychlé 
vyhledávání vzad/vpřed, opakovaným 
stiskem tlačítka měníte rychlost 
vyhledávání.

B
– Posun vpřed o 30 sekund.

b
– Posun vzad o 10 sekund.

PLAY B
– Zahájení přehrávání.

PAUSE X
– Pauza v přehrávání.

INFO
– Zobrazení panelu časového posunu. 
Opakovaným stiskem se panel opět 
nebude zobrazovat.
– Zobrazení nápovědy pro vybranou 
funkci.

STOP x
– Ukončení přehrávání.

ZOOM
– Zvětšení a zmenšení statického obrazu 
(při pauze).

POZNÁMKA:
– Během výběru záznamu pro přehrávání 
můžete stiskem SHUFFLE na dálkovém 
ovládání třídit záznamy podle titulu.

HDD  10 Titles

For other options, press [DVD], [DV],
[TUNER] keys. Press [RIGHT] to go to
edit menu.

00:20:20
SP   PAL

001 CH001
CH003
CH009
CH004
CH002
CH008

002
003
004
005
006

Date TimeNo Ch. Title

14/05/05
20/05/05

25/04/05
30/04/05
28/03/05
12/04/05

14.00
16.00

Travel

Nature

News
Drama

News
Title 3

03.30
20.30

08.30
11.00

1. Press [SELECT] to
mark or unmark 
recordings.
2. Press [HDD] to
copy selected
recordings to DVD.

Press [SHUFFLE] to
sort by title.

CH012007 05/08/05 News21.30
CH010008 30/06/05 Discover22.30

STOP

DVHDD
SOURCE

REC

PAUSEPLAY

ZOOM
INFO

00:38:36

01:15:3000:00:00

Přehrávání zpevného disku
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Použitelné disky

V tomto rekordéru můžete přehrávat 
a nahrávat následující druhy disků:

Nahrávání a přehrávání:
DVD±RW
(Přepisovatelné DVD)
může být nahráváno 
a přepisováno 
opakovaně.

DVD±R
(Zapisovatelné DVD)
může být nahráváno 
pouze jednou.

Pouze přehrávání:
DVD Video
(Digital Versatile Disc)

CD-RW
(Přepisovatelné CD) 
Obsahující audio/MP3/JPEG.

CD-R
(Zapisovatelné CD)
Obsahující audio/MP3/JPEG.

Audio CD
(Compact Disc Digital Audio)

MP3 disc

Video CD
(Formáty 1.0, 1.1 a 2.0)

Super Video CD

DivX Disc
(DivX verze 3.11, 4.x, 5.x, 6)

UPOZORNĚNÍ!
– Pokud se při stisku tlačítka objeví 
na TV obrazovce ikona zákazu ( ), 
znamená to, že funkce není 
v současné chvíli dostupná nebo ji na 
tomto disku není možné použít.
– DVD disky a přehrávače jsou 
navrženy s regionálními omezeními. 
Před přehráváním disku si ověřte, 
aby číslo regionu na obalu disku bylo 
shodné s regionem podporovaným 
vaším přehrávačem.
– Na mechaniku disku netlačte ani 
do ní nevkládejte jiné objekty než 
disky. Mohlo by dojít k poškození.

Vkládání disku

1 Stiskem STANDBY ON (1) zapněte 
rekordér.

2 Stiskněte OPEN/CLOSE Z na předním 
panelu rekordéru.

Vysune se mechanika disku.
3 Opatrně vložte disk na plotnu mechaniky 

titulem směřujícím nahoru a opté opět 
stiskněte OPEN/CLOSE Z.

Ujistěte se, že disk je vložen 
potištěnou stranou nahoru. Pro 
oboustranné disky vložte disk podle 
označení titulu.

4 Zapněte TV a nastavte správný vstupní 
kanál Video In na TV (viz kapitola „Krok 3: 
Instalace a nastavení – Nalezení kanálu“).

5 Přehrávání bude automaticky zahájeno 
nebo se na obrazovce objeví dialogové 
okno (viz následující strana).

ReWritable

Recordable

TIP: Na tomto rekordéru nelze přehrát některé disky vzhledem ke konfiguraci a charakteristice 
disku nebo také vzhledem k podmínkám při záznamu a autoringu.

Přehrávání z disku
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Zahájení přehrávání disku

Přehrávání bude automaticky zahájeno. 
Pokud je na disku obsažena vlastní nabídka, 
bude zobrazena. Jinak rekordér zobrazí 
přehled indexového zobrazení.

Více informací o možnostech přehrávání 
naleznete v kapitole „Další možnosti při 
přehrávání“.

DVD disk zpravidla obsahuje nabídku. 
Můžete si z ní vybrat vlastní nastavení 
(titulky nebo jazyk zvukového 
doprovodu).

1 Vložte DVD disk.

Pokud se na obrazovce objeví 
nabídka disku

Pomocí tlačítek číslic 0-9 zadejte vaši 
volbu nebo pomocí tlačítek v V b B 
vyberte možnost přehrávání a stiskem 
OK spusťte přehrávání.

Výběr značky určité kapitoly/titulu

Během přehrávání můžete opakovaným 
stiskem T/C na dálkovém ovládání 
přepínat mezi { Title } (Titul), { Chapter } 
(Kapitola), { Time } (Čas). Pomocí 
tlačítek číslic 0-9 zadejte vaši volbu 
titulu/kapitoly nebo čas během přehrávání.

2 Přehrávání ukončete stiskem STOP x.

(Super) Video CD mají možnost ovládání 
přehrávání pomocí nabídky „PBC“ 
(Playback Control). Funkce umožňuje 
interaktivně přehrávat CD pomocí 
nabídky na displeji.

1 Vložte (Super) Video CD.

Pokud je „PBC“ zapnuté se na 
obrazovce objeví nabídka disku

2 Pomocí tlačítek číslic 0-9 zadejte vaši 
volbu nebo vyberte možnost přehrávání.

Na dálkovém ovládání stiskem RETURN 
se vrátíte na předcházející nabídku.

Režim PBC můžete zapnout/vypnout 
stiskem tlačítka INFO na dálkovém 
ovládání během přehrávání a zobrazíte 
volby přehrávání.

Pomocí tlačítek v V vyberte { PBC } 
a stiskem B zvolte buď { PBC On } nebo 
{ PBC Off }.

3 Přehrávání ukončete stiskem STOP x.

1 Vložte zvukové CD.
Stiskněte DVD a přehrávání bude 

automaticky zahájeno.
2 Přehrávání ukončete stiskem STOP x.

 

Přehrávání DVD video disku

Přehrávání (Super) Video CD

Přehrávání audio CD

TIP: Na tomto rekordéru nelze přehrát některé disky vzhledem ke konfiguraci a charakteristice 
disku nebo také vzhledem k podmínkám při záznamu a autoringu.
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1 Vložte nahraný disk DVD.
Zobrazí se indexové zobrazení.

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

3 Přehrávání ukončíte stiskem STOP x.

POZNÁMKA:
– Pokud se na displeji přístroje zobrazí 
„BLANK“, značí to disk, na kterém není 
žádný záznam. 

Rekordér podporuje přehrávání titulů ve 
formátu DivX®, které můžete zkopírovat 
z vašeho počítače na CD-R/RW nebo 
zapisovatelné DVD.

1 Vložte disk ve formátu DivX®.
Zobrazí se obsah disku.

Pokud film ve formátu DivX® obsahuje 
externí titulky, musíte je nejprve vybrat ze 
seznamu souborů.
Pomocí tlačítek v V vyberte soubory pro 
přehrávání a stiskem SELECT vaši volbu 
potvrďte.

2 Stiskem PLAY B zahájíte přehrávání.

Během přehrávání můžete stiskem INFO 
na dálkovém ovládání zobrazit obsa disku.

POZNÁMKA:
– Rekordér podporuje titulky s příponou 
soborů (.srt; .smi; .sub; .sami).
– Během přehrávání titulu DivX® se může 
vyskytnout jev pixelizace (rozpadnutí obrazu) 
díky chybně kódovaného obsahu.

1 Vložte disk MP3.
Zobrazí se nabídka obsahu.

Poznámka: Pokud je na disku mnoho 
souborů (skladeb, obrázků), bude doba do 
zobrazení obsahu disku na obrazovce 
delší.

2 Pomocí tlačítek v V se můžete pohybovat 
v nabídce a stiskem OK zobrazíte složku/
album.

3 Pomocí tlačítek v V se vyberte skladbu/
soubor pro přehrání.

Do předcházející nabídky přejdete stiskem 
RETURN.

4 Seznam přehrávání (playlist) vytvoříte 
zvýrazněním skladby/souboru a stiskem 
SELECT.

Vybrané skladby/soubory se zobrazí 
v pravé části obrazovky.

Pomocí b B se můžete přepínat mezi 
levou a pravou stranou obrazovky.

5 Stiskem PLAY B zahájíte přehrávání.

6 Během přehrávání můžete přecházet na 
předcházející/následující skladbu stiskem 
./>.

7 Přehrávání ukončíte stiskem STOP x.

POZNÁMKA:
– Na multi-session CD bude přehrána pouze 
první sekce záznamu. 
– Při přehrávání MP3 se může vyskytnout 
jev případného přeskočení zvuku. 

Přehrávání nahrávatelného DVD

Přehrávání disku DivX

Přehrávání disku MP3

File Play - Stop 0:00:00/ 0:00:00

Directory Playlist
Bee Gees
Phil Collins
Bryan Adams
Collin Raye
Nat King Cole
UB40
Jordan Hill
Faith Hill

1
2
3
4
5
6
7
8

TIP: Na tomto rekordéru nelze přehrát některé disky vzhledem ke konfiguraci a charakteristice 
disku nebo také vzhledem k podmínkám při záznamu a autoringu.
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Obrázky typu JPEG můžete nastavit na 
automatické promítání jeden za druhým.

1 Vložte disk s obrázky JPEG (CD, CD-R/
RW, DVD).

Zobrazí se obsah disku.
2 Pomocí tlačítek v V se můžete pohybovat 

v nabídce a stiskem OK zobrazíte složku/
album.

3 Seznam přehrávání (playlist) vytvoříte 
zvýrazněním skladby/souboru a stiskem 
SELECT.

Vybrané skladby/soubory se zobrazí 
v pravé části obrazovky.

Skladbu/soubor můžete ze seznamu 
odstranit opětovným stiskem SELECT.

4 Přehrávání můžete vybrat mezi původním 
obsahem disku nebo ze seznamu. Před 
výběrem skladby/souboru pro přehrávání 
vyberte správnou obrazovku pomocí b B. 

Pokud disk obsahuje hudební MP3 
a obrázky JPEG, můžete spustit 
současné přehrávání hudby 
a promítání obrázků.

Vyberte soubor MP3 a stiskem OK 
spusťte přehrávání, poté vyberte soubor 
obrázku z nabídky a stiskem OK zahájíte 
přehrávání hudby s promítáním obrázků.

5 Během přehrávání můžete stiskem tlačítka 
INFO na dálkovém ovládání zobrazovat 
různá nastavení přehrávání snímků.

Stiskem ZOOM na dálkovém ovládání 
můžete obrázek zvětšit.

6 Přehrávání ukončíte stiskem STOP x.

Disky s obrázky JPEG
Rekordér umožňuje číst obrázky JPEG 
uložené na CD-ROM, Picture CD nebo 
DVD.

Formát souboru:
– Přípona souboru musí být „.JPG“, „.JPE“ 
nebo „.JPEG“.
– Mohou být zobrazeny pouze obrázky 
splňující standard DCF nebo JPEG (např. 
i TIFF).
– Nelze přehrávat videosekvence Motion 
JPEG (MPG), obrázky v jiných formátech 
než JPEG ani obrázky přiřazené se 
zvukem.
– Rekordér může vyžadovat delší dobu 
pro načtení a zobrazení obsahu disku na 
TV obrazovce a to vzhledem k počtu 
skladeb/obrázků na disku.

Přehrávání disku s obrázky (nebo 
také promítání s hudbou)

File Play - Stop 0:00:00/ 0:00:00

Directory Playlist
Japan trip
Bryan Bday
My songs
Hot Hits

1
2
3
4

File Play - Stop 0:00:00/ 0:00:00

Directory Playlist

P1010001.JPG
P1010008.JPG
BUTTER-1.JPG
NATURE-1.JPG
BUTTER-1.JPG
P1022500.JPG
P1023000.JPG
MERLIO-1.JPG

1
2
3
4
5
6
7
8

..\

File Play
Type

Trick

Zoom
Rotate

Normal
PIC

Play
Top to bottom
Fitscreen
Clockwise 0

Mode

Wipe Top to bottom
Down to top
Left to right
Right to left
Extend center V.

TIP: Na tomto rekordéru nelze přehrát některé disky vzhledem ke konfiguraci a charakteristice 
disku nebo také vzhledem k podmínkám při záznamu a autoringu.
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Změna na jiný titul/kapitolu/
skladbu

Pokud disk obsahuje více než jednu 
skladbu, titul nebo kapitolu, můžete se na 
jinou přepnout následujícím postupem.

Během přehrávání,

Stiskem > přejdete na následující titul/
kapitolu/skladbu.

Stiskem . přejdete na přecházející 
titul/kapitolu/skladbu.

Případně,

Opakovaným stiskem T/C můžete 
přepínat mezi { Title } (Titul), { Chapter } 
(Kapitola) nebo { Time } (Čas). A poté 
stiskem tlačítek číslic 0-9 můžete zadat 
přímo číslo titulu/kapitoly/skladby.

Pauza v přehrávání 
a krokování obrazu

1 Během přehrávání stiskem PAUSE X 
můžete přehrávání pozastavit. Zobrazí se 
statický snímek.

2 Opětovným stiskem PAUSE X se 
posunete o jeden snímek vpřed.

3 Pro pokračování přehrávání stiskněte 
PLAY B.

Vyhledávání zpět/vpřed

Rychlý posun zpět a vpřed můžete nastavit 
na 2×, 4×, 16× a 32× násobek normální 
rychlosti přehrávání.

1 Během přehrávání podržte . (rychlý 
posun vzad) nebo > (rychlý posun 
vpřed).

2 Během přehrávání disku můžete stiskem B 
(vpravo) zobrazit nabídku přehrávání.

Pomocí tlačítek V v zvýrazněte 
{ Trick Mode - Play } a stiskem B 
(vpravo) zobrazte a zvolte rychlost 
posunu:
– FFWD ×2, FFWD ×4, FFWD ×16, 
FFWD ×32, FREV ×2, FREV ×4, FREV 
×16, FREV ×32, Slow FWD ×1/2, Slow 
FWD ×1/4, Slow FWD ×1/8, Slow REV 
×1/2, Slow REV ×1/4, Slow REV ×1/8.

Zvuk bude ztlumen.
3 Normální rychlost přehrávání obnovíte 

stiskem PLAY B.

Zvětšení obrazu

Tato funkce umožňuje zvětšit obraz na 
obrazovce a ve zvětšeném obrazu se 
pohybovat.

1 Stiskem ZOOM na dálkovém ovládání 
aktivujete funkci zvětšení.

2 Pomocí tlačítek b B v V se můžete 
v obrazu pohybovat.

3 Opakovaným stiskem ZOOM obnovíte 
původní velikost obrazu.

TIP: Na některých discích nemusí být popisované funkce dostupné. Vždy se podívejte na informace 
dodávané ke konkrétnímu disku.

D
alší m

ožnosti při přehrávání
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Použití INFO

1 Během přehrávání stiskněte na dálkovém 
ovládání dvakrát INFO.

Na TV se zobrazí nabídka přehrávání.

2 Pomocí tlačítek v V vyberte nastavení, 
které chcete upravit.

Pokyny a vysvětlení jednotlivých voleb 
jsou uvedeny na následujících stránkách.

3 Nabídku ukončíte stiskem INFO.

Zde můžete vybrat různé možnosti opa-
kovaného nebo náhodného přehrávání.

1 Během přehrávání stiskněte na dálkovém 
ovládání dvakrát INFO.

Zobrazí se nabídka přehrávání.
2 Pomocí tlačítek v V vyberte { Mode } 

a stiskněte OK.

3 Pomocí tlačítek v V vyberte jednu 
z možností opakování.

{ Normal } (Normální)
– Funkce opakování nebude aktivní 
a přehrávání bude v normálním režimu.

{ Repeat A-B } (Opakování bloku)
– Funkce opakování přehrávání bude ve 
zvolené části titulu/kapitoly/skladby. 
Stiskem OK označíte začátek a konec 
bloku, který chcete opakovat.

{ Repeat Chapter } (Opakování kapitoly)
– Funkce opakování bude přehrávat 
současnou kapitolu (pouze na DVD).

{ Repeat Track/Title } (Opakování 
skladby/titulu)
– Funkce opakování bude přehrávat 
současný titul/skladbu.

{ Repeat Directory } (Opakování složky)
– Funkce opakování bude přehrávat 
současnou složku/adresář (pouze pro 
disky MP3, JPEG, Picture CD).

{ Repeat Disc } (Opakování disku)
– Funkce opakování bude přehrávat celý 
disk.

{ Shuffle } (Náhodný výběr)
– Funkce náhodného výběru skladeb 
z celého disku.

4 Opakované přehrávání zrušíte stiskem 
STOP x a poté stiskem PLAY B. 
Můžete také, opakováním kroků 1 až 3 
vybrat volbu { Normal } a stisknout OK. 

SELECT
INFO

OK

DVD

Trick mode
Title

Chapter
Audio

Subtitle
Angle

Title Time

Normal
Play
02/05
01/22
01/02 - OTH
Off
01/03
00:22:03 - 00:27:24

Mode

Výběr voleb opakování

TIP: Na některých discích nemusí být popisované funkce dostupné. Vždy se podívejte na informace 
dodávané ke konkrétnímu disku.
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Obsah disku můžete uspořádat v seznamu 
a na jeho základě pak zvolené skladby 
přehrávat.

1 Během přehrávání stiskněte na dálkovém 
ovládání dvakrát INFO.

Zobrazí se nabídka přehrávání.
2 Vyberte { Mode } > { Program }.

Zobrazí se nabídka programu.

3 Pokud je disk nahrán s tituly/složkami/alby, 
můžete je stiskem OK zobrazit.

Stiskem OK na zvýrazněné skladbě/
souboru/kapitole bude zahájeno 
přehrávání.

Pomocí b B se můžete přepínat mezi 
levou a pravou stranou obrazovky.

Naprogramování vaší oblíbené 
skladby/souboru/kapitoly

4 Pomocí tlačítek v V vyberte skladbu/
soubor/kapitolu a stiskněte SELECT na 
dálkovém ovládání.

Vybraná skladba/soubor/titul se objeví 
v pravé části obrazovky.

Pořadí uvedené v seznamu bude 
pořadím při přehrávání.

Vyjmutí položky ze seznamu

5 Stiskem B se přepněte do pravé části 
obrazovky a pomocí tlačítek v V vyberte 
skladbu/soubor/kapitolu a stiskněte 
SELECT na dálkovém ovládání.

Zahájení přehrávání podle seznamu

6 Stiskem B se přepněte do pravé části 
obrazovky a stiskněte OK.

Přehrávání bude zahájeno od vybrané 
skladby/souboru/kapitoly a to podle 
naprogramovaného pořadí.

Ukončení programového přehrávání

7 Stiskem STOP x ukončíte programové 
přehrávání.

Tato funkce je k dispozici pouze na diskách 
DVD s několika zvukovými doprovody 
nebo na VCD s několika zvukovými kanály.

1 Na dálkovém ovládání stiskněte INFO.
Zobrazí se nabídka přehrávání.

2 Pomocí tlačítek v V vyberte { Audio } 
a stiskem B zobrazte volby.

3 Pomocí tlačítek v V vyberte jazyk zvuku 
a potvrďte stiskem OK.

Označení jazyka zvuku může být číslo 
nebo také zkratka, například „En“ pro 
anglický.

Pokud zvolený jazyk není na disku 
obsažen, bude místo něj použit jazyk 
výchozí.

POZNÁMKA:
– Některá DVD umožňují změnit jazyk zvuku 
pouze prostřednictvím nabídky disku DVD. 
Nabídku disku DVD zobrazíte stiskem DVD 
na dálkovém ovládání.
 

Vytváření seznamu skladeb (playlist)

DVD

Title Playlist
Title 1
Title 2
Title 3
Title 4
Title 5
Title 6
Title 7
Title 8

Změna jazyka zvukového 
doprovodu

TIP: Na některých discích nemusí být popisované funkce dostupné. Vždy se podívejte na informace 
dodávané ke konkrétnímu disku.
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DVD s několika druhy titulků. Jazyk titulků 
můžete změnit přímo při přehrávání DVD.

1 Na dálkovém ovládání stiskněte INFO.
Zobrazí se nabídka přehrávání.

2 Pomocí tlačítek v V vyberte { Subtitle } 
a stiskem B zobrazte nabídku a vyhledejte 
dostupné volby.

3 Pomocí tlačítek v V vyberte jazyk titulků 
a potvrďte stiskem OK.

Označení jazyka titulků může být číslo 
nebo také zkratka, například „En“ pro 
anglické.

Pokud zvolený jazyk není na disku 
obsažen, bude místo něj použit jazyk 
výchozí.

POZNÁMKA:
– Některá DVD umožňují změnit jazyk titulků 
pouze prostřednictvím nabídky disku DVD. 
Nabídku disku DVD zobrazíte stiskem DVD 
na dálkovém ovládání.

Tato funkce je k dispozici pouze na diskách 
DVD s několika záznamy pohledu kamery. 
Umožňuje sledovat obraz z několika 
rozdílných úhlů.

1 Na dálkovém ovládání stiskněte INFO.
Zobrazí se nabídka přehrávání.

2 Pomocí tlačítek v V vyberte { Angle } 
a stiskem B zobrazte dostupné volby.

Zobrazí se dostupné úhly pohledu 
kamery.

3 Pomocí tlačítek v V vyberte požadovaný 
úhel pohledu a potvrďte stiskem OK.

Volba umožňuje posun na konkrétní 
okamžik na disku.

1 Na dálkovém ovládání opakovaným 
stiskem T/C zobrazte v levém horním 
rohu obrazovky { Time : – : – – : – – }.

Pomocí tlačítek číslic 0-9 zadejte 
požadovaný čas.

Přehrávání se přesune na zvolený 
okamžik.

Změna jazyka titulků Přepínání úhlu pohledu kamery

Vyhledávání podle času

TIP: Na některých discích nemusí být popisované funkce dostupné. Vždy se podívejte na informace 
dodávané ke konkrétnímu disku.
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Nabídka úpravy titulu na 
pevném disku

V nabídce úpravy titulu na pevném disku 
můžete upravit název, skrýt nepotřebné 
scény, vymazat tituly a rozdělit titul.

Volby úpravy titulu pevného disku jsou:

{ Play Title } (Přehrávání titulu)
– Výběr titulu (záznamu) pro přehrávání.

{ Delete Title } (Vymazání titulu)
(Pouze pro tituly nechráněné proti vymazání 
a odemčené tituly)
– Vymaže titul (záznam).

{ Divide Title } (Rozdělení titulu)
– Rozdělení nahrávky na dva oddělené 
tituly.

{ Edit Title } (Úprava titulu)
– Skrytí nepotřebných scén v záznamu.

{ Rename } (Přejmenování)
– Změna názvu titulu (záznamu).

{ Lock/Unlock } (Zamknutí/Odemknutí)
– Zamknutí nebo odemknutí titulu 
(záznamu) pro blokování přehrávání.

{ Protect/Unprotect } (Ochrana/Zrušení 
ochrany)
– Ochrana nebo odblokování titulu 
(záznamu), jako ochrana proti úpravám 
a smazání.

Zobrazení nabídky úpravy 
titulu na pevném disku

1 Na dálkovém ovládání stiskněte HDD.
Zobrazí se obsah pevného disku.

2 Pomocí V v zvýrazněte titul (záznam) 
a stiskněte B.

Zobrazí se nabídka úpravy titulu 
pevného disku.

Pokud je na pevném disku obsaženo 
mnoho záznamů, použijte . (rychlý 
posun vzad) nebo > (rychlý posun 
vpřed) pro přesun na předcházející/
následující stranu.

3 Pomocí V v zobrazte rozdílné volby 
a stiskněte OK.

Pokyny a vysvětlení jednotlivých voleb 
jsou uvedeny na následujících stránkách.

4 Nabídku ukončíte stiskem tlačítka b.
Poznámka: Jakýkoliv titul/nahrávka, která 
byla upravována je označena indikátorem 

úpravy  vedle indexu vybraného titulu. 

SELECT

OK
SETUP

HDD

001 CH001
CH003
CH009
CH008
CH002
CH008

002
003
004
005
006

Date TimeNo Ch. Title

HDD  10 Titles

14/02/06
20/01/06

25/03/05
30/04/06
28/03/06
12/04/06

10.00
09.00

Travel

Nature

News
Drama

CSI
Title 3

03.30
08.30

08.30
11.00

Press [OK] to play title.

00:20:20
SP NTSC

Play Title

Delete Title

Divide Title

Edit Title

Rename

Lock

Protect

CH012007 05/08/06 News02.30
CH010008 30/06/06 Discover07.30

TIP: Pro návrat do předchozí nabídky stiskněte b.

Úprava záznam
ů – pevný disk
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oddělené tituly. Každý z nich je pak 
vyznačen vlastním zobrazením indexu.

Pozor!
Proces rozdělení titulů nelze vrátit.

1 V režimu úpravy titulu pevného disku 
zvýrazněte stiskem V v { Divide Title } 
a stiskněte OK.

Zobrazí se obrazovka pro přehrávání 
úpravy titulu.

2 Během přehrávání se můžete stiskem bB 
pohybovat uvnitř titulu. Stiskem OK 
rozdělíte titul v požadovaném místě při 
přehrávání.

Zobrazí se zpráva upozornění.

3 Pro potvrzení vyberte v nabídce  
a stiskněte OK.

V nabídce titulů pevného disku se 
objeví nový titul.

4 Funkci ukončíte volbou  a stiskem 
OK.

Můžete zvolit scénu, u které požadujete, 
aby se při přehrávání nezobrazovala (např. 
přeskočení reklamy) nebo ji naopak 
můžete zobrazit.

1 V režimu úpravy titulu pevného disku 
zvýrazněte stiskem V v { Edit Title } 
a stiskněte OK.

Zobrazí se obrazovka pro přehrávání 
úpravy titulu.

2 Během přehrávání stiskněte PAUSE X 
a pomocí tlačítek . > se můžete 
pohybovat v rámci titulu. Stiskem OK 
označíte začáteční segment skrytí.

3 Dalším stiskem OK označíte koncový 
segment skrytí.

Více segmentů skryjete opakováním kroků 
2 až 3.

Opětovné zobrazení scén,

4 V režimu úpravy titulu pevného disku 
zvýrazněte stiskem V v { Edit Title } 
a stiskněte OK.

Zobrazí se obrazovka pro přehrávání 
úpravy titulu.

5 Během přehrávání se můžete stiskem bB 
pohybovat uvnitř titulu. Stiskněte OK na 
začátku označeného segmentu.

6 Opakovaně stiskněte B, až se dostanete 
na konec označeného segmentu 
a stiskněte OK.

POZNÁMKA:
– Všechny skryté scény budou přehrávány 
v režimu úprav titulu na pevném disku.
Volba { Edit Title } je dostupná pouze, pokud 
je titul odemčený a odblokovaný.

Rozdělení titulu

OKOK

OKOK OKCANCEL

Skrytí nepotřebných scén

TIP: Pro návrat do předchozí nabídky stiskněte b.

PHS_MRV810_CZ.book  Page 47  Tuesday, November 21, 2006  12:00 AM



Úprava záznamů – pevný disk

48

Č
e

s
k

y

Původní název titulu je automaticky 
vytvářen rekordérem. Název disku můžete 
změnit dále uvedeným postupem.

1 V režimu úpravy titulu pevného disku 
zvýrazněte stiskem V v { Rename } 
a stiskněte OK.

Zobrazí se obrazovka klávesnice.
2 Pomocí tlačítek V v B b zvýrazněte znak 

na klávesnici a stiskem OK jej vyberete.
Délka názvu je nejvýše 255 znaků. 

V nabídce titulu pevného disku bude 
zobrazeno pouze 12 znaků.
Na klávesnici můžete použít následující 
tlačítka pro úpravu názvu:

: smazání znaku nalevo od 
ukazatele.

: vložení mezery mezi znaky.

: přepínání mezi malými 
a velkými písmeny.

: vymazání celého názvu.

: ukončení zadávání názvu.

3 Pro potvrzení vyberte v nabídce  
a stiskněte OK.

Nabídka titulů pevného disku bude 
aktualizována.

4 Funkci ukončíte volbou  a stiskem 
OK.

Titul můžete zamknout a chránit jej tak 
před neoprávněným přehráváním.

Pokud titul je zamčený, bude při pokusu 
o přehrání uživatel dotázán na 4místné 
heslo, přednastavené v nabídce systému. 
Pro nastavení nebo změnu hesla se 
podívejte do kapitoly „Volby nabídky 
nastavení – Nastavení předvoleb – Změna 
hesla“.

V režimu úpravy titulu pevného disku 
zvýrazněte stiskem V v { Lock } 
a stiskněte OK.

Zamčený titul je označován ikonou 
zámku  vedle indexu vybraného titulu.

U zamčeného titulu se tato volba 
v nabídce změní na { Unlock }.

Titul můžete chránit proti případným 
úpravám nebo nechtěnému smazání.

V režimu úpravy titulu pevného disku 
zvýrazněte stiskem V v { Protect } 
a stiskněte OK.

Chráněný titul je označován ikonou 
ochrany  vedle indexu vybraného 
titulu.

U chráněného titulu se tato volba 
v nabídce změní na { Unprotect }.

Přejmenování titulu

BkSp

Space

Caps

Clear

Exit

OKOK

Exit

Zamykání a odemykání titulu

Ochrana/zrušení ochrany titulu

TIP: Pro návrat do předchozí nabídky stiskněte b.
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Nabídka úpravy disku

Rekordér nabízí různé způsoby úprav 
disku pro konkrétní typy disků. Můžete 
změnit obsah disku a nastavení pro 
zapisovatelná DVD z nabídky úpravy disku. 
Upravený obsah nemusí být přehrávatelný 
na jiných přehrávačích DVD.
Zobrazené volby v nabídce úpravy disku 
se mohou lišit podle typu disku.

{ Play } (Přehrávání)
– Zahájení přehrávání od začátku disku.

{ Rename Disc } (Přejmenování disku)
– Změna názvu disku.

{ Erase Disc } (Smazání disku pro DVD±RW)
– Vymazání všech záznamů na disku.

{ Record New Title }
(Záznam nového titulu)
– Zahájení nahrávání od posledního 
volného titulu na disku.

{ Overwrite Disc }
(Přepsání disku pro DVD±RW)
– Zahájení nového záznamu od začátku 
disku. Jakékoliv předchozí nahrávky budou 
vymazány.

{ Finalize Disc }
(Dokončení disku pro DVD±R)
– Dokončení záznamů na disku (finalizace) 
a umožnění přehrávání na jiných DVD 
přehrávačích. Další záznam již nebude 
možný. Proces dokončení disku nelze 
vrátit zpět.

{ Make Compatible }
(Kompatibilita disku pro DVD±RW)
– Pro zajištění kompatibility záznamu 
s jinými DVD přehrávači. Např. skryté 
kapitoly zůstávají skryté.

{ Lock/Unlock Disc }
(Zamknutí/odemknutí disku DVD±RW)
– Zamknutí nebo odemknutí disku jako 
ochrana proti případnému smazání nebo 
provedení nechtěných změn.

Zobrazení nabídky úpravy 
disku

1 Do rekordéru vložte nahrávatelné DVD.
Na TV obrazovce se objeví indexové 

zobrazení.
2 Vyberte první titul na disku a podržte 

tlačítko v na dálkovém ovládání.
Zobrazí se nabídka úpravy disku. 

Stiskem B zobrazíte volby. Dostupné 
volby se mohou odlišovat podle typu disku 
DVD±R a DVD±RW.

3 Pomocí V v zobrazte rozdílné volby 
a stiskněte OK.

Pokyny a vysvětlení jednotlivých voleb 
jsou uvedeny na následujících stránkách.

4 Nabídku ukončíte stiskem tlačítka DVD.

OK

DVD

REC

PLAY

Rename Disc
Erase Disc

Record New Title

Overwrite disc

Play

PAL

DVD

EDIT Finalize Disc

Make Compatible

Lock Disc

TIP: Na dokončeném disku DVD nelze provádět žádné další změny ani záznamy.
Stiskem DVD se vrátíte k indexovému zobrazení.

Úprava záznam
ů – nahrávatelné DVD
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Původní název disku je vytvářen 
automaticky rekordérem. Název disku 
můžete změnit následujícím postupem.

1 V režimu úpravy názvu disku zvýrazněte 
stiskem V v { Rename Disc } a stiskněte 
OK.

Zobrazí se obrazovka klávesnice.
2 Pomocí tlačítek V v B b zvýrazněte znak 

na klávesnici a stiskem OK jej vyberete.
Délka názvu je nejvýše 9 znaků.

Na klávesnici můžete použít následující 
tlačítka pro úpravu názvu:

: smazání znaku nalevo od 
ukazatele.

: vložení mezery mezi znaky.

: přepínání mezi malými 
a velkými písmeny.

: vymazání celého názvu.

: ukončení zadávání názvu.

3 Pro potvrzení vyberte v nabídce  
a stiskněte OK.

Informační panel bude aktualizován.

4 Funkci ukončíte volbou  a stiskem 
OK.

Funkce vymaže obsah disku DVD±RW, 
včetně obsahu, který nebyl nahrán na 
tomto rekordéru. Po smazání obsahu 
disku jej můžete použít pro nahrávání.

1 V režimu úpravy názvu disku zvýrazněte 
stiskem V v { Erase Disc } a stiskněte 
OK.

Zobrazí se upozornění.
2 Pro pokračování v nabídce vyberte volbu 

 jinak volbou  vymazání 
zrušte, stiskem OK potvrďte.

POZNÁMKA:
– Pro vymazání obsahu disku, který na tomto 
rekordéru nelze přehrávat, použijte volbu 
{ Delete Optical Disc } v nabídce nastavení.

Funkce umožňuje zahájit nový záznam na 
zbývajícím volném místu DVD disku.

1 V režimu úpravy názvu disku zvýrazněte 
stiskem V v { Record New Title } 
a stiskněte OK.

2 Vyberte zdroj, ze kterého požadujete 
nahrávat a stiskem REC z nahrávání 
spusťte.

Funkce umožňuje zahájit nový záznam na 
začátku DVD disku bez ohledu na původní 
obsah.

1 V režimu úpravy názvu disku zvýrazněte 
stiskem V v { Overwrite disc } 
a stiskněte OK.

2 Vyberte zdroj, ze kterého požadujete 
nahrávat a stiskem REC z nahrávání 
spusťte.
 

Přejmenování disku

BkSp

Space

Caps

Clear

Exit

OKOK

Exit

Vymazání disku (pouze DVD±RW)

Záznam nového titulu

Přepsání disku (pouze DVD±RW)

OKYES OKNO

TIP: Na dokončeném disku DVD nelze provádět žádné další změny ani záznamy.
Stiskem DVD se vrátíte k indexovému zobrazení.
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přehrávačích může být stále zobrazován 
původní titul nebo skryté scény. Tato 
funkce zajišťuje zachování provedených 
úprav na disku i při přehrávání na jiných 
DVD přehrávačích.

V režimu úpravy názvu disku zvýrazněte 
stiskem V v { Make Compatible } 
a stiskněte OK.

POZNÁMKA:
– Pokud pro výběr není funkce {Compatible} 
k dispozici, značí to již nastavenou 
kompatibilitu na tomto disku.

Nahrávky na DVD±RW můžete ochránit 
proti případné změně a tedy i smazání.

1 V režimu úpravy názvu disku zvýrazněte 
stiskem V v { Lock Disc } a stiskněte 
OK.

Disk bude na tomto rekordéru 
uzamčen.

Po uzamčení disku se položka 
v nabídce změní na { Unlock Disc }.

2 Pokud chcete na uzamčeném disku 
provádět jakékoliv změny, musíte nejprve 
disk odemknout výběrem { Unlock 
Disc }.

Přehrávání záznamů 
(DVD±R) na ostatních DVD 
přehrávačích

Před přehráváním DVD±R disku na jiných 
DVD přehrávačích musíte disk nejprve 
dokončit (finalizovat). Pokud dokončení 
neprovedete, bude disk možné přehrávat 
pouze na tomto rekordéru.

Po dokončení disku nebude již 
možné disk upravovat ani přidávat 
další záznamy. Před provedením 
finalizace disku se ujistěte, že na něm 
jsou všechny požadované nahrávky.

1 V režimu úpravy názvu disku zvýrazněte 
stiskem V v { Finalize Disc } a stiskněte 
OK.

Zobrazí se upozornění.

2 Výběrem volby  a stiskem OK 
zahájíte proces dokončení disku.

Dokončení disku trvá několik minut.
Během procesu neotvírejte mechaniku 
disku ani nevypínejte napájení, jinak se disk 
může stát nepoužitelným.

3 Výběrem  funkci můžete zrušit.

Kompatibilní disk (pouze DVD±RW)

Zamknutí/odemknutí disku 
(pouze DVD±RW)

OKYES

OKNO

TIP: Na dokončeném disku DVD nelze provádět žádné další změny ani záznamy.
Stiskem DVD se vrátíte k indexovému zobrazení.
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Úprava titulu DVD

Jednotlivé informace o titulu na nahraném 
DVD disku můžete změnit nebo titul 
(nahrávku) přímo vymazat, ale jen do té 
doby než bude disk finalizován.

Zobrazené volby v nabídce úpravy disku 
se mohou lišit podle typu disku.

{ Play Title } (Přehrávání titulu)
– Zahájení přehrávání záznamu.

{ Edit Title } (Úprava titulu)
– Zobrazení nabídky pro úpravu titulu.

{ Rename Title } (pouze DVD±RW)
(Přejmenování titulu)
– Změna názvu titulu (záznamu).

{ Overwrite Title } (pouze DVD±RW)
(Přepsání titulu)
– Zahájení nahrávání a přepsání stávajícího 
titulu (záznamu).

{ Overwrite Disc }
(Přepsání disku pro DVD±RW)
– Zahájení nového záznamu od vybraného 
titulu do konce disku.

{ Append Title }
(Připojení titulu)
– Vložení nového titulu za poslední 
záznam na disku.

Zobrazení nabídky úpravy 
titulu

1 Do rekordéru vložte nahrávatelné DVD.
Na TV obrazovce se objeví indexové 

zobrazení.
Během přehráván můžete stiskem tlačítka 
DVD zobrazit indexové zobrazení.

2 Pomocí V v zobrazte titul (záznam) 
a stiskněte B.

3 Pomocí V v zobrazte rozdílné volby 
a stiskněte OK.

Pokyny a vysvětlení jednotlivých voleb 
jsou uvedeny na následujících stránkách.

4 Nabídku ukončíte stiskem tlačítka b.

Tato funkce umožňuje zobrazení nabídky 
úpravy videa. Viz kapitola „Úprava 
nahrávek – Nahrávatelné DVD – Úpravy 
videa“.

V režimu úpravy názvu disku zvýrazněte 
stiskem V v { Edit Title } a stiskněte 
OK.

Zobrazí se nabídka úpravy videa.
Rekordér přehraje vybraný titul. 

Úprava videa

3. My movie
11 / 04 / 2004
12 : 31 : 53
HQ 00 : 05 : 59

Edit Title
Rename Title

Erase Title

Overwrite Title

Play Title 

Overwrite Disc

Append Title

Empty

TIP: Na dokončeném disku DVD nelze provádět žádné další změny ani záznamy.
Stiskem b se vrátíte do předcházející nabídky.
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automaticky rekordérem. Název titulu 
můžete změnit následujícím postupem.

1 V režimu úpravy názvu disku zvýrazněte 
stiskem V v { Rename Title } 
a stiskněte OK.

Zobrazí se obrazovka klávesnice.
2 Pomocí tlačítek V v B b zvýrazněte znak 

na klávesnici a stiskem OK jej vyberete.
Délka názvu je nejvýše 9 znaků.

Na klávesnici můžete použít následující 
tlačítka pro úpravu názvu:

: smazání znaku nalevo od 
ukazatele.

: vložení mezery mezi znaky.

: přepínání mezi malými 
a velkými písmeny.

: vymazání celého názvu.

: ukončení zadávání názvu.

3 Pro potvrzení vyberte v nabídce  
a stiskněte OK.

Informační panel bude aktualizován.

4 Funkci ukončíte volbou  a stiskem 
OK.

Konkrétní titul (záznam) můžete z disku 
vymazat.

1 V režimu úpravy názvu disku zvýrazněte 
stiskem V v { Erase Title } a stiskněte 
OK.

Zobrazí se upozornění.
2 Pro pokračování v nabídce vyberte volbu 

 jinak volbou  vymazání 
zrušte, stiskem OK potvrďte.

Funkce umožňuje záznam nového titulu 
od začátku stávajícího titulu na disku 
DVD±RW.

1 V režimu úpravy názvu disku zvýrazněte 
stiskem V v { Overwrite Title } 
a stiskněte OK.

2 Vyberte zdroj, ze kterého požadujete 
nahrávat a stiskem REC z nahrávání 
spusťte.

Můžete přepsat jen nahrávky od 
zvoleného titulu až do konce disku.

1 V režimu úpravy názvu disku zvýrazněte 
stiskem V v { Overwrite Disc } 
a stiskem OK záznamy přepište.

Funkce umožňuje připojení nahrávky za 
poslední titul na disku.

Poznámka: Uvnitř volby { Append 
Title } nelze vybrat režim kvality záznamu 
pro připojování za stávající tituly na disku 
DVD. Kvalita záznamu bude vždy určená 
kvalitou nastavenou ve stávajícím titulu.

1 V režimu úpravy názvu disku zvýrazněte 
stiskem V v { Append Title } a stiskněte 
OK.

2 Stiskem SOURCE vyberte vstupní kanál, 
který chcete připojit.

3 Stiskem REC z zahájíte připojení 
nahrávky.

4 Ukončení nahrávání provedete stiskem 
STOP x.

Přejmenování titulu

Vymazání titulu

BkSp

Space

Caps

Clear

Exit

OKOK

Exit

OKYES OKNO

Přepsání titulu (pouze DVD±RW)

Přepsání titulu od vybraného titulu 
na disku

Připojení nahrávky

TIP: Na dokončeném disku DVD nelze provádět žádné další změny ani záznamy.
Stiskem b se vrátíte do předcházející nabídky.
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Úpravy videa

Po provedení záznamu můžete na tomto 
rekordéru upravit video obsah. Můžete 
přidávat/vymazávat značky kapitol, skrýt 
nepotřebné scény, změnit obraz 
v indexovém zobrazení a rozdělit záznam 
na dva nezávislé tituly.

Při přehrávání záznamu v režimu úpravy 
videa bude přehráván celý záznam včetně 
skrytých scén.

Funkce dostupné v nabídce úpravy videa 
jsou:

{ Title } (Titul)
– Výběr konkrétního titulu (záznamu) pro 
přehrávání.

{ Chapter } (Kapitola)
– Výběr kapitoly uvnitř titulu.

{ Chapter Marker } (Označení kapitoly)
– Vložení značky kapitoly do záznamu 
nebo vymazání značky a spojení dvou 
kapitol.

{ Hide Chapter } (Skrytí kapitoly)
– Skrytí nepotřebných scén v záznamu.

{ Index Picture } (Obrázek indexu)
– Výběr scény v rámci nahrávky jako 
obrázek pro indexové zobrazení.

{ Split Title }
(Rozdělení titulu pro DVD±RW)
– Rozdělení titulu na dva nezávislé tituly.

Zobrazení nabídky úpravy 
videa

1 Do rekordéru vložte nahrávatelné DVD.
Na TV obrazovce se objeví indexové 

zobrazení.
2 Pomocí V v zobrazte titul (záznam) 

a stiskem B zobrazte nabídku.
Objeví se nabídka úpravy titulu.

3 Vyberte stiskem V v { Edit Title } 
a potvrďte OK.

Zobrazí se nabídka úprav.

4 Pomocí V v zobrazte rozdílné volby 
a stiskněte OK.

Pokyny a vysvětlení jednotlivých voleb 
jsou uvedeny na následujících stránkách.

5 Nabídku ukončíte stiskem tlačítka DVD.
 

SELECT

OK
SETUP

DVD

PLAY

Edit Mode
Title 02/06

Chapter 01/10

Play

Chapter Marker
Hide Marker

Index Picture

Split Title
Title Elapsed 0:20:45

TIP: Na dokončeném disku DVD nelze provádět žádné další změny ani záznamy.
Stiskem b se vrátíte do předcházející nabídky.
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titulů na disku. Funkcí můžete také vybrat 
jiný titul.

1 V režimu úpravy vyberte stiskem 

V v  { Title } a stiskněte OK.

2 Tlačítky číslic 0-9 zadejte titul 
a potvrďte stiskem OK.

Přehrávač zahájí přehrávání zvoleného 
titulu.

Zobrazuje zvolenou kapitolu a celkový 
počet kapitol v rámci titulu. Funkce 
umožňuje také výběr další kapitoly uvnitř 
titulu.

1 V režimu úpravy vyberte stiskem 

V v  { Chapter } a stiskněte 
OK.

2 Tlačítky číslic 0-9 zadejte kapitolu 
a potvrďte stiskem OK.

Přehrávač zahájí přehrávání zvolené 
kapitoly.

Kapitolu můžete vytvořit vložením značky 
kapitoly na libovolné místo během 
přehrávání. Označením začátku kapitol 
můžete pak snadno přesunout přehrávání 
na konkrétní místo.

1 V režimu úpravy vyberte stiskem 

V v  { Chapter Marker } 
a stiskněte OK.

2 Pomocí V v zobrazte jednu z voleb 
a stiskem OK potvrďte.

{ Insert Marker } (Vložení značky)
– Volbou vložíte značku začátku kapitoly 
na zvolené místo v přehrávání.

{ Delete Marker } (Vymazání značky)
– Volbou vymažete značku začátku 
kapitoly. Odpovídá nejbližší značce před 
aktuálním místě při přehrávání.

{ Delete All Markers }
(Vymazání všech značek)
– Volbou vymažete všechny značky kapitol 
ve stávajícím titulu.
 

Výběr titulu

Výběr kapitoly

 

Vytváření značek kapitol

Titul

Kapitola Kapitola Kapitola Kapitola

značky kapitol

TIP: Na dokončeném disku DVD nelze provádět žádné další změny ani záznamy.
Stiskem b se vrátíte do předcházející nabídky.
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Můžete skrýt určité kapitoly před 
přehráváním (např. přeskočení reklam, 
apod.), můžete je také opět učinit 
viditelnými.

1 Vytvořte značku kapitoly ve scéně, kterou 
požadujete skrýt. (Viz předcházející část 
„Vytváření značek kapitol“).

2 Vyberte kapitolu, kterou chcete skrýt 
a spusťte přehrávání. (Viz předcházející 
část „Výběr kapitoly“).

3 V režimu úpravy vyberte stiskem 

V v  { Hide Chapter } 
a stiskněte OK.

Kapitola bude skrytá.

Zobrazení skryté kapitoly
1 V režimu úpravy vyberte stiskem 

V v  { Unhide Chapter } 
a stiskněte OK.

Zobrazí se nabídka úpravy video.
Při úpravách se skryté kapitoly 

zobrazují.
2 Vyčkejte na kapitolu, kterou potřebujete 

zobrazovat. Stiskem b B na dálkovém 
ovládání se můžete rychle přesouvat.

Stávající kapitola bude při přehrávání 
viditelná.

POZNÁMKA:
– V režimu úprav videa jsou viditelné všechny 
kapitoly.

Obrázek indexového zobrazení titulu se 
zobrazuje v indexové nabídce. Normálně 
se zobrazuje první snímek konkrétního 
titulu.

1 V režimu úpravy vyberte stiskem 

V v  { Index Picture } 
a stiskněte OK.

Obrazovka bude v režimu přehrávání.
2 Stiskem b B na dálkovém ovládání se 

vyhledejte scénu a potvrďte její zobrazení 
v indexové nabídce stiskem OK.

V nabídce indexů titulů se zobrazí nově 
zvolený snímek jako obrázek indexu.

Stávající titul můžete rozdělit na dva nové 
tituly. Každý z těchto nově vzniklých titulů 
bude charakterizován vlastním obrázkem 
indexu.

Pozor! Po rozdělení titulu je nelze 
opět sloučit. Provedení funkce je 
nevratné.

V režimu úpravy vyberte stiskem 

V v  { Split Title } a stiskem 
OK rozdělte titul ve zvoleném místě 
přehrávání.

V nabídce indexů titulů se zobrazí nově 
zvolený snímek jako obrázek indexu.

Skrytí nepotřebných kapitol Změna obrázku indexového 
zobrazení

Rozdělení titulu (pouze DVD±RW)

TIP: Na dokončeném disku DVD nelze provádět žádné další změny ani záznamy.
Stiskem b se vrátíte do předcházející nabídky.
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Zobrazení nabídky nastavení

Nabídka nastavení poskytuje různé volby 
pro přizpůsobení rekordéru vašim 
požadavkům.

1 Stiskněte SETUP na dálkovém ovládání.
Na TV obrazovce se objeví nabídka 

systému.
2 Stiskem v V zobrazte položku nabídky 

a stiskem B zobrazte dostupné možnosti.

3 Pomocí tlačítek v V zvýrazněte nastavení, 
které požadujete upravit a změnu 
potvrďte stiskem OK. Nabídka přejde na 
předcházející položku.

Pokyny a vysvětlení jednotlivých voleb 
jsou uvedeny na následujících stránkách.

4 Nabídku ukončíte stiskem tlačítka 
SETUP.

Viz následující strana.

Viz tato kapitola „Nastavení DATE/TIME“.

Viz kapitola „Nahrávání“ a „Nastavení 
GENERAL (Obecné)“.

Viz tato kapitola „Nastavení AUDIO (Zvuk)“.

Viz tato kapitola „Nastavení LANGUAGE 
(Jazyk)“.

Viz tato kapitola „Nastavení PREFERENCES 
(Předvolby)“.

Viz tato kapitola „Nastavení HDD (Pevný 
disk)“.
       

SETUP

OK

TV Shape

Auto Program

Manual Program

4:3 LB

Search

Edit

Sort OK

Menu Language English

SETUP MENU - SETUP

Country Selection Austria

SETUP MENU - DATE/TIME

Time(hh:mm)

Date(dd/mm/yyyy)

Date-Time Programme

Date-Time Setting Auto

P001 Ch005

01 01  2006

10  : 33

SETUP MENU - GENERAL

Record Quality SPP

Auto Chapter Marker 5min.

DivX(R) Video on Demand OK

Delete Optical Disc OK

SETUP MENU - AUDIO

LPCM Output LPCM 96Hz

SPDIF Output RAW

SETUP MENU - LANGUAGE

Audio Language

Subtitle Language Off

Disc Menu Language English

English

SETUP MENU - PREFERENCES

Change Password

Reset Menu Settings

Screensaver

OK

OK

On

SETUP MENU - HDD

HDD Info 

Space Management Automatic

Save Time Shift Buffer 

Delete HDD

Yes

Show

OK

M
ožnosti nabídky systém

u
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Nastavení SETUP (Nastavení systému) (podtržené volby jsou výchozí nastavení)

Menu Language Výběr jazyka nabídek rekordéru zobrazujících se na obrazovce. 
(Jazyk nabídek)

Country Selection Výběr země, ve které přístroj používáte.
(Výběr země)

TV Shape Tvar zobrazení může být upraven tak, aby byl v souladu s vaší TV.
Stiskem B zobrazíte nabídku a pomocí tlačítek v V můžete zvolit 
jednu z následujících možností.
{ 4:3 LB } – Pro „širokoúhlé 

zobrazení“ s černými 
pruhy nahoře a dole 
kolem obrazu.

{ 4:3 PS } – Pro zobrazení obrazu 
na plnou výšku 
s oříznutými stranami.

{ 16:9 WS } – Pro zobrazení na 
širokoúhlé TV (poměr 
stran obrazu 16:9).

(Tvar zobrazení)

Auto Program Zahájení automatického vyhledávání kanálů (programování). 
Stiskem OK vyhledávání spustíte. Viz kapitola „Nastavení TV kanálů“.(Automatické vyhledání)

Manual Program Úprava předvoleb TV kanálů.
1 Stiskem V v zvýrazněte { Manual Program } a stiskněte B.

Zobrazí se upozornění. Výběrem  pokračujte.
2 Pomocí tlačítek v V zvolte jednu z možností a stiskněte B.

{ Programme Number }–Pomocí CH+/CH– vyberte číslo 
programu, který požadujete změnit.

{ Search Type } – Vyberte způsob vyhledání kanálu programu, 
buď { Frequency } (podle kmitočtu) nebo 
{ Channel } (podle kanálu).

Tato volba je k dispozici při vybrané volbě { Search Type – Frequency }
{ Frequency } – Volbu vyberte, pokud znáte kmitočet kanálu.

– Pomocí tlačítek bB vyhledejte kmitočet nebo 
jej zadejte přímo pomocí tlačítek číslic 0-9. 
Stiskem OK na dálkovém ovládání změnu 
potvrďte.

Tato volba je k dispozici při vybrané volbě { Search Type – Channel }
{ Channel } – Volbu vyberte, pokud znáte číslo kanálu.

– Pomocí tlačítek bB vyhledejte kanál nebo jej 
zadejte přímo pomocí tlačítek číslic 0-9. 
Stiskem OK na dálkovém ovládání změnu 
potvrďte.

(Ruční vyhledávání kanálů)
OKOK

Manual Program
Programme Number

OK

PAL B/GStandard

Decoder

P001 CH023

Off

Fine Tuning

OK OKCANCEL

0 5 8 . 9 8 MhzFrequency
FrequencySearch Type

Skip No

Audio Dual A
NICAM On

Manual Program
Programme Number

OK

PAL B/GStandard

Decoder

P001 CH023

Off

Fine Tuning

OK OKCANCEL

C-23Channel
ChannelSearch Type

Skip No

Audio Dual A
NICAM On
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Nastavení SETUP (Nastavení systému)

Manual Program 3 Pomocí tlačítek v V zvolte jednu z možností a stiskněte B.
{ Fine Tuning } – Volbu vyberte pro jemné ladění TV kanálu, 

zvláště při slabém příjmu.
– Pomocí tlačítek bB jemně kanál dolaďte.

{ Standard } – Výběrem nastavíte systém tak, aby bylo 
zajištěno minimální zkreslení obrazu a zvuku. 
Stiskem OK na dálkovém ovládání nastavení 
potvrďte. (Další informace naleznete v kapitole 
„Průvodce TV“ na konci tohoto návodu 
k obsluze).

{ NICAM } – Výběrem nastavíte systém pro příjem 
dvojjazyčných vysílání a také pro vylepšení 
kvality zvuku TV kanálu.

– Pomocí tlačítek v V zvolte { On } nebo { Off } 
a poté stiskem OK na dálkovém ovládání 
nastavení potvrďte. 

{ Audio } – V případě dvojjazyčného vysílání můžete 
přepínat mezi stereofonním vysíláním (výchozí 
nastavení) a nebo druhým jazykem.

– Pomocí tlačítek v V zvolte { Dual A } nebo 
{ Dual B } a poté stiskem OK na dálkovém 
ovládání nastavení potvrďte. 

{ Decoder } – Pokud máte k rekordéru připojen externí 
dekodér, vyberte { On } a stiskem OK 
nastavení potvrďte. (Výstup bude z dekodéru.)

{ Skip } – Výběr kanálu, který má být přeskočen. Takový 
kanál bude možné naladit pouze stiskem 
příslušného tlačítka na dálkovém ovládání.

– Pomocí tlačítek v V zvolte { Yes }, pokud si 
přejete kanál přeskočit a poté stiskem OK na 
dálkovém ovládání nastavení potvrďte. 

4 Všechny provedené změny potvrdíte výběrem  a stiskem 
OK na dálkovém ovládání. Zobrazení se vrátí do předcházející 
nabídky.

(Ruční vyhledávání kanálů)

OKOK

Manual Program
Programme Number

OK

PAL B/GStandard

Decoder

P001 CH023

Off

Fine Tuning

OK OKCANCEL

0 5 8 . 9 8 MhzFrequency
FrequencySearch Type

Skip No

Audio Dual A
NICAM On
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Nastavení SETUP (Nastavení systému)

Sort Způsob třídění uložených TV kanálů.
1 Stiskem V v zvýrazněte { Sort } a stiskněte B.

Zobrazí se seznam TV kanálů.
2 Pomocí tlačítek v V zvýrazněte kanál, který v seznamu 

požadujete přesunout a stiskněte B.
Vybraný kanál se přesune na pravou část obrazovky.

3 Pomocí tlačítek v V upravte požadovanou pozici kanálu.

Vyberte  a na dálkovém ovládání potvrďte stiskem OK.
Vybraný kanál bude přesunut před zvolené místo.

Pokud provedené změny chcete zrušit vyberte  
a stiskněte OK.

4 Opakováním kroků 2 až 3 můžete třídit další kanály v seznamu.

(Třídění)

Nastavení DATE/TIME (Nast. datum/čas)(podtržené volby jsou výchozí nastavení)

Date-Time Setting Můžete zapnout nebo vypnout automatické nastavení data a času.
{ Auto } – Volbu vyberte automatické nastavování data 

a času. Datum i čas budou automaticky 
nastavovány podle informací vysílaných 
v kanálu vybraného čísla v položce 
{ Date-Time Programme }.

{ Manual } – Volbu vyberte ruční nastavování data i času.

(Nastavování data a času)

Date-Time 
Programme

Volba umožňuje nastavit číslo kanálu, ze kterého se má přebírat 
datum a čas. Je k dispozici pouze při vybrané volbě { Auto } 
v položce { Date-Time Setting }.
Stiskem B zobrazte volby. Pomocí tlačítek v V upravte číslo 
kanálu pro automatické nastavení data a času rekordéru. Stiskem 
OK nastavení potvrďte.

(Program pro datum/čas)

Date (dd/mm/yyyy) Pomocí tlačítek v V upravte číslo a stiskem bB se přepněte do 
sousedního pole. Změnu potvrďte stiskem OK.(Datum den/měsíc/rok)

Time (hh:mm) Pomocí tlačítek v V upravte číslo a stiskem bB se přepněte do 
sousedního pole. Změnu potvrďte stiskem OK.(Čas hodiny:minuty)

OKOK

OKCANCEL

Sort
OK

OKCANCEL
P009   CH001

BC020
SW006
CH008
CH004
GG006
CH010
CH012
CH005

P001
P002
P003
P004
P005
P006
P007
P008
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Nastavení GENERAL (Obecné nastavení)

Auto Chapter Marker Automatické vkládání značek kapitol při nahrávání titulu. Tímto 
nastavením můžete pak snadněji přejít na konkrétní část záznamu.
Viz kapitola „Výchozí nastavení nahrávání“.

(Automatické značky 
kapitol)

Record Quality Vyberte vhodný režim kvality záznamu.
Viz kapitola „Výchozí nastavení nahrávání“.(Kvalita záznamu)

DivX(R) Video on 
Demand

Philips nabízí registrační kód pro službu videa na vyžádání (Video 
On Demand) pro tituly DivX® VOD, pomocí nichž si můžete 
zapůjčit nebo koupit filmy prostřednictvím služby DivX® VOD.

1 Stiskem B zobrazíte registrační kód.

2 Registrační kód použijte pro nákup nebo zapůjčení titulu ze služby 
DivX® VOD na www.divx.com/vod. Postupujte podle pokynů 
a zkopírujte si video z vašeho počítače na CD-R/RW disk, abyste 
jej mohli přehrát na tomto rekordéru.

(Služba DivX® video na 
vyžádání)

Delete Optical Disc Vymazání celého obsahu na DVD±RW disku a to včetně záznamů 
neprovedených na tomto rekordéru. Tato volba je k dispozici 
pouze v režimu tuner.
Stiskem B zvýrazněte OK.

Zobrazí se upozornění.
Chcete-li pokračovat vyberte  nebo funkci ukončete 
bez vymazání výběrem .

(Vymazání optického 
disku)

OKOK

OKCANCEL

PHS_MRV810_CZ.book  Page 61  Tuesday, November 21, 2006  12:00 AM



Možnosti nabídky systému

62

Č
e

s
k

y

Nastavení AUDIO (Nastavení zvuku) (podtržené volby jsou výchozí nastavení)

SPDIF Output Stiskem B zobrazíte nabídku a pomocí tlačítek v V můžete zvolit 
jednu z následujících možností.
{ RAW } – Vyberte použití koaxiálního výstupu ze zdířky 

COAXIAL OUT pro připojení na vícekanálový 
receiver.

{ LPCM } – Vyberte použití koaxiálního výstupu ze zdířky 
COAXIAL OUT pro připojení na stereofonní 
audio/video systém.

(Výstup SPDIF)

LPCM Output Toto nastavení umožňuje vybrat dva režimy výstupu:

{ LPCM 48 kHz }–Volbu vyberte v případě, že audio přístroj 
umožňuje zpracovávat digitální signály se 
vzorkovacím kmitočtem 48 kHz. Navíc 
přehrávaný disk musí být zaznamenán také 
v LPCM formátu při 48 kHz.

{ LPCM 96 kHz }–Volbu vyberte v případě, že audio přístroj 
umožňuje zpracovávat digitální signály se 
vzorkovacím kmitočtem 96 kHz. Navíc 
přehrávaný disk musí být zaznamenán také 
v LPCM formátu při 96 kHz.

(HDMI zvuk)

Nastavení LANGUAGE (Nastavení jazyka)

Audio Language Volba preferovaného jazyka zvukového doprovodu při přehrávání 
DVD disku.(Jazyk zvuku)

Subtitle Language Volba preferovaného jazyka titulků při přehrávání DVD disku.
(Jazyk titulků)

Disc Menu Language Volba preferovaného jazyka nabídky DVD disku.
(Jazyk nabídky disku)

POZNÁMKA:
– Pokud požadovaný jazyk na disku není nahrán, použije se výchozí 
nastavení zvuku.
– Na některých DVD lze jazyk titulků/zvuku změnit pouze 
prostřednictvím nabídky DVD disku.
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Nabídka PREFERENCES (Nast. předvoleb) (podtržené volby jsou výchozí nastavení)

Change Password Změna hesla pro zamykání a odemykání titulu.
1 Stiskem V v zvýrazněte { Change Password } a stiskněte OK.

Budete požádáni o zadání 4místného hesla.
2 Pomocí tlačítek číslic (0–9) na dálkovém ovládání zadejte vaše 

stávající 4místné heslo.
Při zadávání hesla poprvé zadejte výchozí „3308“.
Pokud vaše heslo zapomenete, zadejte také výchozí heslo 

„3308“.
3 Zadejte nové 4místné heslo a stiskněte V.

4 Opětovně zadejte nové 4místné heslo a vyberte , poté 
stiskem OK na dálkovém ovládání změnu potvrďte

(Změna hesla)

Reset Menu Settings Funkce obnoví všechna nastavení rekordéru na výchozí hodnoty.
Stiskem B vynulujete všechna nastavení nabídek rekordéru.

Zobrazí se upozornění.
Chcete-li pokračovat vyberte  nebo funkci ukončete 
bez vymazání výběrem .

(Vynulování nastavení)

Screensaver Spořič obrazovky slouží jako ochrana před poškozením 
zobrazovacího zařízení dlouho zobrazovaným statickým obrazem.

Stiskem B zobrazíte nabídku a pomocí tlačítek v V můžete zvolit 
jednu z následujících možností.

{ On } – Volbou vyberete vypínání obrazovky TV po 15 
minutách ukončení nebo pozastavení 
přehrávání.

{ Off } – Volbou funkci spořiče obrazovky zakážete.

(Spořič obrazovky)

OKOK

Enter new password

Enter password

Re-enter password

* * * *

* * * *

New Password

OKCANCELOK

OKOK

OKCANCEL
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Nastavení HDD (Nastavení pevného disku) (podtržené volby jsou výchozí nastavení)

Save Time Shift 
Buffer

Volba vám umožňuje ovládat paměť časového posunu.

{ Yes } – Obsah dočasné paměti časového posunu 
bude zachován při přepnutí TV kanálu nebo 
jiného vstupního zdroje.

{ No } – Vymazání obsahu dočasné paměti na pevném 
disku HDD.

(Ukládání paměti časového 
posunu)

HDD Info Stiskem OK zobrazíte informace o pevném disku:
– Velikost pevného disku v MB (Megabyte).
– Použité místo na pevném disku v MB (Megabyte).
– Zbývající místo na pevném disku v MB (Megabyte).
– Počet uložených titulů na pevném disku.

(Informace o HDD)

Space Management Volba určuje chování rekordéru při zaplněném pevném disku.
{ Automatic } – Pokud dojde během nahrávání k zaplnění 

disku, bude přístroj automaticky vymazávat 
jakékoliv nahrávky, které nejsou chráněné 
proti přepsání. Nejprve bude vymazána 
nejstarší nahrávka.

{ Manual } – Pokud dojde během nahrávání k zaplnění 
disku, bude nahrávání zastaveno. Zobrazí se 
upozornění {The hard disk is full. Please erase 
some programmes to allow further 
recording.} (Pevný disk je plný. Pro pokračování 
v nahrávání vymažte prosím nějaké záznamy).

(Správa místa)

Delete HDD Vymazání všech záznamů a to včetně označených i neoznačených 
na pevném disku. Tato volba není k dispozici během záznamu 
na pevný disk.
Stiskem B zvýrazněte OK.

Zobrazí se upozornění.
Chcete-li pokračovat vyberte  nebo funkci ukončete 
bez vymazání výběrem . Po dokončení se rekordér 
přepne do pohotovostního režimu.

(Vymazání HDD)

OKOK

OKCANCEL
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Jaký druh disku mohu používat pro 
nahrávání?
– Nahrávat můžete na disky typu DVD±R 
a také DVD±RW. Tyto jsou kompatibilní s DVD 
přehrávači a DVD-ROM mechanikami 
v počítačích.

Jaká je kapacita disku DVD pro 
záznam?
– 4,7 GB, což je ekvivalentní 6 diskům CD. 
Můžete uložit pouze 1 hodinu záznamu 
v nejvyšší kvalitě (HQ – DVD standard) 
a přibližně 8 hodin v nejnižší kvalitě (SEP – VHS 
standard).

Jaký je rozdíl mezi disky DVD±R 
a DVD±RW?
– DVD±R jsou „zapisovatelné“ disky 
a DVD±RW jsou disky „přepisovatelné“. 
S disky DVD±R můžete na jeden disk nahrávat 
několik sekcí (multisession), ale po jeho 
zaplnění není možné provádět další záznamy. 
Na disky DVD±RW můžete nahrávat 
opakovaně (po vymazání).

Co je to DV?
– Používání DV, také známé pod označením 
i.LINK, můžete k rekordéru připojit kamkordér 
(videokameru) s připojením DV 
prostřednictvím jediného kabelu přenášející 
zvuk i obraz a další řídící signály.
– Rekordér je kompatibilní pouze s kamerami 
s DV formátem DVC-SD. Digitální satelitní 
tunery a digitální VHS video není podporováno.
– K rekordéru nemůžete připojit současně 
více než jedno DV zařízení.
– Rekordér nelze ovládat z externě 
připojeného zařízení přes zdířku DV IN.

Mohu kopírovat VHS videokazetu 
nebo DVD z externího přehrávače?
– Ano, ale pouze za předpokladu, že VHS 
videokazeta nebo DVD není chráněné proti 
kopírování.

Co jsou to tituly a kapitoly?
– DVD disk obsahuje tituly a kapitoly, které 
jsou podobné názvům a kapitolám v knihách. 

Titulem je zpravidla celý film a ten je dále dělen 
na kapitoly nebo individuální scény z filmu.

– Program je nahrán jako jediný titul a může 
obsahovat z jedné kapitoly nebo několika 
kapitol v rámci jednoho titulu a to podle 
nastavení.

Jak nastavím tituly a kapitoly?
– Rekordér automaticky vytváří nový titul při 
zahájení nového záznamu.
– Pro záznam na DVD můžete přidávat 
kapitoly ručně.
– Pro záznam na pevný disk HDD můžete 
přednastavit automatické vkládání kapitol po 
5 minutách.

Co znamená „finalizace“ disku?
– Finalizace disku zamyká disk proti dalšímu 
nahrávání a změnám. Tato funkce je nutná 
pouze pro DVD±R. Takto dokončený disk bude 
pak možné přehrávat ve všech přehrávačích 
DVD. Pro uzavření disku bez jeho finalizace 
jednoduše nahrávání ukončete a disk vyjměte. 
Na takový disk budete stále moci přidávat další 
záznamy a to až do vyčerpání jeho kapacity.

Jaká je kvalita záznamu?
– Pro záznam na DVD můžete zvolit ze sedmi 
režimů kvality záznamu od „HQ“ (1 hodina 
záznamu v nejvyšší kvalitě), pod „SEP“ (8 hodin 
záznamu v kvalitě VHS). Zvolte takovou kvalitu, 
která vám vyhovuje podle délky a typu 
zaznamenávaného pořadu.

Titul

Kapitola

Titul

Kapitola Kapitola Kapitola Kapitola

Značky kapitol

Počet hodin záznamu, které lze uložitKvalita záznamu

1

2

2,5

3

4

6

8

34

68

85

102

136

200

270

HQ High Quality

SP Standard Play

SPP Standard Play Plus

LP Long Play

EP Extended Play

SLP Super Long Play

SEP Super Extended Play

160GB HDD DVD±R/
DVD±RW

Uvedené hodnoty jsou pouze přibližné. Část kapacity pevného disku HDD je vyhrazena
pro činnost tohoto rekordéru a pro funkci časového posunu.

Často kladené otázky
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UPOZORNĚNÍ!
Za žádných podmínek systém neopravujte, jinak dojde k porušení záručních 
podmínek. Přístroj neotvírejte, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.

Pokud se při provozu objeví chyba, před předáním přístroje do opravy se 
podívejte na dále uvedené případy a jejich nápravu. Pokud problém přetrvává, 
kontaktujte vašeho dodavatele nebo zastoupení Philips.   

Problém (Obecný) Řešení

Není napájení. – Zkontrolujte, zda je síťový kabel správně zapojen.
– Stiskem 1 (STANDBY ON) na předním panelu 

rekordér zapněte.

Rekordér nereaguje. – Jedná se o technický problém. Odpojte rekordér ze 
síťové zásuvky na dobu 30 sekund a poté napájení opět 
zapněte.

Dálkové ovládání 
nepracuje správně.

– Dálkovým ovládáním směřujte přímo na čidlo IR na 
přístroji (ne směrem na TV).

– Odstraňte jakékoliv překážky mezi dálkovým 
ovládáním a rekordérem.

– Vyměňte staré baterie v dálkovém ovládání za nové.

Není obraz. – Podívejte se do návodu k TV přijímači pro správné 
nastavení kanálu Video In pro rekordér. Na TV můžete 
nastavit kanál 1 a poté přepínáním čísla kanálu dolů 
měnit TV kanál, až se objeví obraz.

– Zkontrolujte propojení video mezi rekordérem a TV.

Není zvuk. – Zkontrolujte zapojení audio kabelů. Pro podrobnosti 
se podívejte do kapitoly „Krok 1: Základní propojení 
rekordéru – Připojení audio kabelů“.

– Nastavte správně volbu výstupu digitálního zvuku podle 
typu připojeného přístroje k rekordéru. Pro 
podrobnosti se podívejte do kapitoly „Volby nabídky 
nastavení – Nastavení AUDIO“.

Nelze zobrazit přijímaný 
signál na rekordéru.

– Zkontrolujte připojení antény nebo signálu kabelové 
TV.

– Nastavte TV kanál. Pro podrobnosti se podívejte do 
kapitoly „Krok 3: Instalace a nastavení – Nastavení TV 
kanálů“.

Zobrazuje se „This will 
clear the time shift buffer“ 
(Paměť časového posunu 
bude vymazána).

– Požadovaným příkazem bude vymazána dočasná paměť 
časového posunu (na pevném disku). Všechen obsah, 
který nebyl označen jako chráněný proti smazání bude 
odstraněn.

Během formátování 
pevného disku rekordéru 
došlo k výpadku napájení.

– Naformátujte pevný disk znovu.
– Pokud problém přetrvává, kontaktujte vašeho 

dodavatele.

O
dstraňování problém

ů
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Problém (Přehrávání) Řešení

Disk nelze přehrát. – Vložte čitelný disk se stranou označení titulu směřující 
nahoru.

– Chybný kód regionu. DVD musí být pro přehrávání na 
tomto rekordéru se záznamem pro všechny regiony 
(ALL) nebo pro region 2.

– Na disku není žádný záznam nebo se jedná 
o nepodporovaný disk. Pro podrobnosti si přečtěte 
kapitolu „Přehrávání z disku – Disky pro nahrávání“.

– Zkontrolujte, zda není disk poškrábaný nebo 
znečištěný. Disk vyčistěte nebo použijte jiný.

– Zkontrolujte, zda disk není poškozený vyzkoušením 
přehrání jiného disku.

Úplně zkreslený nebo 
černobílý obraz při 
přehrávání.

– Zkontrolujte typ disku, barevný systém (PAL nebo 
NTSC).

– Disk je znečištěný. Vyčistěte disk.
– Někdy se může nepatrné zkreslení obrazu projevit 

a není to chybná funkce.

V obrazu nebo zvuku se 
objevuje rušení při TV 
příjmu.

– Zkontrolujte připojení antény nebo signálu kabelové 
TV.

– Jemně dolaďte TV kanál. Pro podrobnosti se podívejte 
do kapitoly „Krok 3: Instalace a nastavení – Nastavení 
TV kanálů“.

Z připojeného Hi-Fi 
systému nebo zesilovače je 
slyšet zkreslený zvuk.

– Nezapojujte žádné kabely z rekordéru do vstupu 
gramofonu „Phono“ na zesilovači.

– Při přehrávání DTS CD, musíte připojit koaxiální zdířku 
tohoto rekordéru do Hi-Fi systému nebo zesilovače.

Zobrazuje se zpráva
„UNKNOWN DISC“ 
(neznámý disk).

– Tato zpráva se může objevit při vložení disku, se 
kterým je nějaký problém:

– Chyba při záznamu: Titul může na disku chybět.
– Chyba při změně titulu/indexového obrazu. Původní 

titul/indexový obraz může být zobrazen.
– Chyba při dokončování (finalizaci) disku nebo disk 

nebyl dokončen.
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Problém (Nahrávání) Řešení

Nahrávání není podle 
plánu. Nelze vytvořit nové 
nahrávky

– TV kanál, který chcete nahrávat není uložen. Nebo jste 
nastavili chybné číslo programu. Zkontrolujte uložené 
TV kanály.

– Časování nahrávání musíte vynulovat po úpravě hodin.
– Rekordér nelze použít pro kopírování chráněného 

obsahu (DVD nebo videokazet) na zapisovatelné DVD.
– Pevný disk může být plný. Vymažte některé tituly 

a uvolněte tak místo pro nové nahrávky.

Byl dekódován (nahrán) 
chybný TV kanál po 
naprogramování záznamu 
pomocí systému 
SHOWVIEW®.

1 Zadejte programovací číslo SHOWVIEW® 
požadovaného TV kanálu.

2 Stiskem OK zadání potvrďte.

3 Zkontrolujte číslo kanálu v poli kanálu {Program #}. 
Pokud to neodpovídá požadovanému TV kanálu, 
vyberte toto pole a číslo kanálu změňte.

4 Stiskem OK zadání potvrďte.

Nahrané DVD není možné 
přehrát na jiném DVD 
přehrávači.

– Pokud je záznam příliš krátký, je možné, že jej DVD 
přehrávač/rekordér neumí detekovat. Dodržte 
požadovaný minimální čas pro nahrávku. Podle režimu 
kvality: {High Quality – HQ} – 5 minut, {Standard Play– 
SP} – 10 minut, {Standard Play Plus – SPP} – 13 minut, 
{Long Play– LP} – 15 minut, {Extended Play– EP} – 
20 minut, {Super Long Play– SLP} – 30 minut, {Super 
Extended Play – SEP} – 30 minut.

– Disk DVD±R musíte finalizovat. Pro podrobnosti se 
podívejte do kapitoly „Přehrávání záznamů (DVD±R) 
na ostatních DVD přehrávačích“.
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Obraz je rozmazaný 
a mění se jas při kopírování 
DVD video disku nebo 
předem nahraných 
videokazet.

– Tato situace nastane při kopírování DVD nebo 
videokazet, které jsou chráněné proti kopírování. A to 
i v případě, že je obraz na TV v pořádku, ale záznam na 
DVD je špatný.
Toto rušení nelze při kopírování disků nebo videokazet 
chráněných proti kopírování odstranit.

– Nahrávatelné DVD má omezený počet použití, 
použijte nový disk.

Při kopírování souborů na 
nahrávatelné DVD došlo 
k výpadku napájení.

– Tituly, které byly nahrány dříve budou vymazány a toto 
místo nemůže být znovu použito pro nový záznam. 
Disk může být použit jako prázdný disk. Soubory 
musíte zkopírovat znovu.

Během nahrávání z paměti 
časového posunu není 
možné zahájit nebo 
ukončit záznam.

– Část záznamu může být chráněna proti kopírování 
zprostředkovatelem. Tato část se na indikátoru 
časového posunu zobrazuje odlišnou barvou. 
Nahrávání nebo ukončení můžete vybrat pouze v části, 
která neobsahuje materiál chráněný proti kopírování.

– Pomocí tlačítek b B nebo .> se můžete 
pohybovat po části bez ochrany a stiskem REC 
z můžete zahájit nahrávání. Nahrávání pak ukončete 
stiskem STOP x.

– Kdykoliv stiskem SELECT vymažte záznam.

Problém (Nahrávání) Řešení
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Nahrávání video
• Systém záznamu: PAL
• Formát komprese: MPEG2
• Režimy kvality záznamu:

High Quality : HQ
Standard Play : SP
Standard Play Plus : SPP
Long Play : LP
Extended Play : EP
Super Long Play : SLP
Super Extended Play : SEP

• Doplnění záznamu:
Vkládání automatických značek kapitol, 
rozdělení titulu, vymazání, ruční vkládání značek 
kapitol, nahrávání stiskem jednoho tlačítka

• Komprese zvuku: Dolby Digital

Přehrávání video
• Přehrávání z média: CD, CD-R/CD-RW, DVD, 

DVD-Video, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, 
DVD-RW, MP3-CD, Video CD, SVCD

• Formáty komprese: MPEG2, MPEG1, DivX
• Systém přehrávání videa: PAL, NTSC

Přehrávání zvuku
• Přehrávání z média: MP3-CD, CD, CD-R/

CD-RW
• Formáty komprese: Dolby Digital, DTS, MP3, 

PCM
• Datový tok MP3: 32 až 256 kbps

Zobrazování obrázků
• Přehrávání z média: Picture CD
• Formát komprese obrázku: JPEG
• Vylepšení obrazu: Otočení, Zoom, Prezentace

TV systémy
• Přehrávání: PAL
• Nahrávání: PAL/NTSC
• Vestavěný tuner: PAL/SECAM

Výkonnost videa
• D/A převodník: 10 bitů, 54 MHz
• A/D převodník: 10 bitů, 27 MHz

Výkonnost zvuku
• D/A převodník: 24 bitů, 192 kHz
• A/D převodník: 24 bitů, 96 kHz
• Odstup signál/šum (1kHz) 100 dB
• Dynamický rozsah (1kHz) 95 dB
• Přeslech (1kHz) 105 dB

Tuner/příjem/přenos
• TV systém: PAL, SECAM
• Vstup antény: 75 Ω, koax. (IEC75)
• Vestavěný tuner: PAL/SECAM

Záznamová média
• Záznam:

– DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-R
• Kapacita pevného disku: 160 GB
• Doplňky záznamu na pevný disk:

– Opakované přehrávání, paměť časového 
posunu

• Extra technologie záznamu na pevný disk:
– Pauza živého vysílání, Současný záznam 

a přehrávání, Přímý záznam na DVD
• Archivace HDD na DVD: vysoká rychlost 

(přímé kopírování)

Připojení
• Na zadním panelu

– SCART 1 (CVBS/RGB výstup)
– SCART 2 (CVBS/RGB vstup)
– S-Video výstup
– Video výstup (CVBS)
– Analogový výstup zvuk (pravý a levý kanál)
– Digitální výstup zvuku (koaxiální)
– Vstup antény
– Výstup anténního signálu do TV
– Síťové napájení

• Na předním panelu
– i.LINK DV vstup (IEEE 1394, 4 piny)
– S-Video vstup
– Video vstup (CVBS)
– Analogový vstup zvuku (pravý a levý kanál)

Časování nahrávání
• Programové položky: 8
• Režimy opakování: Jednou, Denně, Týdně, 

Pondělí–pátek, Pondělí–sobota, Víkend
• Doplnění: Ruční časování, SHOWVIEW®

(není ve všech zemích)

Výhody
• Přímý záznam na optický disk

Napájení
• Napájecí napětí 110–240 V, 50 Hz
• Příkon 28 W
• Pohotovostní režim méně než 3 W

Rozměry
• Rozměry (š×v×d) 435×65×340 mm
• Hmotnost 4,3 kg

Technické param
etry
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Na displeji vašeho rekordéru se mohou 
objevit následující symboly:

00:00
Multifunkční displej / textová řádka
– Číslo titulu/skladby
– Celkový/průběžný/zbývající čas titulu/

skladby
– Název disku/titulu
– Doplňující informace týkající se disku
– Číslo TV kanálu nebo vstupu video
– Hodiny (Jen v pohotovostním režimu)
– Název programu TV

 TIMER
Časování nahrávání je aktivní nebo bylo 
naprogramováno.

BLANK
Na disku není žádný záznam.

CLOSING
Disková mechanika se zasouvá.

EMPTY
Na pevném disku nejsou žádné záznamy.

MENU
Zobrazuje se nabídka systému, disku nebo 
titulu.

HDDMENU
Zobrazuje se nabídka pevného disku.

NO DISC
Nebyl vložen žádný disk. Pokud je disk 
přesto vložen, může se jednat o disk, 
který nelze číst.

OPEN
Mechanika disku je vysunutá nebo se 
právě vysouvá.

READING
Disk je rozpoznáván rekordérem.

STARTUP
Rekordér byl zapnut, probíhá inicializace.

SCANXXX
Vyčkejte, než se přestane zpráva 
zobrazovat. Rekordér je zaměstnán 
zpracováním nějakého požadavku. XXX 
značí počet nalezených kanálů.

_CHXXX
Při funkci časového posunu zobrazuje 
XXX vstupní zdroj video nebo číslo 
kanálu vstupu tuneru.

UPDATE
Vyčkejte, až se zpráva přestane 
zobrazovat. Na disk se zapisují údaje.

Sym
boly na displeji / zprávy
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Analogový: Signál, který nebyl převeden do 
digitální podoby. Analogový signál je spojitý 
v čase, zatímco digitální je tvořen číselnými 
hodnotami. Zdířky jsou určeny pro dva kanály, 
levý a pravý.

AUDIO OUT zdířky: Bílá a červená zdířka 
na zadním panelu přístroje pro připojení zvuku 
na jiné systémy (TV, zesilovač, apod.)

Bitová rychlost: Množství dat obsahující 
určitou dobu zvuku; měří se v kilobitech za 
sekundu (kbps). Také rychlost záznamu. 
Obecně platí, že kvalita zvuku roste s vyšší 
bitovou rychlostí nebo s vyšší rychlostí 
záznamu. Pro záznam signálu s vyšší bitovou 
rychlostí je potřeba více místa na disku.

Digitální: Zvukový signál převedený do 
číslicové podoby. Digitální zvukový signál je 
dostupný na zdířkách DIGITAL AUDIO OUT 
COAXIAL. Tyto zdířky poskytují vícekanálový 
signál namísto dvou kanálů při analogovém 
stereofonním signálu.

DivX 3.11/4.x/5.x/6.0: Označení DivX je 
patentem chráněné kódování komprese videa 
založené na MPEG-4 a vyvinuté společností 
DivXNetworks. Umožňuje zmenšit velikost 
digitálního videa na dostatečně malou velikost, 
vhodnou pro přenos po Internetu, zatímco 
kvalita zobrazení zůstává vysoká.

Dolby Digital: Prostorový zvukový systém 
vyvinutý společností Dolby Laboratories 
obsahující až 6 zvukových kanálů (přední levý 
a pravý, zadní levý a pravý, prostřední 
a subwoofer).

DTS: Digital Theatre Systems. Prostorový 
zvukový systém rozdílný od Dolby Digital. 
Formáty byly vyvinuty rozdílnými společnostmi.

Indexové zobrazení: Zobrazení přehledu 
disku DVD±RW nebo DVD±R. Obrázek 
indexového zobrazení reprezentuje každý 
záznam na disku.

JPEG: Běžný formát pro kompresi statických 
obrazů společnosti Joint Photographic Expert 
Group. Výhodou je vysoký stupeň komprese 
při malém zkreslení obrazu.

Kapitola: Část obrazu nebo hudby na DVD, 
která je menší než titul. Titul se skládá 

z několika kapitol. Každá kapitola je označena 
číslem, aby bylo snadnější její vyhledání.

MP3: Formát pro kompresi zvukových 
souborů. Zkratka MP3 znamená Motion 
Picture Experts Group 1 (nebo MPEG-1) Audio 
Layer 3. Použitím formátu MP3 lze na 
konvenční CD-R nebo CD-RW zaznamenat 
desetkrát více hudby.

MPEG: Motion Picture Expert Group. Systém 
komprese digitálního obrazu a zvuku.

Nabídka disku: Zobrazení pro výběr obrazů, 
zvuku, titulků, úhlů pohledu, apod., které jsou 
zaznamenány na DVD.

PBC (Playback Control): Odpovídá signálu 
zaznamenaném na disku VCD nebo SVCD pro 
řízení přehrávání. Použitím zaznamenaných 
nabídek lze interaktivně ovládat přehrávání 
obsahu disku.

PCM (Pulse Code Modulation): Způsob 
konverze analogového signálu na digitální pro 
další zpracování. Není použita žádná komprese.

Poměr stran: Poměr šířky a výšky 
zobrazeného obrazu. Poměr stran 
standardního televizního obrazu je 4:3 a pro 
širokoúhlý je 16:9.

Prostorový (Surround): Systém pro 
vytváření realistického třírozměrného zvuku 
umístěním reproduktorů kolem místa 
poslechu.

Regionální kód: Přístroj umožňuje přehrávání 
disků pouze v určité zemi. Regionální kód je 
uveden na obalu disku a pro přístroj na štítku 
typu. Některé disky jsou určeny pro více zemí 
nebo mají označení pro všechny země (ALL).

Titul: Nejdelší část filmu nebo hudby na DVD. 
Každý titul je označen číslem.

Vícekanálový: DVD jsou formátovány tak, 
aby každé zvukové stopě byl přiřazen jeden 
zvukový prostor. Vícekanálový znamená, že 
zvuková skladba má více než 3 kanály.

VIDEO OUT zdířka: Žlutá zdířka na zadní 
straně DVD systému, na které je výstupní video 
signál DVD disku přiváděn do TV přijímače.

G
losář
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Přehled TV systém
ů

ZEMĚ VHF UHF DVD REGION
AFGHANISTAN PAL/SECAM B  5

ALBANIA PAL B PAL G  2
ALGERIA PAL B PAL G  5
ANGOLA PAL I  5

ARGENTINA PAL N PAL N  4
AUSTRALIA PAL B PAL H  4

AUSTRIA PAL B PAL G  2
AZORES PAL B

BAHAMAS NTSC M  4
BAHRAIN PAL B PAL G  2

BANGLADESH PAL B  5
BARBADOS NTSC M  4

BELGIUM PAL B PAL H  2
BERMUDA NTSC M
BOLIVIA NTSC M NTSC M  4

BOTSWANA PAL I  5
BRAZIL PAL M PAL M  4
BRUNEI PAL B PAL B

BULGARIA SECAM D SECAM K  2
BURKINA FASO SECAM K1  5

BURMA NTSC M
BURUNDI SECAM K1  5

CAMBODIA NTSC M  3
CAMEROON PAL B PAL G  5

CANADA NTSC M NTSC M  1
CANARY ISLANDS PAL B  2

CHAD SECAM K1  5
CHILE NTSC M NTSC M  4
CHINA PAL D  6

COLOMBIA NTSC M NTSC M  4
COSTA RICA NTSC M NTSC M  4

CROATIA PAL B PAL G  2
CUBA NTSC M NTSC M  4

CYPRUS PAL B PAL G
ČESKÁ REPUBLIKA PAL D PAL K  2

DAHOMEY SECAM K1
DENMARK PAL B PAL G  2
DJIBOUTI SECAM B SECAM G  5

DOMINICAN REP NTSC M NTSC M  4
ECUADOR NTSC M NTSC M  4

EGYPT SECAM B/PAL B SECAM G/PAL G  2
EL SALVADOR NTSC M NTSC M  4

EQUAT. GUINEA PAL B  5
ESTONIA PAL B (původně SECAM) PAL D  5
ETHIOPIA PAL B PAL G  5

FIJI PAL B
FINLAND PAL B PAL G  2
FRANCE SECAM L SECAM L  2

FRENCH POLYNESIA SECAM K1
GABON SECAM K1  5  
GAMBIA PAL I  5

GERMANY PAL B PAL G  2
GHANA PAL B PAL G  5

GIBRALTAR PAL B PAL H  2
GREECE PAL B (původně SECAM) PAL G  2

GREENLAND NTSC/PAL B  2
GUADELOUPE SECAM K1

GUAM NTSC M  1
GUATEMALA NTSC M NTSC M  4 

GUINEA PAL K  5
GUYANA (FRENCH) SECAM K1  4

HONDURAS NTSC M NTSC M  4
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ZEMĚ VHF UHF DVD REGION
LIBYA SECAM B SECAM G  5

LITHUANIA PAL D (původně SECAM) PAL K  5
LUXEMBOURG PAL B/SECAM L PAL G/SEC L  2
MADAGASCAR SECAM K1  5

MADEIRA PAL B
MALAGASY SECAM K1

MALAWI PAL B PAL G  5
MALAYSIA PAL B  3

MALI SECAM K1  5
MALTA PAL B PAL H  2

MARTINIQUE SECAM K1
MAURITANIA SECAM B  5
MAURITIUS SECAM B  5

MEXICO NTSC M NTSC M  4
MONACO SECAM L  2

MONGOLIA SECAM D  5
MOROCCO SECAM B  5

MOZAMBIQUE PAL B  5
NAMIBIA PAL I  5
NEPAL PAL B

NETHERLANDS PAL B PAL G  2
NETH. ANTILLES NTSC M NTSC M
NEW CALEDONIA SECAM K1

NEW GUINEA PAL B PAL G  4
NEW ZEALAND PAL B PAL G  4

NICARAGUA NTSC M NTSC M  4
NIGER SECAM K1  5

NIGERIA PAL B PAL G  5
NORWAY PAL B PAL G  2

OMAN PAL B PAL G  2
PAKISTAN PAL B  5
PANAMA NTSC M NTSC M  4

PARAGUAY PAL N PAL N  4
PERU NTSC M NTSC M  4

PHILIPPINES NTSC M NTSC M  3
POLAND PAL D PAL K  2

PORTUGAL PAL B PAL G ( původně SECAM D )  2
PUERTO RICO NTSC M NTSC M  1

QATAR PAL B  2
REUNION SECAM K1
RUMANIA PAL D PAL K  2
RUSSIA SECAM D SECAM K  5

RWANDA SECAM K1  5
SABAH/SAWARA PAL B

ST. KITTS NTSC M NTSC M
SAMOA (US) NTSC M  1

SAUDI ARABIA SECAM-B/PAL-B SECAM G  2
SENEGAL PAL  5

SEYCHELLES PAL B PAL G  5
SIERRA LEONE PAL B PAL G  5

SINGAPORE PAL B PAL G
SLOVAK REPUBLIC PAL PAL  2

SOMALIA PAL B PAL G  5
SOUTH AFRICA PAL I PAL I  2

SPAIN PAL B PAL G  2
SRI LANKA PAL B  5

SUDAN PAL B PAL G  5
SURINAM NTSC M NTSC M  4

SWAZILAND PAL B PAL G
SWEDEN PAL B PAL G  2

SWITZERLAND PAL B PAL G  2
SYRIA SECAM B  2
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