SIOVENČINA

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Kombinovaný digitálny a
analógový DVD rekordér/
prehrávač VCR
Pred používaním zariadenia si pozorne prečítajte tento návod na
používanie a uschovajte ho pre budúce použitie.
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Bezpečnostné
informácie
NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PRÚDOM
NEOTVÁRAŤ

UPOZORNENIE: Z DÔVODU RIZIKA ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PRÚDOM NEOTVÁRAJTE KRYT
(ANI ZADNÚ ČASŤ). VO VNÚTRI NIE SÚ ŽIADNE
POUŽÍVATEĽOM OPRAVITEĽNÉ SÚČIASTKY. OPRAVU
ZARIADENIA PRENECHAJTE KVALIFIKOVANÉMU
ODBORNÍKOVI.
Symbol blesku so šípkou v
rovnostrannom trojuholníku
má upozorniť používateľa na
prítomnosť neizolovaného
nebezpečného napätia vo vnútri
prístroja, ktoré môže byť dostatočnej veľkosti, aby
predstavovalo nebezpečenstvo úrazu elektrickým
prúdom.
Výkričník v rovnostrannom
trojuholníku má upozorniť
používateľa na prítomnosť
dôležitých prevádzkových a
údržbových (servisných) pokynov v
literatúre priloženej k výrobku.
VÝSTRAHA: TENTO VÝROBOK NEVYSTAVUJTE
DAŽĎU ANI VLHKOSTI, INAK HROZÍ
NEBEZPEČENSTVO POŽIARU ALEBO ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PRÚDOM.
VÝSTRAHA: Zariadenie neumiestňujte do
obmedzeného priestoru, ako je napríklad knižnica a
pod.
UPOZORNENIE: Neblokujte žiadne vetracie otvory.
Nainštalujte podľa pokynov výrobcu.
Medzery a otvory v skrinke slúžia na vetranie a
zaručenie spoľahlivej činnosti výrobku a chránia
ho pred prehriatím. Otvory nikdy neblokujte
umiestnením prístroja na posteľ, pohovku, koberec
alebo podobný povrch. Tento výrobok sa nesmie
umiestňovať do uzatvoreného priestoru (napr. do
knižnice alebo regálu), kde nie je zabezpečené
dostatočné prúdenie vzduchu, alebo kde to
neodporúčajú pokyny výrobcu.

UPOZORNENIE: Tento produkt používa laserový
systém. Aby ste zaistili správne používanie tohto
zariadenia, dôkladne si prečítajte tento návod a
uschovajte si ho pre budúcu potrebu. Ak by bolo
potrebné vykonať údržbu zariadenia, kontaktujte
autorizované servisné stredisko.
Používanie ovládacích prvkov, nastavení alebo
vykonávanie postupov iných ako uvedených
v tomto návode môže spôsobiť vystavenie
nebezpečnému žiareniu.
Aby ste predišli priamemu vystaveniu sa laserovému
lúču, nepokúšajte sa otvárať kryt.
UPOZORNENIE týkajúce sa sieťového kábla
Väčšina výrobcov odporúča, aby zariadenia boli
pripojené k samostatnému okruhu.
To znamená k zásuvkovému okruhu, ktorý napája
len dané zariadenie a nemá žiadne zásuvky ani
podružné okruhy. Pozrite si stranu s technickými
parametrami v tomto návode, aby ste si boli
istý. Nepreťažujte sieťové zásuvky. Preťažené,
uvoľnené alebo poškodené sieťové zásuvky,
predlžovacie káble, rozstrapkané napájacie káble
alebo poškodená či popraskaná izolácia drôtov sú
nebezpečné. Ktorýkoľvek takýto stav môže mať za
následok úraz elektrickým prúdom alebo požiar.
Pravidelne kontrolujte kábel zariadenia, a ak jeho
vzhľad naznačuje poškodenie alebo opotrebovanie,
odpojte ho, prestaňte používať zariadenie
a nechajte kábel vymeniť v autorizovanom
servisnom centre za rovnaký náhradný diel.
Chráňte sieťový kábel pred nesprávnym fyzickým
alebo mechanickým zaobchádzaním, ako je napr.
skrúcanie, zmotávanie, pricviknutie, privretie
dverami alebo stúpanie naň. Venujte pozornosť
hlavne zástrčkám, sieťovým zásuvkám a miestu
pripojenia k zariadeniu. Ak chcete odpojiť
napájanie, ťahajte za zástrčku sieťového kábla. Pri
inštalácii výrobku dbajte na to, aby zástrčka bola
ľahko dostupná.
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Toto zariadenie je vybavené prenosnou batériou
alebo akumulátorom.

1
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Bezpečný spôsob vybratia batérie alebo
akumulátora zo zariadenia: Pri vyberaní starej
batérie alebo súpravy batérií postupujte v
opačnom poradí ako pri vkladaní. Aby ste predišli
znečisteniu životného prostredia a prípadnému
ohrozeniu zdravia ľudí a zvierat, vyhoďte starú
batériu alebo súpravu batérií do príslušnej nádoby
na označenom zbernom mieste. Nevyhadzujte
batérie alebo súpravy batérií spolu s ostatným
odpadom. Odporúča sa, aby ste používali batérie
a akumulátory, ktoré sú súčasťou miestneho
bezplatného systému náhrady. Batéria nesmie byť
vystavená veľkému teplu, ako je slnečné žiarenie,
oheň alebo priame slnečné svetlo.
UPOZORNENIE: Zariadenie nesmie byť vystavené
vode (kvapkajúcej alebo špliechajúcej) a nesmú sa
naň klásť žiadne predmety naplnené tekutinou, ako
sú napr. vázy.

Likvidácia odpadových batérií/
akumulátorov
1.

Ak je na batériách/
akumulátoroch vášho výrobku
pripojený v krúžku preškrtnutý
symbol nádoby na smeti,
znamená to, že spadajú pod
európsku smernicu 2006/66/EC.

2.

Tento symbol môže byť
kombinovaný s chemickými
symbolmi pre ortuť (Hg),
kadmium (Cd) alebo olovo (Pb)
v prípade, ak batéria obsahuje
viac ako 0,0005 % ortuti, 0,002 %
kadmia alebo 0,004 % olova.

3.

Všetky batérie/akumulátory
by sa mali likvidovať oddelene
od komunálneho odpadu
prostredníctvom určených
zberných zariadení ustanovených
štátnymi alebo miestnymi
úradmi.

Likvidácia starého zariadenia
1.

Ak je výrobok označený
symbolom preškrtnutej smetnej
nádoby s kolieskami, manipulácia
s výrobkom sa riadi európskou
smernicou 2002/96/ES.

4.

Správna likvidácia vašich starých
batérií/akumulátorov pomôže
zabrániť negatívnym následkom
na životné prostredie, zdravotný
stav ľudí a zvierat.

2.

Všetky elektrické a elektronické
výrobky by sa mali likvidovať
oddelene od komunálneho
odpadu prostredníctvom na
to určených zberných miest
určených vládou alebo miestnymi
úradmi.

5.

Viac informácií o likvidácii vašich
starých batérií/akumulátorov
vám poskytne váš mestský úrad,
firma na likvidáciu odpadu alebo
obchod kde ste si výrobok kúpili.

3.

Správnou likvidáciou starého
zariadenia pomôžete
predchádzať potenciálnym
negatívnym vplyvom na životné
prostredie a ľudské zdravie.

4.

Podrobnejšie informácie o
likvidácii starého zariadenia
získate na miestnom úrade,
v službách likvidácie odpadu
alebo v predajni, kde ste výrobok
zakúpili.

Spoločnosť LG Electronics týmto potvrdzuje, že
tento výrobok je (tieto výrobky sú) v súlade so
základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými
ustanoveniami Smerníc 2004/108/ES, 2006/95/ES,
2009/125/ES a 2011/65/EU.
Informácie o zhode tohto výrobku získate od
zastúpenia:
LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands
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Poznámky k autorským právam

yy Tento výrobok obsahuje ochrannú technológiu
autorských práv, ktorá je chránená americkými
patentmi a inými právami duševného vlastníctva.
Použitie tejto technológie na ochranu autorských
práv musí byť autorizované spoločnosťou
Rovi Corporation a je určené len pre domáce
a iné limitované použitie len s autorizáciou
spoločnosti Rovi Corporation. Spätná analýza
alebo demontáž sú zakázané.
yy SPOTREBITELIA BY MALI MAŤ NA PAMÄTI, ŽE S
TÝMTO ZARIADENÍM NIE SÚ PLNE KOMPATIBILNÉ
VŠETKY HD TELEVÍZORY A V OBRAZE SA MÔŽU
VYSKYTOVAŤ ARTEFAKTY. V PRÍPADE PROBLÉMOV
S OBRAZOM S PROGRESÍVNYM SKENOVANÍM
SO 625 RIADKAMI SA ODPORÚČA PREPNÚŤ NA
VÝSTUP ŠTANDARDNÉHO ROZLÍŠENIA. V PRÍPADE
OTÁZOK TÝKAJÚCICH SA KOMPATIBILITY NAŠICH
TELEVÍZOROV S REŽIMOM 625p TOHTO MODELU
SA OBRÁŤTE NA NAŠE STREDISKO PRE SLUŽBY
ZÁKAZNÍKOM

1
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yy Záznamové zariadenie sa má používať len na
legálne kopírovanie a odporúčame vám overiť si,
čo je legálne kopírovanie v oblasti, kde vytvárate
kópiu. Kopírovanie materiálov chránených
autorskými právami, ako sú napríklad filmy
a hudba, je nezákonné, ak nie je povolené
zákonnou výnimkou alebo odsúhlasené
vlastníkom autorských práv.
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Začíname

Úvod
1

Dodávané príslušenstvo

Zobrazenie symbolu „7“

Začíname

Počas prevádzky zariadenia sa na televízore môže
zobraziť symbol „7“, ktorý označuje, že funkcia
vysvetlená v tejto používateľskej príručke nie je k
dispozícii na konkrétnom médiu.

Symboly použité v tomto
návode

,,Poznámka
Označuje špeciálne poznámky a prevádzkové
funkcie.

>>Upozornenie
Označuje výstrahy na predchádzanie prípadnému
poškodeniu spôsobenému nesprávnym
používaním.
Časť, ktorej názov obsahuje jeden z nasledovných
symbolov, platí iba pre disk reprezentovaný týmto
symbolom.

DVD ALL

VŠETKY DVD disky uvedené
nižšie

-RWVR

DVD-RW disky s režimom
nahrávania VR

-RWVideo

DVD-RW disky s režimom
nahrávania videa

+RW

DVD+RW disk

-R

DVD-R disk

+R

DVD+R (DL) disk

DVD

DVD-Video disk

ACD

Audio CD

MP3

Súbory vo formáte MP3

WMA

Súbory vo formáte WMA

JPEG

Súbory vo formáte JPEG

VCR

Videokazeta

DivX

Súbory DivX

Diaľkový ovládač (1)

Batéria (1)

RF kábel (1)

Čo je SIMPLINK?

Niektoré funkcie tohto zariadenia sú ovládané
diaľkovým ovládačom televízora, keď sú toto
zariadenie a televízor LG s funkciou SIMPLINK
prepojené prostredníctvom pripojenia HDMI.
yy Funkcie ovládateľné diaľkovým ovládačom
televízora LG: prehrávanie, pozastavenie,
skenovanie, preskočenie, zastavenie, vypnutie,
atď.
yy Podrobnosti o funkcii SIMPLINK nájdete v návode
na použitie televízora.
yy Televízory LG s funkciou SIMPLINK majú logo
zobrazené vyššie.
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Nahrávateľné disky

DVD+R:
-- Na tieto disky je možné nahrávať
len raz. Po finalizácii disku DVD+R
už nie je možné naň nahrávať ani
vykonávať úpravy.

DVD-RW:

-- Dajú sa prehrávať na prehrávačoch
kompatibilných s diskami DVD+R
(po finalizácii).

-- Na tieto disky je možné
opakovane nahrávať. Záznamy
sa dajú vymazať a následne je
možné znovu nahrávať na ten istý
disk.

-- Akýkoľvek upravený obsah
už nebude kompatibilný s
prehrávačmi kompatibilnými
s diskami DVD+R. (Skryť, zlúčiť
kapitoly, pridať označenie kapitoly,
atď.)

[VR mode]
-- Záznamy sa dajú do značnej miery
upravovať.

[Video mode]
-- Dajú sa prehrávať na bežných
DVD prehrávačoch (po finalizácii)
-- Funkcie obmedzenej úpravy.
DVD-R:
-- Na tieto disky je možné nahrávať
len raz. Po finalizácii disku DVD-R
už nie je možné naň nahrávať ani
vykonávať úpravy.
-- Disky DVD-R sa dajú naformátovať
len na režim videa.
-- Dajú sa prehrávať na bežných
DVD prehrávačoch (po finalizácii).
-- Funkcie obmedzenej úpravy.
DVD+RW:
-- Na tieto disky je možné
opakovane nahrávať. Záznamy
sa dajú vymazať a následne je
možné znovu nahrávať na ten istý
disk.
-- Dajú sa prehrávať na
prehrávačoch kompatibilných s
diskami DVD+RW (automatická
finalizácia).
-- Upravený obsah sa dá prehrávať
na prehrávačoch kompatibilných
s diskami DVD+RW len po
finalizácii.
-- Na záznamoch je možné
upravovať titul/kapitolu

-- Funkcie obmedzenej úpravy
titulu/kapitoly.

Poznámka k nahrávaniu
Disk typ

Formát
disku

Nahrávanie
režim

Funkcie

DVD

Video
formát

n/a

Len prehrávanie

Formát
nahrávania
videa

Režim VR

Prehrávanie,
nahrávanie, úprava
originálu/zoznamu
skladieb

DVD-RW

DVD-R

Video
Režim videa
formát
(predvolený)

Prehrávanie,
obmedzené
nahrávanie,
obmedzená úprava

Video
formát

Prehrávanie,
obmedzené
nahrávanie,
obmedzená úprava

Režim videa

DVD+RW Video formát DVD+RW
+RW

DVD+R

Video formát DVD+R
+R

Prehrávanie,
obmedzené
nahrávanie, úprava
titulu/kapitoly
Prehrávanie,
obmedzené
nahrávanie,
obmedzená úprava
titulu/kapitoly

1
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-- DVD-RW disky sa dajú
naformátovať na režim nahrávania
VR alebo režim nahrávania videa.

-- Dajú sa prehrávať len na
prehrávačoch kompatibilných s
režimom VR (po finalizácii).
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Odporúčané nahrávateľné
DVD disky
1
Začíname

DVD-R

Mitsubishi (8x, 16x), Verbatim
(8x, 16x)

DVD-RW

Mitsubishi (8x, 16x), Verbatim
(8x, 16x), JVC (4x), Maxell (4x)

DVD+R

Mitsubishi (8x, 16x), Verbatim
(8x, 16x)

DVD+R(DL)
DVD+RW

Mitsubishi (2.4x, 8x)
Mitsubishi (8x, 16x), HP (4x),
Verbatim (4x), Ricoh (4x)

,,Poznámka

Ak sa DVD-RW/DVD+RW disk nahrával
pomocou počítača alebo iného DVD rekordéra,
nebude sa dať tento disk naformátovať
pomocou tohto rekordéra. Preto, ak chcete
disk používať na tomto rekordéri, musíte disk
naformátovať pomocou pôvodného rekordéra.

Prehrávateľné disky
DVD-VIDEO (8 cm/12 cm disk)
Disky, napríklad filmové, ktoré sa
dajú kúpiť alebo požičať v požičovni.
Zvukový CD disk (disk s
priemerom 8 cm/12 cm)
Hudobné CD alebo CD-R/CD-RW
disky v hudobnom formáte CD, ktoré
sa dajú zakúpiť
CD-R/RW (8 cm/12 cm disk)
CD-R/CD-RW disky, ktoré obsahujú
audio tituly, súbory vo formáte DivX,
MP3, WMA alebo JPEG.

,,Poznámka

yy V závislosti od podmienok nahrávacieho
zariadenia alebo samotného disku CD-R/RW
(alebo DVD±R/RW) je možné, že sa na zariadení
nebudú dať prehrať niektoré disky CD-R/RW
(alebo DVD±R/RW).
yy Na žiadnu stranu disku (strana s potlačou alebo
záznamová strana) nedávajte žiadne etikety ani
štítky.
yy Nepoužívajte CD disky neobvyklých tvarov (napr.
v tvare srdca alebo osemuholníka). V opačnom
prípade môže dôjsť k poruche zariadenia.
yy V závislosti od nahrávacieho softvéru a finalizácie
je možné, že niektoré nahrané disky (CD-R/RW,
DVD±R/RW) sa nebudú dať prehrať.
yy Disky DVD-R/RE, DVD±R/RW a CD-R/RW nahrané
pomocou osobného počítača alebo DVD
alebo CD rekordéra sa nemusia dať prehrať,
ak je disk poškodený alebo znečistený, alebo
ak sú na šošovke rekordéra nečistoty alebo
skondenzovaná vlhkosť.
yy Ak nahrávate disk pomocou osobného počítača,
môžu sa vyskytnúť prípady (aj keď ho nahráte v
kompatibilnom formáte), kedy ho nebude možné
prehrať kvôli nastaveniam aplikačného softvéru
použitého na vytvorenie disku. (Podrobnejšie
informácie nájdete u vydavateľa softvéru.)
yy Na dosiahnutie optimálnej kvality prehrávania na
tomto prehrávači musia disky a záznamy spĺňať
určité technické štandardy. Vopred nahrané
disky DVD sú automaticky nastavené na tieto
štandardy. Existuje mnoho rozličných typov
formátov nahrávateľných diskov (vrátane diskov
CD-R obsahujúcich súbory MP3 alebo WMA) a
tieto typy si vyžadujú určité vopred existujúce
podmienky pre zabezpečenie kompatibilného
prehrávania.
yy Zákazníci by mali vziať na vedomie, že na
preberanie súborov MP3/WMA a hudby z
Internetu je potrebné povolenie. Naša spoločnosť
nemôže udeliť takéto povolenie. O získanie
súhlasu vždy požiadajte vlastníka autorských
práv.

Kód oblasti
Na zadnej časti tohto zariadenia je vytlačený kód
oblasti. Toto zariadenie prehráva len DVD disky
označené rovnako ako je uvedené na zadnej strane
zariadenia alebo označené „ALL“ (Všetky).

Začíname

Kompatibilita súborov

Audio súbory

Celková

Vzorkovacia frekvencia: v rozsahu 8 - 48 kHz
(MP3), v rozsahu 32 - 48 kHz (WMA)

yy Tento prehrávač nepodporuje niektoré súbory
typu wav.
yy Názov súboru je obmedzený na 180 znakov.
yy V závislosti od veľkosti a počtu súborov môže
načítanie obsahu média trvať aj niekoľko minút.
Maximálny počet súborov/priečinkov: Menej
ako 1999 (celkový počet súborov a priečinkov)
Formát CD-R/RW, DVD±R/RW:
Formát ISO 9660+JOLIET, UDF a UDF Bridge

Video súbory
Dostupná veľkosť rozlíšenia: 720 x 576 (š x v)
pixelov
Prehrávateľné titulky: „.smi”, „.srt”,
Prehrávateľný formát kodeku: „DIV3”, „MP43”,
„DIVX”, „DX50”
Prehrávateľný zvukový formát: „AC3”, „PCM”,
„MP2”, „MP3”, „WMA”
yy S týmto zariadením nie sú kompatibilné všetky
zvukové formáty WMA.
Vzorkovacia frekvencia: v rozsahu 8 - 48 kHz
(MP3), v rozsahu 32 - 48 kHz (WMA)
Bitová rýchlosť: v rozsahu 8 – 320 kb/s (MP3), v
rozsahu 32 – 192 kb/s (WMA)

,,Poznámka

yy HD video súbory nachádzajúce sa na
disku CD alebo USB 1.0/1.1 sa nemusia dať
správne prehrať.
yy Tento prehrávač podporuje hlavný profil
H.264/MPEG-4 AVC, výška na úrovni 4.1. Pri
súbore s vyššou úrovňou sa na obrazovke
zobrazí varovná správa.
yy Tento prehrávač nepodporuje súbory
nahrané vo formáte GMC*1 alebo Qpel*2. Sú
to techniky kódovania videa v štandarde
MPEG4, ako majú napríklad DivX alebo XVID.
*1 GMC – Global Motion Compensation
*2 Qpel – Quarter pixel

Bitová rýchlosť: v rozsahu 8 – 320 kb/s (MP3), v
rozsahu 32 – 192 kb/s (WMA)

,,Poznámka

yy Toto zariadenie nepodporuje súbory MP3 so
zabudovanou prílohou ID3.
yy Celkový čas prehrávania uvedený na
obrazovke nemusí byť správny pre súbory s
variabilným bitovým tokom (VBR).

Fotografické súbory
Odporúčaná veľkosť:
Odporúča sa menej ako 4 MB
yy Progresívne a bezstratovo komprimované
fotografické súbory nie sú podporované.
yy V závislosti od veľkosti a počtu súborov vo
formáte JPEG môže načítanie obsahu média
trvať aj niekoľko minút.

1
Začíname

Dostupné prípony súborov: „.jpg”, „.jpeg”, „.avi”,
„.divx”, „.mpg”, „.mpeg”, „.mp4”, „.mp3”, „.wma”
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Začíname

Diaľkový ovládač
• • • • • • a •  •  •  •  •  •
1(POWER): Slúži na zapnutie
alebo vypnutie prístroja.
DVD: Slúži na výber režimu
zariadenia na DVD.
VCR: Slúži na výber režimu
zariadenia na VCR.
EJECT, OPEN/CLOSE: Slúži na
otvorenie a zatvorenie diskovej
mechaniky a vysunutie kazety z
videorekordéra.
Číselné tlačidlá 0 – 9: Výber
očíslovaných položiek v ponuke.
REC (X): Spustenie nahrávania.
Opakovaným stláčaním nastavte
čas nahrávania.
AV/INPUT: Slúži na zmenu
vstupu, ktorý sa bude používať na
nahrávanie (Tuner, AV1-2 alebo DV
IN).
Tlačidlá ovládania TV: Pozri
stranu 65.

1
Začíname

Inštalácia batérie

Zo zadnej strany diaľkového
ovládača odstráňte kryt priestoru
pre batérie a vložte R03 batériu
(typ AAA), pričom dbajte na
správnu polaritu 4 a 5.

• • • • • • b •  •  •  •  •  •
SCAN(c/v):
- DVD: Slúži na vyhľadávanie
dozadu alebo dopredu.
- VCR: Slúži na pretáčanie dozadu/
dopredu počas režimu STOP na
rýchle vyhľadanie obrazu dozadu/
dopredu.
SKIP(C/V): Slúži na
preskočenie na ďalšiu alebo
predchádzajúcu kapitolu/stopu
alebo súbor.
PAUSE/STEP(M): Slúži na dočasné
pozastavenie prehrávania alebo
nahrávania.
PLAY(z): Spustenie prehrávania.
STOP(Z): Zastavenie prehrávania
alebo nahrávania.
• • • • • • c •  •  •  •  •  •
HOME(n): Zobrazenie alebo
opustenie ponuky HOME
(Domov).
MENU/LIST: Slúži na prístup do
ponuky DVD disku, zoznamu
titulov alebo ponuky Zoznamu
skladieb.

a/d/w/s(doľava/doprava/
hore/dolu): Slúži na navigáciu v
zobrazeniach na obrazovke.
PR/TRK (+/-): Slúži na výber
kanálového programu rekordéra.
Nastavenie sledovania stopy.
Kontrola vertikálneho chvenia
počas statického obrazu.
ENTER (b): Potvrdenie výberu
ponuky alebo zobrazenie
informácií TV.
DISPLAY: Slúžia na vyvolanie
zobrazenia na obrazovke.
RETURN (x): Slúži na
opustenie ponuky alebo späť na
predchádzajúci krok.
• • • • • • d •  •  •  •  •  •
AUDIO ([): Výber jazyka zvuku
alebo zvukového kanála.
TITLE: Slúži na zobrazenie ponuky
titulov disku, ak je k dispozícii.
MARKER(=): Slúži na označenie
ktoréhokoľvek bodu počas
prehrávania.
CLEAR:
- Slúži na odstránenie označenia v
ponuke Hľadať označenie.
- Slúži na vynulovanie počítadla
kazety.

Farebné tlačidlá: Slúžia
na ovládanie teletextu pri
digitálnom vysielaní. Funkcia
každého tlačidla bude opísaná na
obrazovke a mení sa v závislosti
od zobrazenej obrazovky.
FAV: Zobrazenie zoznamu
obľúbených programov.
REPEAT: Opakovanie požadovanej
sekcie alebo sekvencie.
SUBTITLE: Výber jazyka titulkov.
TEXT: Prepínanie medzi
režimom teletextu a normálnym
sledovaním TV.
EPG: Zobrazenie ponuky EPG.
DUBBING: Stlačte na skopírovanie
VCR na DVD.

Začíname
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Predný panel
1
Začíname

a

1/I (Napájanie)

j

VCR/B

b

Disková mechanika

k

N (Prehrávanie/nahrávanie)

c

DVD/B

l

Z (Zastaviť)

d

Okno displeja

m

X (Nahrávanie)

e

Snímač diaľkového ovládania

n

PROG. (s/w)

f

Zásuvka na kazetu (videorekordér)

o

DUBBING

g

USB Port

p

DVD/VCR

h

DV IN

q

RES.

i

AV IN 2 (VIDEO/AUDIO (Ľavý/Pravý))

Zadný panel

a

ANTENNA IN (FROM ANT.)

f

Sieťový kábel AC

b

OPTICAL (DIGITAL AUDIO OUTPUT)

g

ANTENNA OUT (TO TV)

c

COMPONENT OUTPUT (Y Pb Pr)

h

COAXIAL (OUTPUT)

d

AV1 (KONEKTOR SCART)

i

AUDIO OUTPUT (Ľavý/Pravý)

e

HDMI OUTPUT
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Pripojenie

Pripojenie k televízoru

Pripojenie antény k TV
prijímaču a tomuto zariadeniu

Vykonajte jedno z nasledujúcich nastavení v
závislosti od možností existujúceho zariadenia.

Vytiahnite konektor kábla antény z vášho TV
prijímača a vložte ho do zásuvky pre anténu v
zadnej časti rekordéra. Jeden koniec kábla antény
zasuňte do zásuvky TV na rekordéri a druhý koniec
do vstupnej zásuvky pre anténu na TV prijímači.

yy Pripojenie antény k TV prijímaču a tomuto
zariadeniu (strana 14)
yy Pripojenie HDMI (strana 15)

2

yy Pripojenie komponentného videa (strana 16)
yy Pripojenie konektora Scart (strana 16)

Pripojenie

,,Poznámka

yy V závislosti od TV prijímača a iného
zariadenia, ktoré chcete pripojiť, existuje
niekoľko možných spôsobov pripojenia
tohto zariadenia. Použite iba jedno z
pripojení opísaných v tomto návode.
yy Informácie o najlepšom pripojení nájdete aj
v návode na používanie TV prijímača, stereo
systému alebo iných zariadení.
yy Uistite sa, či je prehrávač pripojený priamo k
TV prijímaču. Nalaďte TV prijímač na správny
kanál video vstupu.

Pripojte jeden koniec kábla RF ku konektoru
ANTENNA OUT (TO TV) na prístroji a druhý koniec
ku konektoru ANTENNA IN na TV prijímači.
Signál prechádza z konektora ANTENNA IN do TV
prijímača/monitora.
Pripojte konektor ANTENNA IN na zariadení. Ak
chcete použiť izbovú anténu, použite anténu so
zosilňovačom signálu s menovitými hodnotami 5 V,
100 mA a v ponuke nastavenia nastavte [Antenna
Feed 5V] na [ON] (Pozri stranu 26).
ANTÉNA
(Digitálna alebo analógová)
TV

yy Nepripájajte konektor prehrávača AUDIO
OUT do konektora Phono in (gramofón)
zvukového systému.
yy Nepripájajte prehrávač cez videorekordér.
Systém ochrany pred kopírovaním by mohol
zdeformovať obraz.

RF kábel

Zadná časť prístroja

,,Poznámka

Prosím, uvedomte si, že tento rekordér nie je
určený na príjem signálov bežnej digitálnej
káblovej televízie (signál QAM). Napriek
tomu, operátori menších káblových sietí sa
mohli rozhodnúť pre distribúciu digitálnych
terestriálnych signálov (signál COFDM) do
svojej siete. V tomto prípade môžete rekordér
bez problémov používať. Ak si nie ste istý, aký
typ TV signálu je distribuovaný do nástenného
anténového konektora vášho bytu, spýtajte sa
vášho bytového správcu.

Pripojenie
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,,Poznámka

Pripojenie HDMI
Ak máte televízor alebo monitor s konektorom
HDMI, môžete ho pripojiť k tomuto prehrávaču
pomocou kábla HDMI (Typ A). Pripojte konektor
HDMI zariadenia s konektorom HDMI na televízore
alebo monitore kompatibilnom s HDMI.

Zadná časť prístroja

TV

Nastavte zdroj televízora na možnosť HDMI
(informácie nájdete v návode k TV prijímaču).

Ďalšie informácie o rozhraní HDMI
yy Po pripojení zariadenia kompatibilného
s rozhraním HDMI alebo DVI skontrolujte
nasledovné:
-- Skúste vypnúť HDMI/DVI zariadenie a
tento prehrávač. Potom zapnite HDMI/
DVI zariadenie a po približne 30 sekundách
zapnite tento prehrávač.
-- Video vstup pripojeného zariadenia je
správne nastavený pre tento prístroj.
-- Pripojené zariadenie je kompatibilné s video
vstupmi 720 x 480p, 1280 x 720p, 1920 x
1080i alebo 1920 x 1080p.
yy Nie všetky HDMI alebo DVI zariadenia
kompatibilné so štandardom HDCP budú
fungovať s týmto prehrávačom.
-- Na zariadeniach, ktoré nepodporujú štandard
HDCP, sa obraz nebude zobrazovať správne.
-- Tento prehrávač nebude prehrávať a TV
obrazovka sa zmení na čiernu.

O rozhraní HDMI
HDMI (High Definition Multimedia Interface)
podporuje video aj zvuk pri samostatnom
digitálnom pripojení pri použití s DVD prehrávačmi,
káblovými prijímačmi a inými AV zariadeniami.
Rozhranie HDMI bolo vyvinuté na poskytovanie
technológií HDCP (High Definition Contents
Protection). Technológia HDCP sa používa na
ochranu vysielaného a prijímaného digitálneho
obsahu.
Rozhranie HDMI má schopnosť podporovať
štandardné, vylepšené video alebo video vo
vysokom rozlíšení spolu so štandardným až
viackanálovým priestorovým zvukom. Funkcie
HDMI zahŕňajú nekomprimované digitálne
video, šírku pásma až 5 gigabajtov za sekundu,
jeden konektor (namiesto niekoľkých káblov a
konektorov) a komunikáciu medzi AV zdrojom a AV
zariadeniami, ako sú napríklad DTV.

2
Pripojenie

HDMI kábel

yy Ak používate HDMI pripojenie, môžete
zmeniť rozlíšenie (576i, 576p, 720p alebo
1080i) pre výstup HDMI pomocou tlačidla
RES. na prednom paneli.
yy AK váš TV prijímač NEDOKÁŽE spracovať
vzorkovaciu frekvenciu 96 kHz, v ponuke
nastavení nastavte možnosť [Sampling
Freq.] na [48 kHz] (Pozri stranu 28).
yy Pri tejto voľbe zariadenie automaticky
skonvertuje akýkoľvek signál s frekvenciou
96 kHz na 48 kHz, takže systém ho dokáže
dekódovať.
yy Ak váš TV prijímač nie je vybavený
dekodérom Dolby Digital a MPEG, nastavte
v ponuke nastavenia možnosti [Dolby
Digital] a [MPEG] na [PCM] (Pozri stranu 28).
yy Ak váš TV prijímač nie je vybavený
dekodérom DTS, nastavte možnosti [DTS]
v ponuke nastavenia na [OFF] (Pozri stranu
28). Ak chcete využívať viackanálový
priestorový zvuk DTS, musíte pripojiť tento
rekordér k prijímaču kompatibilnému so
systémom DTS prostredníctvom jedného
z digitálnych zvukových výstupov tohto
rekordéra.
yy Správne usporiadanie s konektorom na
rekordéri je vtedy, ak šípka na konektore
kábla smeruje k nemu. AK váš TV prijímač
NEDOKÁŽE spracovať vzorkovaciu
frekvenciu 96 kHz, v ponuke nastavení
nastavte možnosť [Sampling Freq.] na [48
kHz] (Pozri stranu 28).
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Pripojenie

Pripojenie komponentného
videa

Pripojenie konektorom Scart

Pripojte konektory COMPONENT VIDEO OUT na
prehrávači k príslušným vstupným konektorom
na TV pomocou kábla pre komponentné video.
Pripojte konektory AUDIO OUT pre ľavý a pravý
kanál prehrávača k vstupnému ľavému a pravému
konektoru zvuku na TV pomocou audio káblov.

Pripojte jeden koniec kábla Scart ku konektoru
scart AV1 na zariadení a druhý koniec k príslušnému
vstupnému konektoru na TV. Pomocou tohto
pripojenia získate naraz obraz aj zvuk.
TV

2
Pripojenie

TV

Kábel SCART

Komponentný
video kábel

Audio kábel

Zadná časť prístroja

Zadná časť prístroja

,,Poznámka

Pre progresívny signál nastavte rozlíšenie 576p
pomocou tlačidla RES. na prednom paneli.

Pripojenie
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Pripojenie k
zosilňovaču

1. Pripojte jeden konektor DIGITAL AUDIO
OUTPUT rekordéra (OPTICAL alebo COAXIAL) k
príslušnému vstupnému konektoru na vašom
zosilňovači. Použite voliteľný digitálny (optický
alebo koaxiálny) audio kábel.

Pripojenie k zosilňovaču cez
digitálny zvukový výstup

2. Bude potrebné aktivovať digitálny výstup
rekordéra. (Pozrite si čas [Nastavenia audia] na
strane 28).

Pripojenie k zosilňovaču vybaveného
dvojkanálovým analógovým stereom.

Zosilňovač/Prijímač

yy Šesťkanálový digitálny priestorový zvuk cez
digitálne pripojenie môžete dosiahnuť, iba
ak je váš prijímač vybavený viackanálovým
digitálnym dekodérom.
yy Ak chcete zobraziť zvukový formát
aktuálneho DVD disku v zobrazení na
obrazovke, stlačte tlačidlo AUDIO.

OPTICAL

COAXIAL

DIGITAL INPUT

OPTICKÝ

KOAXIÁLNY

yy Tento rekordér nevykonáva interné
(2-kanálové) dekódovanie zvukovej stopy
DTS. Ak chcete využívať viackanálový
priestorový zvuk DTS, musíte pripojiť tento
rekordér k prijímaču kompatibilnému so
systémom DTS prostredníctvom jedného
z digitálnych zvukových výstupov tohto
rekordéra.
yy Pri sledovaní digitálneho kanála sa
2-kanálový stereo zvuk prenáša len cez
konektory audio výstupu.
yy Digitálne viackanálové pripojenie poskytuje
najlepšiu kvalitu zvuku. Na to je potrebný
audio/video prijímač s podporou niektorého
formátu zvuku podporovaného rekordérom
(MPEG 2, Dolby Digital a DTS). Skontrolujte
návod k prijímaču a logá na prednej strane
prijímača.

Zadná časť prístroja

2
Pripojenie

Pripojenie k zosilňovaču vybaveného
dvojkanálovým digitálnym stereom (PCM) alebo k
Audio/Video prijímaču vybaveného viackanálovým
dekodérom (Dolby DigitalTM, MPEG 2 alebo DTS)

,,Poznámka

yy Ak audio formát digitálneho výstupu nie
je kompatibilný s vaším prijímačom, bude
prehrávač produkovať silný skreslený zvuk
alebo žiadny zvuk.
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Pripojenie

Pripojenie k zosilňovaču cez
2-kanálový audio výstup
Pripojte konektory 2CH AUDIO OUT pre ľavý a
pravý kanál prehrávača k príslušným vstupným
konektorom na zosilňovači, prijímači alebo stereo
systéme pomocou audio káblov.
Zosilňovač/Prijímač

2
Pripojenie
L

R

AUDIO INPUT

Audio kábel

Zadná časť prístroja

Pripojenie

Pripojenie k inému
zariadeniu
Doplnkové Audio/Video (A/V)
pripojenia k rekordéru

Pripojenie digitálnej kamery
Pomocou konektora DV IN (Vstup pre digitálne
video) na prednom paneli je možné pripojiť
digitálnu DV kameru, video prehrávač alebo DVD-R/
RW rekordér a digitálne prenášať DV kazety alebo
DVD-R/RW disky na DVD-R/RW.
S použitím DV kábla (nie je súčasťou dodávky)
pripojte konektor DV in/out (DV vstup/výstup) na
vašej DV kamere/video prehrávači ku konektoru DV
IN (Vstup DV) na prednom paneli tohto rekordéra.

Panel s konektormi pre prídavné komponenty
(videorekordér, kamera, atď.)
AUDIO
OUTPUT

DV Digital Camcorder
(Digitálna kamera DV)
DV
IN/OUT

R

L

VIDEO
OUTPUT

Predná časť prístroja

,,Poznámka

Predná časť prístroja

yy Tento konektor slúži len na pripojenie DV
zariadenia. Nie je kompatibilný s digitálnymi
satelitnými tunermi alebo videoprehrávačmi
D-VIDEO.
yy Odpojením DV kábla počas nahrávania
obsahu z pripojenej digitálnej kamery môže
spôsobiť poruchu.

2
Pripojenie

Pripojte vstupné konektory (AV IN 2) rekordéra k
výstupným audio/video konektorom na prídavnom
komponente pomocou audio/video káblov.
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20 Pripojenie

2

Pripojenie USB
zariadenia

Kompatibilný USB kľúč

Toto zariadenie dokáže prehrávať filmy, hudbu a
fotografické súbory umiestnené v USB zariadení.

2. USB kľúč: USB kľúč, ktorý podporuje USB 1.1.

Prehrávanie obsahu z USB
zariadenia

Pripojenie

1. Pripojte USB zariadenie k USB portu tak, aby
zapadlo na miesto.

1. USB kľúč, ktorý po pripojení k počítaču vyžaduje
dodatočnú inštaláciu programov, nie je
podporovaný.

,,Poznámka

yy Obsah na disku sa nedá presúvať ani
kopírovať na USB kľúč.
yy USB kľúč udržiavajte mimo dosahu detí. V
prípade prehltnutia okamžite vyhľadajte
lekársku pomoc.
yy Toto zariadenie podporuje len USB kľúče s
formátom FAT16 alebo FAT32.
yy USB kľúče, ktoré po pripojení k počítaču
vyžadujú dodatočnú inštaláciu programov,
nie sú podporované.
yy Tento prístroj je kompatibilný s USB
zariadeniami typu Flash, ktoré podporujú
USB 1.1.
yy Tento prístroj nemusí podporovať niektoré
USB kľúče.

2. Stlačte tlačidlo HOME (n).
3. Pomocou tlačidiel a/d vyberte možnosť
[Movie], [Photo] alebo [Music] a stlačte ENTER
(b).

4. Pomocou tlačidiel s/w vyberte možnosť [USB]
a stlačte ENTER (b).

5. Pomocou tlačidiel s/w vyberte súbor a na
prehratie súboru stlačte ENTER (b).
6. Zariadenie USB vyberajte opatrne.

yy Nevyťahujte USB kľúč počas prevádzky
(prehrávanie atď.).
Môže to spôsobiť poruchu tohto zariadenia.

Systémové nastavenie

Systémové nastavenie

Automatické
nastavenie
Po stlačení tlačidla POWER pri prvom zapnutí
zariadenia alebo po resetovaní zariadenia funkcia
sprievodcu úvodným nastavením automaticky
nastaví jazyk, kanály tunera a hodiny.
1. Zvoľte jazyk ponuky Setup (Nastavenia) a
zobrazenia na obrazovke. Pomocou tlačidiel s/
w vyberte jazyk a stlačte ENTER (b).
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[Manual]
Zadajte potrebné údaje pre rok, dátum a čas.
a/d (doľava/doprava): Slúžia na posunutie
kurzora na predchádzajúci alebo nasledujúci
stĺpec.
s/w (hore/dolu): Slúžia na zmenu nastavenia
v aktuálnej polohe kurzora.
Na potvrdenie nastavenia stlačte ENTER (b).
4. Pomocou tlačidiel s/w vyberte krajinu a
stlačte d.

3

2. Skontrolujte pripojenia antény.
Stlačením tlačidla ENTER (b) prejdite na ďalší
krok.

Pomocou tlačidiel s/w vyberte možnosť
[Digital], [Analog] alebo [All] a stlačte d.
5. Na spustenie vyhľadávania kanálov stlačte
ENTER (b).

6. Stlačením tlačidla ENTER (b) ukončíte ponuku.
Stlačením tlačidla a prejdete späť na
predchádzajúcu úroveň.
3. Pomocou tlačidiel s/w vyberte možnosť
Nastavenie hodín a stlačte ENTER (b).

[Auto]
Po dokončení automatického vyhľadávania
kanálov sa automaticky nastaví aj aktuálny čas a
dátum. (Pozrite si časť „Automatické nastavenie
hodín“ na strane 25)

,,Poznámka

Sprievodcu úvodným nastavením môžete
resetovať v ponuke nastavenia v položke
[Factory Set]. (Pozri stranu 26).

Systémové nastavenie

Na preskočenie úvodného nastavenia stlačte
RETURN (x).

22 Systémové nastavenie

Prehľad ponuky Home
(Domov)

,,Poznámka

Ponuky Film, Fotografie a Hudba sú aktívne,
len ak je k dispozícii filmový, fotografický alebo
hudobný obsah.

Z obrazovky ponuky Home (Domov) máte prístup
ku všetkým médiám zariadenia na prehrávanie
alebo nahrávanie.

Všeobecné nastavenia

1. Stlačte tlačidlo HOME (n). Objaví sa ponuka
Home .
Vždy, keď sa objaví ponuka Home, bude
zariadenie v režime tunera.

Prispôsobenie nastavení
V ponuke [SETUP] môžete zmeniť nastavenia tohto
zariadenia.
1. Stlačte tlačidlo HOME (n).
2. Pomocou tlačidiel a/d vyberte [SETUP] a
stlačte ENTER (b). Objaví sa ponuka [SETUP].

3
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2. Pomocou tlačidiel a/d zvoľte požadovanú
možnosť.
[Easy Menu]
Setup: Zobrazí sa ponuka nastavenia.
Rec. Mode: Zobrazí sa ponuka nastavenia
režimu nahrávania. (Pozri stranu 31)
[RECORD]
Timer Record: Zobrazí sa ponuka [Timer
Record]. (Pozri stranu 49 - 50).
[MOVIE]

3. Pomocou tlačidiel s/w vyberte prvú možnosť
nastavenia a stlačením tlačidla d sa presuňte
do druhej úrovne.

VCR: Prehrávanie VCR. (strana 41 - 42)
DISC:
yy Zobrazí sa ponuka TITLE LIST pre
nahrávateľný disk (strana 52).
yy Prehrávanie DVD (strana 38 – 40).
USB: Zobrazí sa ponuka [Movie List] pre USB
kľúč.
[PHOTO]
DISC: Zobrazí sa ponuka [Photo List] pre disk.

4. Pomocou tlačidiel s/w vyberte druhú
možnosť nastavenia a stlačením tlačidla d sa
presuňte do tretej úrovne.

USB: Zobrazí sa ponuka [Photo List] pre USB
kľúč.
[MUSIC]
DISC: Zobrazí sa ponuka [Music List] pre disk.
USB: Zobrazí sa ponuka [Music List] pre USB
kľúč.
3. Pomocou tlačidiel a/d zvoľte požadovanú
možnosť.
Na potvrdenie výberu stlačte ENTER (b).
4. Stlačením tlačidla HOME (n) ukončíte ponuku
Home (Domov).

5. Pomocou tlačidiel s/w vyberte požadované
nastavenie a stlačením tlačidla ENTER (b)
potvrďte výber.
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Automatické programovanie
Tento rekordér je vybavený tunerom so
syntetizátorom kmitočtov, ktorý je schopný prijímať
analógové a digitálne kanály.

Prepnutie zoznamu programov na
DIGITAL TV, ANALOG TV alebo
RADIO
1. Stlačením tlačidla w presuňte zvýraznenú
pozíciu do hornej časti zoznamu programov.
2. Stlačením tlačidiel a/d vyberte možnosť
[DIGITAL TV], [ANALOG TV] alebo [RADIO].
Objaví sa zvolený zoznam programov.

Upraviť program
Kanál môžete upravovať manuálne (pridať, vymazať,
pomenovať, presunúť, atď.).
1. Zobrazte ponuku [SETUP].

3. Stlačením tlačidla d prejete do druhej úrovne.

,,Poznámka

Na prístup k možnosti [Auto Programming] je
potrebné heslo, ak je možnosť [Lock System]
nastavená na [On].

4. Pomocou tlačidiel s/w vyberte krajinu a
stlačte d.
5. Pomocou tlačidiel s/w vyberte možnosť
[Digital], [Analog] alebo [All] a stlačte d.
6. Na spustenie vyhľadávania kanálov stlačte
ENTER (b).
Tuner automaticky vyhľadá všetky dostupné
kanály v danej oblasti a uloží ich do pamäti
tunera.

1. Zobrazte ponuku [SETUP].

Manuálne pridanie kanála

2. Pomocou tlačidiel s/w vyberte možnosť
[Program Edit] a stlačte d.

Pomocou tejto funkcie môžete manuálne pridať
kanály.

3. Pomocou tlačidiel s/w vyberte [Edit] a
stlačte ENTER (b). Objaví sa ponuka Zoznam
programov.

,,Poznámka

Na prístup k možnosti [Auto Programming] je
potrebné heslo, ak je možnosť [Lock System]
nastavená na [ON].
1. Vyberte možnosť [Program Edit] a stlačte
tlačidlo d.
2. Pomocou tlačidiel s/w vyberte možnosť [Add
Channel] a stlačte ENTER (b).
3. Pomocou tlačidiel s/w vyberte [Analog] pre
analógový kanál alebo [Digital] pre digitálny
kanál a stlačte tlačidlo d.
4. Pomocou tlačidiel s/w vyberte číslo kanála.
Automaticky sa vyhľadá kanál.
Prehľadávanie sa zastaví, keď rekordér naladí
kanál.
5. Na pridanie kanála stlačte ENTER (b).

4. Pomocou tlačidiel s/w vyberte číslo kanála a
stlačte ENTER (b). Na ľavej strane zobrazenia
ponuky sa objavia možnosti Zoznamu
programov.
5. Pomocou tlačidiel s/w vyberte požadovanú
možnosť a potvrďte stlačením tlačidla ENTER
(b).
[Favorite]
Nastavte uložený kanál na obľúbený kanál.
(obľúbený kanál má zobrazenú ikonu FAV).
[Delete]
Odstráni program zo zoznamu programov.
[Move] (Len pre analógové kanály)
Presunie umiestnenie programu v zozname
programov.
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2. Vyberte možnosť [Auto Programming] a stlačte
tlačidlo d.
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[Block]
Zablokuje program.
[Station Rename] (Len pre analógové kanály)
Slúži na úpravu názvu stanice.
[Program Edit] (Len pre analógové kanály)
Slúži na úpravu zvoleného programu.
6. Na ukončenie ponuky Zoznam programov
opakovane stlačte tlačidlo RETURN (x).

Upraviť program

3

Ak chcete manuálne vybrať a uložiť TV kanály,
môžete vykonať vyhľadávanie.

Systémové nastavenie

1. Pomocou tlačidiel s/w vyberte program v
ponuke Zoznam programov a stlačte ENTER
(b).
Na ľavej strane ponuky Zoznam programov sa
objavia možnosti tejto ponuky.
2. Pomocou tlačidiel s/w vyberte možnosť
[Program Edit] a stlačte ENTER (b).
Objaví sa ponuka Upraviť program.

3. Na používanie ponuky Upraviť program si
pozrite opisy nižšie.
a/d (doľava/doprava): Slúžia na presunutie
kurzora na predchádzajúci alebo nasledujúci
stĺpec.
s/w (hore/dolu): Slúžia na zmenu nastavenia
v aktuálnej polohe kurzora.

[NICAM]
Nastavte funkciu NICAM pre program na On
alebo Off.
4. Vyberte OK a stlačením tlačidla ENTER (b)
potvrdíte nastavenia a vrátite sa do ponuky
Zoznam programov.

Premenovať stanicu
Stanice môžete nezávisle pomenovať. Názvy môžu
mať dĺžku maximálne 5 znakov.
1. Pomocou tlačidiel s/w vyberte program v
ponuke Zoznam programov a stlačte ENTER
(b).
Na ľavej strane ponuky Zoznam programov sa
objavia možnosti tejto ponuky.
2. V ponuke Zoznam programov vyberte
pomocou tlačidiel s/w možnosť [Station
Rename] a stlačte ENTER (b). Objaví sa ponuka
Klávesnica.

3. Zadajte názov stanice. Pomocou tlačidiel a/
d/s/w vyberte znak a stlačením tlačidla
ENTER (b) potvrďte výber.
[Alphabet Capital/Alphabet Small] – Slúži na
zmenu nastavenia ponuky klávesnice na veľké
písmená a malé písmená.

[PR]
Udáva číslo programu (len na displeji).

[Symbol] – Slúži na prepnutie klávesnice na
symboly.

[Seek]
Automaticky vyhľadá stanicu.
Pomocou tlačidiel a/d vyberte možnosť
Seek (Hľadať) a stlačte s/w. Prehľadávanie sa
zastaví, keď rekordér naladí stanicu.

[Space] – Vloženie medzery na pozícii kurzora.

[Ch.]
Zmení číslo kanála, ktorý chcete upraviť.
Pomocou tlačidiel a/d vyberte možnosť Ch.
a stlačte s/w.

[Cancel] – Vyberte na opustenie ponuky.

[MFT]
Zmení frekvenciu pre jemné ladenie.
Pomocou tlačidiel a/d vyberte možnosť MFT
a stlačte s/w.

[Delete] – Vymaže všetky zadané znaky.
[a/d] – Posun kurzora doľava alebo doprava.
[OK] – Vyberte na dokončenie.

4. Vyberte [OK] a stlačením tlačidla ENTER (b)
potvrdíte názov a vrátite sa do ponuky Zoznam
programov.
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Manuálne usporiadanie TV kanálov
V ponuke Zoznam programov môžete usporiadať
polohu programov.
1. Pomocou tlačidiel s/w vyberte program v
ponuke Zoznam programov a stlačte ENTER
(b).
Na ľavej strane ponuky Zoznam programov sa
objavia možnosti tejto ponuky.
2. V ponuke Zoznam programov vyberte
pomocou tlačidiel s/w možnosť [Move] a
stlačte ENTER (b).
3. Pomocou tlačidiel s/w vyberte požadovanú
polohu a uložte ju stlačením tlačidla ENTER (b).

Vymazanie programu

4. Stlačením tlačidiel s/w vyberte požadovanú
hodnotu a stlačte ENTER (b) (0, 30, 60, 90, 120).
Ak je automaticky nastavený čas zhodný s vaším
miestnym časom, vyberte možnosť „0“.

,,Poznámka

yy Existujú prípady, kedy TV stanica nevysiela,
prípadne vysiela nesprávne údaje dátumu a/
alebo času a rekordér tak nastaví nesprávny
čas.
yy V takomto prípade odporúčame nastaviť
hodiny manuálne.

Manuálne nastavenie hodín
1. Vyberte možnosť [Clock set] a stlačte tlačidlo d.
2. Pomocou tlačidiel s/w vyberte možnosť
[Manual] a stlačte ENTER (b).

1. Pomocou tlačidiel s/w vyberte program v
ponuke Zoznam programov a stlačte ENTER
(b).
Na ľavej strane ponuky Zoznam programov sa
objavia možnosti tejto ponuky.

3. Zadajte potrebné údaje pre dátum a čas.

2. V ponuke Zoznam programov vyberte
pomocou tlačidiel s/w možnosť [Delete] a
stlačte ENTER (b).
Program sa vymaže.

Nastavenie NICAM ON/OFF (Zap./
vyp. funkcie NICAM)
Tento DVD rekordér môže prijímať prenos zvuku
Hi-Fi v norme NICAM Stereo. Ak sa však vyskytne
skreslenie zvuku kvôli slabému signálu, môžete túto
funkciu vypnúť.

Automatické nastavenie hodín

a/d (doľava/doprava): Slúžia na presunutie
kurzora na predchádzajúci alebo nasledujúci
stĺpec.
s/w (hore/dolu): Slúžia na zmenu nastavenia v
aktuálnej polohe kurzora.
4. Na potvrdenie nastavenia stlačte ENTER (b).

TV Aspect
Ak chcete úspešne nahrať program v širokouhlom
formáte, musí TV stanica vysielať správny typ
širokouhlého signálu.
Môžete si vybrať:
[4:3 Letter Box]
Zvoľte, ak je pripojený televízor s pomerom
strán 4:3. Zobrazí sa kinofilmový obraz s
čiernymi pruhmi nad a pod obrazom.

Po dokončení automatického vyhľadávania kanálov
sa automaticky nastaví aj aktuálny čas a dátum. Ak
čas zobrazený na displeji rekordéra nie je správny,
musia sa hodiny nastaviť manuálne.
1. Vyberte možnosť [Clock set] a stlačte tlačidlo d.
2. Pomocou tlačidiel s/w vyberte možnosť
[Auto] a stlačte ENTER (b).

[4:3 Pan Scan]

3. Ak je automaticky nastavený čas odlišný od
vášho miestneho času, môžete čas pridať
pomocou možnosti [Time Offset]. (Napríklad,
ak sa v danej oblasti začal letný čas.) Na výber
možnosti [Time Offset] stlačte tlačidlo d.

Zvoľte, ak je pripojený širokouhlý televízor s
pomerom strán 16:9.

Zvoľte, ak je pripojený televízor s pomerom
strán 4:3. Video materiál naformátovaný v štýle
Pan & Scan sa prehráva v tomto štýle (Obe
strany obrazu sú orezané).
[16:9 Wide]

Systémové nastavenie

V ponuke Zoznam programov môžete vymazať
program.
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VCR Play Aspect
Môžete si vybrať:
[Auto]
Širokouhlé programy sa automaticky prehrajú
ako širokouhlé a normálne programy ako
normálne.
[4:3]
Len na prehrávanie nahrávok v normálnom
formáte (4:3).

3. Pomocou tlačidiel w/s vyberte možnosť
[ON] a stlačením tlačidla ENTER (b) spustite
napájanie antény.

,,Poznámka

Ak má izbová anténa vlastné napájanie z
elektrickej zásuvky, možnosť [Antenna Feed
5V] musí byť nastavená na [OFF]. Ak nastavíte
možnosť [Antenna Feed 5V] na možnosť [On]
pre izbovú anténu s vlastným napájaním zo
zásuvky, môže to spôsobiť vážne poškodenie
tohto prístroja.

[16:9]
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Len na prehrávanie nahrávok v širokouhlom
formáte (16:9).
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VCR Play System

Initialization
Rekordér môžete resetovať, čím obnovíte jeho
pôvodné nastavenia.

Váš videorekordér používa trojfarebné normy Auto
(Automatické), Pal a MESECAM. Počas prehrávania
by mal váš videorekordér zvoliť systém farieb
automaticky, ak však nastanú problémy, bude ho
možno potrebné nastaviť manuálne.

[Factory Set] V prípade potreby môžete obnoviť
všetky pôvodné nastavenia rekordéra z výroby.
Niektoré možnosti sa nedajú resetovať. (Hodnotenie
DVD, heslo a kód oblasti) Vyberte ikonu [Factory
Set], potom stlačte ENTER (b) a objaví sa ponuka
automatického nastavenia. Pozri stranu 21.

Video output format

1. Vyberte možnosť [Initialization] a stlačte tlačidlo
d.

Vyberte možnosť výstupného obrazového formátu
podľa typu pripojenia tohto zariadenia.
[YPbPr]
Keď je váš TV prijímač pripojený pomocou
konektora COMPONENT OUT na tomto
zariadení.
[RGB]
Keď je váš TV prijímač pripojený pomocou
konektora SCART (signál RGB) na tomto
zariadení.

,,Poznámka

Túto možnosť môžete zmeniť, len ak je
rozlíšenie nastavené na 576i.

Antenna Feed 5V
Ak používate izbovú anténu, použite anténu so
zosilňovačom signálu s menovitými hodnotami
5 V DC, 100 mA, rekordér ju môže napájať
prostredníctvom konektora ANTENNA IN.
1. Zobrazte ponuku [Setup].
2. Pomocou tlačidiel a/d/s/w vyberte
[Antenna Feed 5V] a stlačte ENTER (b).

2. Stlačte ENTER (b) a potvrďte zobrazené
hlásenie.
3. Pomocou tlačidiel a/d vyberte [Yes] alebo
[No] a stlačte ENTER (b).

Auto Power Off
Ak po nastavení tejto voľby na [On] necháte
zariadenie približne na 25 minút v režime
zastavenia, automaticky sa vypne.
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Nastavenia jazyka
Display Menu
Zvoľte jazyk ponuky [Setup] a zobrazenia na
obrazovke.

Disc Menu/Disc Audio/Disc Subtitle
Zvoľte jazyk požadovaný pre zvukovú stopu (zvuk
disku), titulky a ponuku disku.
[Original]
Označuje pôvodný jazyk, v ktorom bol disk
nahraný.
Stlačením tlačidla ENTER (b) vyberte iný jazyk.
Použite číselné tlačidlá a potom stlačte tlačidlo
ENTER (b) na zadanie príslušného 4-číselného
kódu podľa zoznamu kódov jazykov na strane
67.

Digitálne kanály niekedy poskytujú viac titulkov,
často v iných jazykoch. Pomocou tohto nastavenia
si môžete zvoliť predvolený jazyk titulkov.
yy Jazyk titulkov si môžete zvoliť aj počas sledovania
digitálnej televízie. Ak je táto možnosť k
dispozícii, opakovane stláčajte tlačidlo SUBTITLE.
yy Ak sú titulky k dispozícii, v zobrazení informácií
o programe sa objaví ikona titulkov DTV, ktorá
signalizuje, že si pomocou tlačidla SUBTITLE
môžete zvoliť jazyk spomedzi daných možností
titulkov.

,,Poznámka

Titulky DTV sa objavia, len ak ich poskytuje
televízne vysielanie.

DivX Subtitle
Ak sa filmové titulky nezobrazujú správne, zmeňte
kód jazyka titulkov na taký, ktorý podporuje váš
jazyk.

[OFF] (Iba titulky disku)

1. Zobrazte ponuku [Setup].

Vypnutie titulkov.

2. Pomocou tlačidiel a/d/s/w vyberte [DivX
Subtitle] a stlačte ENTER (b).

,,Poznámka

V závislosti od disku nemusí vaše nastavenie
jazyka fungovať.

DTV Audio
Digitálne kanály niekedy poskytujú viac zvukových
stôp, často v iných jazykoch. Pomocou tohto
nastavenia si môžete zvoliť predvolený jazyk zvuku.

,,Poznámka

Ak televízne vysielanie poskytuje iné jazyky,
môžete si ich vybrať počas sledovania TV
opakovaným stláčaním tlačidla AUDIO.

3. Pomocou tlačidiel s/w vyberte kód jazyka,
ktorý podporuje váš jazyk.

,,Poznámka

Kód jazyka titulkov môžete zmeniť počas
prehrávania filmu. Počas prehrávania stlačte
a na 3 sekundy podržte tlačidlo SUBTITLE.
Zobrazí sa kód jazyka. Pomocou tlačidiel s/
w vyberajte kódy iných jazykov dovtedy, kým
sa titulky nebudú zobrazovať správne a potom
stlačte tlačidlo ENTER (b).
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[Other]

DTV Subtitle
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Nastavenia audia
Každý DVD disk ponúka niekoľko možností výstupu
audia. Nastavte audio výstup rekordéra podľa typu
zvukového systému, ktorý používate.

Dolby Digital
[PCM]
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Vyberte túto možnosť pri pripojení k
2-kanálovému digitálnemu stereo zosilňovaču.
Pri prehrávaní DVD video disku nahranom
pomocou nahrávacieho systému Dolby
Digital bude digitálny výstupný zvukový signál
rekordéra vo formáte PCM 2ch (2-kanálový).
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[Bitstream]
Vyberte možnosť [Bitstream], ak je rekordér
pripojený k dekodéru Dolby Digital (alebo
k zosilňovaču alebo inému zariadeniu s
dekodérom Dolby Digital) pomocou konektora
DIGITAL OUT.

DTS
[OFF]
Ak zvolíte možnosť [OFF], signál DTS sa nebude
vysielať cez konektor DIGITAL OUT.
[Bitstream]
Vyberte možnosť [Bitstream], ak je rekordér
pripojený k dekodéru DTS (alebo k zosilňovaču
alebo inému zariadeniu s dekodérom DTS)
pomocou konektora DIGITAL OUT.

MPEG
[PCM]
Vyberte túto možnosť pri pripojení k
2-kanálovému digitálnemu stereo zosilňovaču.
Pri prehrávaní DVD video disku nahranom
pomocou nahrávacieho systému MPEG2 bude
digitálny výstupný zvukový signál rekordéra vo
formáte PCM 2ch (2-kanálový).

[Bitstream]
Vyberte možnosť [Bitstream], ak je rekordér
pripojený k dekodéru MPEG (alebo k
zosilňovaču alebo inému zariadeniu s
dekodérom MPEG) pomocou konektora
DIGITAL OUT.

Sampling Freq.
Ak váš prijímač alebo zosilňovač NIE JE schopný
spracovať signály s frekvenciou 96 kHz, zvoľte
48 kHz. Pri tejto voľbe zariadenie automaticky
skonvertuje akýkoľvek signál s frekvenciou 96 kHz
na 48 kHz, takže systém ho dokáže dekódovať. Ak
je váš prijímač alebo zosilňovač schopný spracovať
signály s frekvenciou 96 kHz, zvoľte 96 kHz. Pri tejto
voľbe bude zariadenie prenášať každý typ signálu
bez ďalšieho spracovania.

DRC (Ovládanie dynamického
rozsahu).
Vďaka digitálnej zvukovej technológii pri formáte
DVD môžete počúvať zvukové stopy programu v
najpresnejšej a najvernejšej možnej miere. Možno
si však budete želať skomprimovať dynamický
rozsah audio výstupu (rozdiel medzi najhlasnejším
a najtichším zvukom). To vám umožní počúvať zvuk
filmu pri nižšej hlasitosti bez toho, aby sa zhoršila
zrozumiteľnosť zvuku. Pre tento efekt nastavte DRC
na ON (Zapnuté).

Systémové nastavenie 29

Nastavenia
uzamknutia
Lock System
Umožňuje nastaviť špecifické programy a
hodnotenia prostredníctvom blokovacích schém.
Umožňuje aj aktivovať alebo deaktivovať všetky
predtým nastavené schémy uzamknutia. Na prístup
k možnostiam ponuky uzamknutia sa vyžaduje
heslo. Ak je voľba Lock System nastavená na
možnosť [Off ], funkcia DTV Rating nie je účinná.
1. Vyberte možnosť [Lock System] a stlačte tlačidlo
d.

3. Pomocou tlačidiel s/w vyberte [ON] alebo
[OFF].

DTV Rating
Môžete obmedziť sledovanie niektorých digitálnych
televíznych programov podľa vekovej hranice, ktorú
si určíte.
1. Zobrazte ponuku [Setup].
2. Pomocou tlačidiel s/w vyberte [LOCK] a
stlačte ENTER (b).
3. Pomocou tlačidiel s/w vyberte [DTV Rating] a
stlačte ENTER (b).
4. Pomocou číselných tlačidiel zadajte heslo.
Ak ste ešte nenastavili vlastné heslo, zadajte ho
a stlačte ENTER (b).

4. Na potvrdenie nastavenia stlačte ENTER (b).

DVD Rating
1. Pomocou tlačidiel s/w vyberte hodnotenie od
1 do 8.
[1]-[8]
Hodnotenie jeden (1) má najviac obmedzení a
hodnotenie osem (8) ich má najmenej

5. Pomocou tlačidiel s/w nastavte úroveň
obmedzenia a stlačte ENTER (b).

[No Limit]

[No Control]

Ak vyberiete možnosť [No Limit], rodičovská
kontrola nebude aktívna a prehrá sa celý disk.

Môžete sledovať všetky programy.

2. Na potvrdenie výberu hodnotenia stlačte
tlačidlo ENTER (b) a na opustenie ponuky
stlačte HOME (n).
3. Na aktiváciu rodičovskej kontroly stlačte EJECT,
OPEN/CLOSE (B).

[4 ~ 18 Year(s)]
Ak zvolíte možnosť [No Limit], rodičovská
kontrola nebude aktívna a disk sa prehrá celý.

3
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2. Na prístup k možnostiam ponuky Lock
(Uzamknúť) musíte zadať 4-číselné heslo, ktoré
ste si vytvorili.
Ak hneď nezadáte heslo, budete na to vyzvaný.
Zadajte 4-číselné heslo. Na potvrdenie zadajte
znovu. Ak sa pomýlite, opakovane stláčajte
tlačidlo CLEAR na postupné vymazanie číslic a
potom zadanie opravte.

,,Poznámka

Ak ste pre rekordér nastavili hodnotenie,
budú sa prehrávať scény disku s rovnakým
alebo nižším hodnotením. Scény s vyšším
hodnotením sa nebudú prehrávať, kým
na disku nebude k dispozícii alternatívna
scéna. Alternatíva musí mať rovnaké alebo
nižšie hodnotenie. Ak sa nenájde príslušná
alternatíva, prehrávanie sa zastaví. Ak chcete
prehrať disk, musíte zadať 4-ciferné heslo alebo
zmeniť úroveň hodnotenia.
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Set Password

DivX Reg. Code

1. Vyberte možnosť [Set Password] a stlačte
tlačidlo d.

Poskytujeme vám registračný kód pre DivX® VOD
(Video On Demand), pomocou ktorého si môžete
požičiavať a nakupovať videá prostredníctvom
služby DivX® VOD. Viac informácií nájdete na
webovej lokalite www.divx.com/vod.

2. Pokračujte krokom 2 tak, ako je znázornené v
možnosti [Lock System] vyššie.
[Change]
Po zadaní aktuálneho hesla dvakrát zadajte
nové heslo.
[Delete]
Vymaže sa aktuálne heslo po zadaní aktuálneho
hesla. Ak vymažete heslo, všetky možnosti
hodnotenia sa nastavia na predvolené hodnoty.

3

3. Stlačením tlačidla HOME (n) opustíte ponuku.

Systémové nastavenie

,,Poznámka

Ak zabudnete heslo

Ak zabudnete heslo, môžete ho obnoviť
nasledovným spôsobom.
1. Stlačte tlačidlo HOME (n). Objaví sa
ponuka Home.
2. Vyberte [Setup] a stlačte ENTER (b).
3. Zadajte 6-ciferné číslo [210499]. Keď sa
objaví hlásenie, vyberte [OK] a stlačte ENTER
(b). Heslo sa obnoví.
4. Zadajte nové heslo spôsobom uvedeným
vyššie.
Ak vymažete vaše heslo, všetky hodnotenia
sa obnovia na pôvodné nastavenia. Pôvodné
nastavenia umožňujú sledovanie všetkých
programov bez obmedzení.

Area Code
Zadajte kód oblasti, ktorej štandardy boli použité na
hodnotenie video disku DVD, na základe zoznamu
na referenčnej strane (pozri stranu 66).
1. Vyberte možnosť [Area Code] a stlačte tlačidlo
d.
2. Pokračujte krokom 2 tak, ako je znázornené v
možnosti [Lock System].
3. Pomocou tlačidiel s/w vyberte prvý znak.
4. Posuňte kurzor pomocou tlačidla d a pomocou
tlačidiel s/w vyberte druhý znak.
5. Na potvrdenie výberu vášho kódu oblasti stlačte
ENTER (b) a stlačením tlačidla HOME (n)
opustíte ponuku.

1. Vyberte možnosť [DivX Reg. Code] a stlačte
tlačidlo d.
2. Stlačte, kým je zvolené zadanie a objaví sa
registračný kód.
3. Použite registračný kód na nákup alebo
požičanie videí prostredníctvom služby DivX®
VOD na webovej lokalite www.divx.com/vod.
Postupujte podľa pokynov a prevzatím videa na
disk si ho môžete prehrať na tomto zariadení.

,,Poznámka

Všetky videá prevzaté z DivX® VOD sa na tomto
rekordéri dajú iba prehrávať.
Registračný kód DivX
O DIVX VIDEO: DivX® je digitálny obrazový formát
vytvorený spoločnosťou DivX, Inc. Toto je zariadenie s
oficiálnym certifikátom DivX Certified, ktoré prehráva
DivX videá.
Ak chcete konvertovať vaše súbory na DivX videá,
navštívte stránku www.divx.com, kde nájdete viac
informácií a potrebné softvérové nástroje.
O SLUŽBE DIVX VIDEO-ON DEMAND (On-line obchod
s videami): Toto zariadenie s označením DivX
Certified® musí byť registrované, aby prehrávalo obsah
DivX Video-on-Demand (VOD). Na vygenerovanie
registračného kódu nájdite sekciu DivX VOD v ponuke
nastavenia zariadenia. Pomocou tohto kódu môžete
prejsť na lokalitu vod.divx.com, kde dokončíte proces
registrácie a dozviete sa viac o službe DivX VOD.

Systémové nastavenie

Nastavenia nahrávania
Rec Mode Set
Môžete zadať kvalitu obrazu nahrávania: XP (Vysoká
kvalita), SP (Štandardná kvalita), LP (Nízka kvalita),
EP (Rozšírená kvalita), MLP (Maximálna dĺžka
prehrávania)
1. Vyberte možnosť [Rec Mode Set] a stlačte d.
2. Použite s/w na výber želaného nastavenia
režimu nahrávania (XP, SP, LP, EP or MLP).
[XP] – Nastavenie najvyššej kvality. Poskytuje
približne 1 hodinu záznamu na DVD (4,7 GB).

[LP] – Mierne znížená kvalita videa. Poskytuje
približne 4 hodiny záznamu na DVD disk (4,7
GB).

DV Rec Audio
Túto možnosť je potrebné nastaviť, ak máte ku
konektoru DV IN na prednom paneli pripojenú
kameru, ktorá využíva 32 kHz/12-bitový zvuk.
Niektoré digitálne kamery majú pre zvuk dve stereo
stopy. Jedna sa nahráva pri snímaní, druhá slúži pri
následnom dabingu po snímaní.
[Audio 1]
Pri nastavení možnosti Audio 1 sa používa zvuk
nahraný počas snímania.
[Audio 2]
Pri nastavení možnosti Audio 2 sa použije
predabovaný zvuk.
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TV Rec Audio
Pri bilingválnom nahrávaní z TV prijímača si môžete
zvoliť zvukový kanál, ktorý chcete nahrať.
[Main+Sub]
Hlavný jazyk a podružný jazyk.

[EP] – Nízka kvalita videa. Poskytuje približne 6
hodín záznamu na DVD (4,7 GB).

[Main]

[MLP] – Najdlhší čas nahrávania s najnižšou
kvalitou videa. Poskytuje približne 11 hodín
záznamu na DVD (4,7 GB).

[Sub]

,,Poznámka

Pri prehrávaní obsahu nahraného v režime
EP alebo MLP môžete uvidieť fragmentovaný
obraz alebo skreslené titulky.

Rec Aspect
Pri nahrávaní si môžete zvoliť pomer strán
nahrávania tak, aby vyhovoval nahrávanému
materiálu (16:9 alebo 4:3).

,,Poznámka

Pri nahrávaní DVD si môžete zvoliť pomer strán
nahrávania tak, aby vyhovoval nahrávanému
materiálu (16:9 alebo 4:3).

Len hlavný jazyk
Len podružný jazyk.

Auto Chapter
Pri nahrávaní DVD sa podľa konkrétneho nastavenia
vkladajú označenia kapitoly. Tento interval môžete
zmeniť na 5 minút, 10 minút alebo 15 minút. Ak
zvolíte možnosť [None], vypne sa automatické
označenie kapitol spolu s nastavením [None].

Systémové nastavenie

[SP] – Predvolená kvalita. Postačujúca pre
väčšinu aplikácií, pričom poskytuje približne 2
hodiny záznamu na DVD (4,7 GB).
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Nastavenia disku
Disc Format
Ak vložíte úplne prázdny disk, rekordér spustí
inicializáciu disku.
[DVD-R]
Rekordér spustí disk v režime videa. Režimom
nahrávania bude vždy režim videa.
[DVD-RW/DVD+RW/DVD+R(DL)]

3

Objaví sa ponuka Initialize. Vyberte [OK] a
stlačte ENTER (b). DVD-RW disk sa spustí v
režime videa.

Systémové nastavenie

Disky DVD-RW/DVD+RW môžete preformátovať aj
z ponuky Setup, ako je uvedené nižšie.

Finalize
Finalizáciou [fixes] sa nahrávka uzatvorí, takže sa
disk bude dať prehrávať na bežnom DVD prehrávači
alebo počítači vybavenom príslušnou mechanikou
DVD-ROM.
Finalizáciou disku sa vytvorí obrazovka s ponukou
na navigáciu disku. Prístup k nej získate stlačením
MENU/LIST alebo TITLE.

>>Upozornenie

yy Po finalizácii DVD-R a DVD+R disku už
nemôžete upravovať ani nahrávať na tento
disk.
yy Nahrávať a upravovať DVD-RW disk môžete
výberom možnosti [Unfinalize].
yy Potom môžete upravovať alebo nahrávať na
DVD+R disk dokonca aj po finalizácii.
1. Vyberte možnosť [Finalize] a stlačte tlačidlo d.

1. Vyberte možnosť [Disc Format] a stlačte tlačidlo
d.
2. Keď je zvolená možnosť [Start], stlačte tlačidlo
ENTER (b).
Objaví sa ponuka Format Disc.
3. Pomocou tlačidiel a/d vyberte požadovaný
režim (Režim VR alebo Režim videa) a stlačte
ENTER (b).
Objaví sa hlásenie na potvrdenie.
Pri DVD+RW diskoch prejdite na krok 4.
4. Pomocou tlačidiel a/d vyberte [OK] a stlačte
ENTER (b).
Inicializácia disku bude chvíľu trvať.

>>Upozornenie

Ak chcete zmeniť formát disku, všetok obsah
nahraný na disku sa vymaže.

2. Keď je zvolená možnosť [Finalize], stlačte
tlačidlo ENTER (b).
Objaví sa ponuka Finalizovať.
3. Vyberte [OK] a stlačte ENTER (b).
Rekordér spustí finalizáciu disku.

,,Poznámka

yy Dĺžka finalizácie závisí od typu disku, veľkosti
obsahu nahraného na disku a počtu titulov
na disku.
yy Pri dvojvrstvovom disku DVD+R DL môže
finalizácia trvať až 30 minút.
yy Ak vložíte DVD-RW disk, ktorý už bol
finalizovaný, môžete ho „Odfinalizovať“
výberom možnosti Zrušiť finalizáciu
v ponuke Finalizovať. Potom môžete
upravovať a znovu nahrávať na tento disk.
yy Finalizácia sa nedá zrušiť pri DVD-R a DVD+R
diskoch.
yy Ak je možnosť [Disc Protect] nastavená na
[ON], finalizácia nie je k dispozícii. Ak chcete
finalizovať, nastavte možnosť [Disc Protect]
na [OFF].
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Disc Label

[Číslice 0 – 9]

Použite na zadanie názvu disku. Tento názov
sa objaví, keď zobrazíte informácie o disku na
obrazovke.

Slúžia na zadávanie znakov príslušného miesta
vo zvolenom stĺpci.

Názov disku môžu mať dĺžku maximálne 32 znakov.
Pri diskoch formátovaných na inom rekordéri
budete vidieť len obmedzený súbor znakov.

[MENU/LIST, DISPLAY]
Slúži na prepínanie typu klávesnice (Angličtina/
Latinčina veľké písmená, Angličtina/Latinčina
malé písmená, Symboly) 6. Vyberte OK a
stlačením tlačidla ENTER (b) potvrdíte názov a
vrátite sa späť do ponuky Setup.
6. Stlačením tlačidla HOME opustíte ponuku.

Disc Protect

2. Pomocou tlačidiel s/w vyberte možnosť [Disc
Label].
3. Stlačením tlačidla d prejete do tretej úrovne.
Zvýrazní sa ikona [Edit].
4. Stlačte tlačidlo ENTER (b).
Objaví sa ponuka Klávesnica.

5. Zadajte názov disku. Pomocou tlačidiel a/d/
s/w vyberte znak a stlačením tlačidla ENTER
(b) potvrďte výber. Pozrite si krok 3 uvedený na
strane 24 (Premenovanie stanice).
Tlačidlá na diaľkovom ovládači slúžiace na zadanie
názvu
[z(PLAY)]
Vloženie medzery na pozícii kurzora.
[M(PAUSE/STEP)]
Vymaže predchádzajúci znak na pozícii kurzora.
[STOP (Z), CLEAR]
Len na prehrávanie nahrávok v širokouhlom
formáte (16:9).

3
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1. Zobrazte ponuku [Setup].

Pri nahrávaní disku DVD+RW/R alebo disku DVD-RW
formátovaného v režime VR nastavte túto možnosť
na ON, aby ste predišli náhodnému nahrávaniu,
úprave alebo vymazaniu vloženého disku. Ak
potrebujete disk odomknúť kvôli úpravám, vyberte
možnosť OFF.

Ovládanie

34 Ovládanie

Všeobecné vysvetlenie
zobrazenia na obrazovke
V tomto návode sú uvedené základné pokyny
na obsluhu tohto rekordéra. Niektoré DVD disky
vyžadujú špeciálnu obsluhu alebo umožňujú iba
obmedzenú obsluhu počas prehrávania. V takomto
prípade sa na TV obrazovke objaví symbol, ktorý
signalizuje, že danú operáciu rekordér nepovoľuje
alebo nie je k dispozícii na disku.

Zobrazenie informácií počas
sledovania TV
Na zobrazenie/odstránenie informácií zobrazených
na obrazovke stlačte počas sledovania TV tlačidlo
DISPLAY.
napr. pri vložení DVD-RW disku v režime VR.
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2. Položku môžete vybrať stlačením tlačidiel s/
w a zmeniť alebo zvoliť nastavenie stlačením
tlačidiel a/d.
Podrobnosti o každej položke nájdete na
stranách uvedených v zátvorkách.
[TITLE]
Číslo aktuálneho titulu (alebo skladby)/celkový
počet titulov (alebo skladieb) (strana 38).
[CHAPTER]
Číslo aktuálnej kapitoly/celkový počet kapitol
(strana 38).

Ovládanie

[TIME]
Uplynutý čas prehrávania (strana 39)
[AUDIO]
Zvolený jazyk zvuku (len pre DVD VIDEO) alebo
zvukový kanál (strana 40).
[SUBTITLE]

Zobrazenie informácií na
obrazovke
Na obrazovke môžete zobraziť rôzne informácie o
vloženom disku alebo kazete.
1. Na zobrazenie aktuálneho stavu jedenkrát
stlačte tlačidlo DISPLAY.
Napríklad: DVD-Video disk.

2. Na zobrazenie rôznych informácií o prehrávaní
ešte raz stlačte tlačidlo DISPLAY. Zobrazené
položky sa líšia v závislosti od typu disku alebo
stavu prehrávania.

Zvolené titulky (strana 40).
[ANGLE]
Zvolený uhol/celkový počet uhlov (strana 39).
[SOUND]
Zvolený režim zvuku (strana 40).
3. Ak chcete odstrániť zobrazenie na obrazovke,
opakovane stlačte tlačidlo DISPLAY alebo
RETURN (x), kým zobrazenie nezmizne.

,,Poznámka

Ak počas 7 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo,
zobrazenie na obrazovke zmizne.
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Sledovanie TV

Navigácia v programoch sprievodcov

Zobrazenie EPG (Elektronický
programový sprievodca)

Programy môžete rýchlejšie posúvať rolovaním po
stranách pomocou tlačidiel C alebo V na
diaľkovom ovládači. Každým stlačením tlačidla sa
posuniete o jednu stranu vyššie alebo nižšie.

Plán a informácie o programe elektronického
programového sprievodcu pre digitálne programy.
Poskytuje aj informácie o lokálnych programoch
prenášaných vzduchom vrátane konvenčných
digitálnych programov. Použite elektronického
programového sprievodcu na jednoduché a
pohodlné vyhľadanie programu a zobrazenie plánu
a opisu programu pre dané programy.

Na zobrazenie programového
sprievodcu
Stlačte tlačidlo EPG na diaľkovom ovládači.

Naladenie na ďalší aktuálny kanál
Pomocou tlačidiel a/d/s/w vyberte aktuálny
kanál a stlačte ENTER (b). Môžete sledovať tento
kanál.

Zobrazenie okna s celkovými
informáciami
Môžete si pozrieť podrobné informácie pre
zvýraznený program. Na zobrazenie okna s
podrobnými informáciami stlačte modré tlačidlo.
Na opustenie okna s podrobnými informáciami
znovu stlačte modré tlačidlo.

Stlačte tlačidlo RETURN (x) na návrat na posledný
naladený program.

Ak chcete zmeniť ponuku sprievodcu
Obrazovka sprievodcu ponúka dve ponuky
vyhľadávania.
Keď je zobrazený programový sprievodca, stlačte
žlté tlačidlo.
yy Now/Next: Na obrazovke sa zobrazia aktuálne a
nasledujúce programy.

yy 8 Days: Na obrazovke sa zobrazia programy na 8
dní.
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Na ukončenie programového
sprievodcu

Na navigáciu v obrazovke sprievodcu použite
tlačidlá a/d/s/w na diaľkovom ovládači.

Zmena dátumu
Keď je zobrazený sprievodca na 8 dní, môžete
zmeniť dátum programového sprievodcu tak, že
stlačíte zelené tlačidlo, potom pomocou tlačidiel
a/d vyberiete dátum a nakoniec stlačíte ENTER
(b).
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Nahrávanie s časovačom pomocou
programového sprievodcu

Zobrazenie zoznamu kanálov a
zmena kanála

Pomocou programového sprievodcu na 8 dní
môžete nastaviť nahrávanie s časovačom.

S použitím tlačidla ENTER (b) môžete zobraziť
zoznam kanálov a prepnúť na iný kanál zo zoznamu
kanálov.

1. Zobrazte programového sprievodcu na 8 dní.
2. Vyberte program a stlačte červené tlačidlo.
Zobrazí sa červená ikona časovača a program sa
uloží do pamäti rekordéra.
Programovanie môžete skontrolovať v ponuke
Zoznam nahrávania s časovačom (pozri stranu
50).

1. Na zobrazenie zoznamu kanálov stlačte počas
sledovania programu tlačidlo ENTER (b).
2. Vyberte požadovaný kanál s použitím tlačidiel
s/w a na zmenu kanála stlačte ENTER (b).

3. Na zrušenie nahrávania s časovačom vyberte
program a stlačte červené tlačidlo.
Červená ikona časovača zmizne.

Prepínanie zoznamov kanálov

4
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Zoznam programov môžete prepínať na DIGITAL
TV (Digitálna TV), ANALOG TV (Analógová TV) alebo
RADIO (Rádio).

Výber programu
Program si môžete vybrať nasledovným spôsobom.

Numerické tlačidlá

1. Stlačením tlačidla w presuňte zvýraznenú
pozíciu do hornej časti zoznamu programov.
2. Stlačením tlačidiel a/d vyberte možnosť
[DIGITAL TV], [ANALOG TV] alebo [RADIO].
Objaví sa zvolený zoznam programov.

Na priamu voľbu programu použite numerické
tlačidlá (0 - 9).

Tlačidlo FAV (Obľúbené)
Stlačením rolujte vo vašich obľúbených
programoch.

Tlačidlá PR +/Pomocou tlačidiel PR +/- na diaľkovom ovládači alebo
PROG s/w na prednom paneli si môžete cyklicky
prezerať programy uložené v pamäti rekordéra.

Zoznam programov
Na jednoduché a rýchle vyhľadanie programu sú k
dispozícii tri typy zoznamov programov.
ANALOG TV: Zoznam všetkých analógových TV
programov.
DIGITAL TV: Zoznam všetkých digitálnych TV
programov.
RADIO: Zoznam všetkých rozhlasových staníc.

Zobrazenie zoznamu obľúbených
programov
Môžete zobraziť zoznam obľúbených kanálov:
Zoznam obľúbených kanálov s niekoľkými
skupinami, v ktorých si môžete usporiadať kanály
podľa vlastnej chuti.

,,Poznámka

Na nastavenie obľúbeného programu použite
možnosť [Program Edit] v ponuke Setup (Pozri
stranu 23 - 24).

Ovládanie 37
1. Na zobrazenie zoznamu programov stlačte
počas sledovania programu tlačidlo ENTER (b).
2. Stlačte červené tlačidlo. Objavia sa obľúbené
možnosti.
3. Pomocou tlačidiel s/w vyberte obľúbenú
možnosť a stlačte ENTER (b).

Operácie s teletextom
Teletext je voliteľná funkcia, preto môžu teletextové
vysielanie prijímať iba tí, ktorí majú teletextový
systém.
Teletext je bezplatná služba vysielaná niektorými
TV stanicami, ktorá ponúka aktuálne informácie
o správach, počasí, televíznych programoch,
akciových kurzoch a veľa ďalších tém.
Teletextový dekodér môže podporovať systémy
SIMPLE. SIMPLE (štandardný teletext) pozostáva z
množstva strán, ktoré sa vyberajú priamym zadaním
čísla príslušnej strany.

Tento rekordér ponúka prístup na teletext, ktorý
je v mnohých aspektoch značne vylepšený, ako sú
napríklad text a grafika. Prístup na tento teletext
je pomocou špeciálnych teletextových služieb a
špecifických služieb, ktoré vysielajú teletext.

1. Na výber programu, ktorý vysiela teletext, stlačte
numerické tlačidlá alebo tlačidlá PR (+/-).
2. Prístup na teletext získate po stlačení tlačidla
TEXT.
3. Postupujte podľa údajov na teletexte a prejdite
na ďalší alebo predchádzajúci krok stlačením
farebných tlačidiel (ČERVENÉHO alebo
ZELENÉHO) alebo tlačidla SKIP (C/V), atď.
4. Stlačte tlačidlo TEXT alebo RETURN (x) na
vypnutie teletextu a opätovné sledovanie
televízie.

1. Na zapnutie teletextu stlačte tlačidlo TEXT.
Na obrazovke sa objaví úvodná alebo posledná
strana.
V nadpise obrazovky sú zobrazené dve čísla
strán, názov TV stanice, dátum a čas. Prvé číslo
strany udáva vašu voľbu a druhé číslo strany
udáva aktuálnu zobrazenú stranu.
2. Na vypnutie teletextu stlačte tlačidlo TEXT alebo
RETURN (x).

>>Upozornenie

yy Ak je váš TV prijímač v režime priblíženia,
môže byť obrazovka ponuky teletextu
orezaná.
yy V takomto prípade na správne zobrazenie
obrazovky s ponukou nastavte režim
priblíženia TV prijímača na normálny.

Výber strany
1. Zadajte požadované číslo strany ako trojčíslie
pomocou numerických tlačidiel.
Ak počas výberu stlačíte nesprávne číslo, musíte
dokončiť trojčíslie a potom opäť zadať správne
číslo strany.
2. S použitím ČERVENÉHO/ZELENÉHO tlačidla sa
pohybujete na stranách smerom hore a dolu.

4
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Teletext v prevádzke

Zapnutie/vypnutie teletextu
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Prehrávanie DVD
Nastavenie prehrávania
Pred použitím diaľkového ovládača vyberte
stlačením tlačidla DVD zariadenie na obsluhu.
Zapnite TV prijímač a zvoľte zdroj vstupného video
signálu pripojeného k rekordéru.
Audio systém: Zapnite audio systém a zvoľte zdroj
vstupného signálu pripojeného k rekordéru.
1. Stlačením tlačidla OPEN/CLOSE (B) otvorte
zásuvku na disk.
2. Vložte zvolený disk do zásuvky záznamovou
stranou nadol.

4
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3. Stlačením tlačidla OPEN/CLOSE (B) zatvorte
zásuvku na disk.
V okne displeja sa zobrazí REAd a automaticky sa
spustí prehrávanie. Ak sa prehrávanie nespustí,
stlačte z(PLAY).
V niektorých prípadoch sa namiesto toho môže
zobraziť ponuka disku.

,,Poznámka

Ak je zobrazená obrazovka s ponukou
yy Po vložení DVD disku, ktorý obsahuje
ponuku, sa môže najskôr zobraziť obrazovka
s ponukou.
yy Na výber titulu/kapitoly, ktoré chcete
zobraziť, použite tlačidlá a/d/s/w
a spustite prehrávanie stlačením tlačidla
ENTER (b).
yy Na návrat na obrazovku s ponukou stlačte
tlačidlo TITLE alebo MENU/LIST.
yy Ak je nastavená rodičovská kontrola a
disk nie je v rámci nastavení hodnotenia
(neoprávnený), musíte zadať 4-ciferný kód
a/alebo sa disk musí autorizovať (pozri časť
„Hodnotenie DVD“ na strane 29).
yy DVD disky môžu obsahovať kód oblasti. Váš
rekordér nebude prehrávať disky, ktoré majú
iný kód oblasti ako váš rekordér. Kód oblasti
pre tento rekordér je 2 (dva) kanály pre
odberateľa káblovej TV.

Všeobecné funkcie

,,Poznámka

Ak nie je uvedené inak, všetky opísané
operácie využívajú diaľkový ovládač. Niektoré
funkcie môžu byť k dispozícii aj v ponuke
Setup.

Presunutie na iný TITUL
Ak disk obsahuje viac ako jeden titul, môžete sa
nasledovným spôsobom presunúť na iný titul:
Dvakrát stlačte tlačidlo DISPLAY a pomocou tlačidiel
s/w vyberte ikonu titulu. Potom stlačením
príslušného numerického tlačidla (0 – 9) alebo a/
d vyberte číslo titulu.

Presunutie na inú KAPITOLU/
SKLADBU
Ak titul na disku obsahuje viacero kapitol/skladieb,
môžete sa presunúť na inú kapitolu/skladbu
nasledovným spôsobom:
Počas prehrávania krátkym stlačením tlačidla SKIP
(C/V) vyberiete ďalšiu kapitolu/skladbu alebo
sa vrátite na začiatok aktuálnej kapitoly/skladby.
Krátkym stlačením tlačidla SKIP (C) dvakrát po
sebe sa vrátite na predchádzajúcu kapitolu/skladbu.
Ak chcete počas prehrávania prejsť priamo na
akúkoľvek kapitolu/skladbu, dvakrát stlačte tlačidlo
DISPLAY. Potom pomocou tlačidiel s/w vyberte
ikonu kapitoly (alebo ikonu skladby). Potom
pomocou numerických tlačidiel (0 – 9) alebo
stlačením tlačidiel a/d zadajte číslo kapitoly/
skladby.

Hľadať
1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo SCAN (c
alebo v).
Rekordér teraz prejde do režimu SEARCH.
2. Vyberte požadovanú rýchlosť stlačením
tlačidla SCAN (c alebo v): a (Spätné
prehrávanie), c, ca, cc, cca,
ccc (dozadu) alebo v, dv,
vv, dvv, vvv (dopredu).
Pri disku DivX sa rýchlosť prehľadávania zmení:
c, ca, cc, cca (dozadu)
alebo v, dv, vv, dvv
(dopredu).
3. Na ukončenie režimu SEARCH stlačte z(PLAY).
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Statický obraz alebo prehrávanie po
krokoch
1. Počas prehrávania stlačte PAUSE/STEP (M).
Rekordér teraz prejde do režimu PAUSE.
2. Obraz môžete posúvať po krokoch smerom
dopredu alebo dozadu opakovaným stláčaním
tlačidiel a/d v režime PAUSE.
3. Na ukončenie režimu PAUSE stlačte z (PLAY).

,,Poznámka

yy Prehrávanie krokom smerom dozadu nie je
k dispozícii pre Video CD.
yy Obraz môžete posúvať krokom opakovaným
stláčaním tlačidla PAUSE/STEP (M) na
diaľkovom ovládači.

Pomalé prehrávanie
1. Počas prehrávania stlačte PAUSE/STEP (M).
Rekordér teraz prejde do režimu PAUSE.

3. Vyberte požadovanú rýchlosť pomocou tlačidla
SCAN (c alebo v):
a! 1/16, a! 1/8, a! 1/4, alebo a! 1/2
(dozadu), alebo !d 1/16, !d 1/8, !d 1/4, alebo
!d 1/2 (dopredu).
4. Na ukončenie režimu pomalého prehrávania
stlačte z (PLAY).

Vyhľadávanie času
Funkcia vyhľadávania času umožňuje spustiť
prehrávanie od ktoréhokoľvek zvoleného času na
disku.
1. Počas prehrávania dvakrát stlačte tlačidlo
DISPLAY.
Na TV obrazovke sa zobrazí zobrazenie na
obrazovke.
V okne vyhľadávania času sa zobrazí uplynutý
čas prehrávania aktuálneho disku.
2. V priebehu 7 sekúnd pomocou tlačidiel s/w
vyberte ikonu vyhľadávania času v zobrazení na
obrazovke.
V okne vyhľadávania času sa objaví „-:--:--“.
3. V priebehu 7 sekúnd pomocou numerických
tlačidiel zadajte požadovaný čas spustenia. Do
okna zľava doprava zadajte hodiny, minúty a
sekundy.

4. V priebehu 7 sekúnd potvrďte čas spustenia
stlačením tlačidla ENTER (b).
Prehrávanie sa spustí od zvoleného času na
disku.

Kontrola obsahu na diskoch DVD
Video:
Ponuky na DVD diskoch môžu obsahovať ponuky,
ktoré vám umožňujú prístup k špeciálnym funkciám.
Ak chcete otvoriť ponuku disku, stlačte MENU/LIST.
Potom stlačením príslušného numerického tlačidla
vyberte možnosť. Alebo pomocou tlačidiel a/d/
s/w zvýraznite vašu voľbu a stlačte ENTER (b).

Ponuka titulov
1. Stlačte TITLE.
Ak aktuálny titul obsahuje ponuku, táto ponuka
sa objaví na TV obrazovke. V opačnom prípade
sa môže objaviť ponuka disku.
2. Ponuka môže obsahovať uhly kamery, hovorené
jazyky a možnosti titulkov a kapitoly pre titul.

Ponuka disku
1. Stlačte MENU/LIST.
Zobrazí sa ponuka disku.
2. Ak chcete odstrániť ponuku disku, znovu stlačte
MENU/LIST.

Uhol kamery
Ak disk obsahuje scény nahrané pod iným uhlom
kamery, môžete počas prehrávania zmeniť uhol
kamery.
1. Počas prehrávania dvakrát stlačte tlačidlo
DISPLAY.
2 Pomocou tlačidiel s/w vyberte ikonu ANGLE.
3. Opakovaným stláčaním tlačidiel a/d vyberte
požadovaný uhol.

,,Poznámka

Ak sú k dispozícii alternatívne uhly, na TV
obrazovke sa objaví ikona uhla kamery.

4
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2. Počas režimu PAUSE stlačte tlačidlo SCAN (c
alebo v).
Rekordér prejde do režimu SLOW.

Nie je možné zadať neplatný čas.
Ak zadáte nesprávne čísla, stlačením tlačidiel
a/d presuniete podčiarkovník (_) na
nesprávne číslo. Následne zadajte správne čísla.
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Zmena hudby k filmu

Pamäť posledného stavu

Stlačte tlačidlo AUDIO, potom opakovaným
stláčaním tlačidiel a/d počas prehrávania
prepínajte rôzne jazyky zvuku alebo hudbu k filmu,
ak sú dostupné.

Tento rekordér si pamätá poslednú scénu z
posledného sledovaného disku. Posledná scéna
zostane v pamäti, aj keď vytiahnete disk z rekordéra,
alebo ak rekordér vypnete. Ak vložíte disk, scéna
z ktorého je uložená v pamäti, táto scéna sa
automaticky načíta.

,,Poznámka

Niektoré disky obsahujú zvuk k filmu Dolby
Digital aj DTS. Ak je zvolená možnosť DTS, nie je
k dispozícii žiadny analógový audio výstup. Ak
chcete počúvať hudbu k filmu v DTS, pripojte
rekordér k dekodéru DTS prostredníctvom
jedného z digitálnych výstupov. Podrobnosti o
pripojení nájdete na strane 17.

Zmena zvukového kanála

4
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Pri DVD-RW diskoch nahratých v režime VR, ktoré
majú hlavný aj bilingválny zvukový kanál, môžete
stláčaním tlačidla AUDIO prepínať medzi hlavným
(L), bilingválnym (R) alebo zmiešaním oboch (hlavný
+ bilingválny).

3D priestorový zvuk
Toto zariadenie môže vytvárať efekt 3D
priestorového zvuku, ktorý simuluje viackanálové
prehrávanie zvuku z dvoch bežných stereo
reproduktorov namiesto piatich alebo viacerých
reproduktorov, ktoré sa bežne vyžadujú pre
viackanálový zvuk zo systému domáceho kina.
1. Počas prehrávania dvakrát stlačte tlačidlo
DISPLAY. Na TV obrazovke sa zobrazí zobrazenie
na obrazovke.
2. Pomocou tlačidiel s/w vyberte ikonu zvuku v
zobrazení na obrazovke.
3. Pomocou tlačidiel a/d vyberte možnosť „3D
SUR“.
Ak chcete vypnúť efekt 3D priestorového zvuku,
vyberte „NORMAL“.

Titulky
Stlačte SUBTITLE a potom opakovaným stláčaním
tlačidiel a/d počas prehrávania zobrazíte rôzne
jazyky titulkov.

,,Poznámka

yy Nastavenia sa ukladajú do pamäti, aby sa
mohli kedykoľvek použiť.
yy Tento rekordér si nezapamätá nastavenia
disku, ak ho vypnete predtým, ako začnete
disk prehrávať.

Ovládanie

Prehrávanie VCR
Príprava
yy Pred použitím diaľkového ovládača vyberte
stlačením tlačidla VCR zariadenie na obsluhu.
yy Zapnite TV prijímač a zvoľte zdroj vstupného
video signálu pripojeného k rekordéru.
yy Audio systém: Zapnite audio systém a zvoľte
zdroj vstupného signálu pripojeného k rekordéru.

Normálne prehrávanie
1. Vložte vopred nahratú videokazetu.
Rozsvieti sa indikátor a rekordér sa automaticky
zapne.
yy Uistite sa, že indikátor TIMER v okne displeja
nesvieti. Ak áno, jedenkrát stlačte tlačidlo
POWER.

2. Jedenkrát stlačte tlačidlo z (PLAY).
Na TV obrazovke sa zobrazí ikona PLAY.
Nie je potrebné nastaviť rýchlosť prehrávania.
Rekordér ju vyberie automaticky.
3. Stlačením tlačidla STOP (Z) prehrávanie
zastavíte.
Na TV obrazovke sa zobrazí ikona STOP.
Ak kazeta dosiahne koniec ešte pred stlačením
tlačidla STOP (Z), rekordér automaticky zastane,
pretočí kazetu na začiatok, vysunie ju a vypne
sa.

,,Poznámka

yy Ak chcete prehrávať DVD počas prehrávania
VCR, stlačte tlačidlo DVD (alebo DVD/
VCR) na zmenu režimu na DVD a spustite
prehrávanie DVD.
yy Naraz sa nedá prehrávať DVD aj VCR.

Ovládanie sledovania stopy
Automatické sledovanie stopy
Pomocou funkcie automatického sledovania stopy
nastavíte obraz tak, aby ste odstránili zrnenie alebo
pruhy.
Funkcia AUTO TRACKING funguje v nasledovných
prípadoch:
yy Kazeta sa prehráva po prvý raz.
yy Rýchlosť kazety (SP, LP) sa zmenila.
yy Objavia sa pruhy alebo zrnenie kvôli škrabancom
na páske.
Manuálne sledovanie stopy
Ak sa počas prehrávania objaví na obrazovke
zrnenie, stlačte buď tlačidlá PR/TRK (s/w) na
diaľkovom ovládači alebo PROG. (s/w) na
prednom paneli zariadenia, kým sa zrnenie na
obrazovke nezníži.
yy Pri vertikálam chvení nastavujte tieto ovládacie
prvky veľmi opatrne.
yy Keď sa kazeta vysunie, alebo ak sa vytiahne
sieťový kábel na viac ako 3 sekundy, sledovanie
stopy sa automaticky obnoví na normálne
nastavenie.

Prehrávanie špeciálnych efektov
Poznámky k prehrávaniu špeciálnych efektov
yy Na TV obrazovke sa objavia horizontálne čiary
(šumové čiary). Je to bežný jav.
yy Pri režimoch špeciálnych efektov sa zvuk
automaticky stlmí, takže počas vyhľadávania
nebude znieť žiadny zvuk.
yy Pri režimoch vysokorýchlostného vyhľadávania
obrazov sa bude vyžadovať krátky čas na
stabilizáciu rýchlosti pásky po opätovnom
prepnutí na režim PLAY. Počas tohto môže nastať
mierna interferencia.
Hľadať
Táto funkcia vám umožňuje vizuálne vyhľadať
požadovanú scénu na kazete smerom dopredu
alebo dozadu.
1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo SCAN (c
alebo v).
Rekordér sa aktivuje v režime SEARCH .
yy Ak rekordér necháte v režime SEARCH viac ako
3 minúty, rekordér sa automaticky prepne do
režimu PLAY na ochranu pásky a video hláv.
2. Ak sa chcete vrátiť späť na prehrávanie, stlačte
z(PLAY).
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yy Ak je vložená kazeta bez bezpečnostnej záložky,
rekordér automaticky spustí prehrávanie.
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Statický obraz alebo prehrávanie po krokoch
1. Počas prehrávania stlačte M (PAUSE/STEP).
Na TV obrazovke sa objaví statický obraz.
yy Ak sa statický obraz vertikálne chveje, stabilizujte
ho pomocou tlačidiel PR/TRK (s/w) na
diaľkovom ovládači.
yy Ak rekordér necháte v režime STILL viac ako
5 minút, rekordér sa automaticky prepne do
režimu STOP na ochranu pásky a video hláv.
2. Na posúvanie video obrazu vždy o jeden obraz
opakovane stláčajte tlačidlo M (PAUSE/STEP)
počas sledovania statického obrazu.
3. Ak sa chcete vrátiť späť na prehrávanie, stlačte z
z (PLAY).

Prehrávanie filmového disku
DivX
Na tomto zariadení môžete prehrávať disky DivX.
Pred prehrávaním súborov DivX si prečítajte časť „O
filmových súboroch DivX“ napravo.
1. Vložte disk a zatvorte zásuvku. Na obrazovke sa
objaví ponuka Movie (Film).
2. Pomocou tlačidiel s/w vyberte priečinok a
stlačte ENTER (b). Zobrazí sa zoznam súborov
v priečinku. Ak ste v zozname súborov a chcete
sa vrátiť do zoznamu priečinkov, na zvýraznenie
g použite tlačidlá s/w na diaľkovom ovládači
a stlačte ENTER (b).

Pomalé prehrávanie

4

1. V režime statického obrazu stlačte tlačidlo SCAN
(v).
Páska sa začne prehrávať pri rýchlosti 1/19-krát
pomalšej, ako je normálna rýchlosť.

Ovládanie

yy Počas pomalého prehrávania použite tlačidlá
PR/TRK (s/w) na diaľkovom ovládači na
minimalizáciu šumových pásiem.
yy Ak režim pomalého prehrávania trvá viac ako
3 minúty, rekordér sa automaticky prepne do
režimu normálneho prehrávania.
2. Ak sa chcete vrátiť späť na prehrávanie, stlačte
z(PLAY).
Funkcia pamäte počítadla
Táto funkcia je užitočná, ak sa na páske nachádza
časť, ktorú si chcete pozrieť hneď po nahrávaní,
alebo ak sa chcete vrátiť na rovnaké miesto
niekoľkokrát.
1. Spustite nahrávanie alebo prehrávanie pásky.
2. Opakovaným stláčaním tlačidla DISPLAY
zobrazíte počítadlo reálneho času na TV
obrazovke.
3. Na mieste, ktoré chcete neskôr nájsť, stlačením
tlačidla CLEAR vynulujte počítadlo reálneho
času na 0:00:00.
Pokračujte v prehrávaní alebo nahrávaní.
4. Po skončení nahrávania alebo prehrávania
stlačte tlačidlo STOP (Z).
5. Stlačte x (RETURN).
Páska sa automaticky zastaví, keď sa počítadlo
pásky vráti na hodnotu „0:00:00“.

3. Ak chcete zobraziť konkrétny súbor, na
zvýraznenie súboru stlačte tlačidlá s/w a
stlačte z (PLAY).
Môžete použiť rôzne funkcie prehrávania.
Pozrite si strany 38-40.
4. Stlačením tlačidla Z (STOP) zastavte
prehrávanie.
Objaví sa ponuka Movie (Film).

,,Poznámka

Pri CD diskoch so súbormi MP3/WMA, JPEG a
FILMOVÝMI súbormi môžete prepínať ponuky
Hudba, Fotografie a Film. Stlačte TITLE.

Poznámka k zobrazeniu titulkov DivX
Ak sa titulky počas prehrávania nezobrazujú
správne, stlačte tlačidlo M (PAUSE/STEP), keď sú
zobrazené titulky a stlačte a na 3 sekundy podržte
tlačidlo SUBTITLE, potom stlačením tlačidiel a/
d vyberte iný kód jazyka, kým nebudú titulky
zobrazené správne.
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Možnosti ponuky Film

Prehrávateľný formát kodeku

1. Pomocou tlačidiel s/w vyberte priečinok/
súbor v ponuke Film a stlačte ENTER (b).
Objavia sa možnosti ponuky Film.

„DIV3”, „MP43”, „DIVX”, „DX50”

2. Pomocou tlačidiel s/w vyberte možnosť a
stlačte ENTER (b).

yy Vzorkovacia frekvencia: v rozsahu 8 - 48 kHz
(MP3), v rozsahu 32 - 48 kHz (WMA)

[Play]
Spustí sa prehrávanie vybraného titulu.
[Open]
Otvorí sa priečinok a objaví sa zoznam súborov
v priečinku.

O filmových súboroch DivX

Prehrávateľný zvukový formát
„AC3”, „PCM”, „MP2”, „MP3”, „WMA”

yy Bitová rýchlosť: v rozsahu 8 – 320 kb/s (MP3), v
rozsahu 32 – 192 kb/s (WMA)
Formát CD-R
ISO 9660 a JOLIET
Formát DVD±R/RW
ISO 9660 (Formát UDF Bridge)

Kompatibilita disku DivX s týmto rekordérom je
obmedzená nasledovne:
yy Dostupná veľkosť rozlíšenia súboru DivX je
menej ako 720 x 576 (Š x V) pixelov.

yy Celkový počet súborov a priečinkov na disku by
mal byť maximálne 1999.
yy Ak je počet obrazov na obrazovke viac ako 29,97
obrazov za sekundu, nemusí toto zariadenie
pracovať normálne.
yy Ak obrazová a zvuková štruktúra nahratého
súboru nie je prekladaná, zariadenie sa vráti na
obrazovku s ponukou.
yy Ak je súbor nahraný vo formáte GMC, toto
zariadenie bude podporovať len nahrávaciu
úroveň 1-bodové GMC.
* GMC?
GMC je skratka pre technológiu Global Motion
Compensation. Je to kódovací nástroj špecifikovaný
v štandarde MPEG4. Niektoré kódovacie zariadenia
MPEG4, ako napríklad DivX, majú túto možnosť.
Existujú rôzne úrovne GMC kódovania, ktoré sa
zvyčajne nazývajú 1-bodové, 2-bodové alebo
3-bodové GMC.
Prehrávateľný súbor DivX
„.avi“, „.divx“
Prehrávateľné titulky DivX
„.smi”, „.srt ”, „.sub (len formát Micro DVD)”, „.txt (len
formát Micro DVD)
yy Titulky DivX, okrem vyššie uvedených titulkov, sa
nezobrazia na TV obrazovke.
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yy Názov súboru s titulkami DivX musí byť
identifikovaný názvom súboru DivX, aby ho toto
zariadenie mohlo zobraziť.
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Prehrávanie zvukového CD
alebo MP3/WMA disku
Tento rekordér môže prehrávať zvukové CD disky.
Rekordér prehráva aj nahrávky vo formáte MP3/
WMA na diskoch CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD±R
alebo DVD±RW.
Pred prehrávaním nahrávok vo formáte MP3/WMA
si prečítajte poznámky k nahrávkam vo formáte
MP3/WMA na strane 45.
1. Vložte disk a zatvorte zásuvku.
Na TV obrazovke sa objaví ponuka AUDIO CD
alebo MP3/WMA CD.

Možnosti ponuky Hudba
1. Na zobrazenie možností tejto ponuky vyberte
skladbu (alebo priečinok) v ponuke a stlačte
ENTER (b).
2. Pomocou tlačidiel s/w vyberte požadovanú
možnosť a výber potvrďte stlačením tlačidla
ENTER (b).

Možnosti ponuky Hudba – Zvukové CD
[Play]
Spustí sa prehrávanie zvolenej skladby.
[Random]
Prehrávanie skladieb v náhodnom poradí.
[Program add]
Pridá skladby do naprogramovaného zoznamu.

Ponuka AUDIO CD
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Ponuka MP3/WMA CD
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2. Pomocou tlačidiel s/w vyberte skladbu a
stlačte z(PLAY).
Spustí sa prehrávanie.
Počas prehrávania sa v okne displeja a v ponuke
zobrazí uplynutý čas prehrávania aktuálnej
skladby.
Prehrávanie sa zastaví na konci disku.

,,Poznámka

yy Stlačením tlačidla RETURN môžete sledovať
TV kanál alebo vstupný zdroj videa. Ak
sa chcete vrátiť do ponuky Music, stlačte
tlačidlo MENU/LIST.
yy Ak vyberiete MP3 a stlačíte DISPLAY, zobrazia
sa informácie o súbore. Informácie o súbore
odstránite opätovným stlačením tlačidla
DISPLAY.
yy Ak vyberiete priečinok a stlačíte DISPLAY,
zobrazí sa počet podpriečinkov a počet
súborov MP3/WMA v danom priečinku.
yy Ak sa nachádzate v zozname súborov a
chcete prejsť do zoznamu priečinkov, na
zvýraznenie použite tlačidlá s/w a na
návrat na predchádzajúcu stranu s ponukou
stlačte ENTER (b).
3. Na zastavenie prehrávania v ktoromkoľvek bode
stlačte Z (STOP).

Možnosti ponuky Hudba – CD
• Keď si vyberiete skladbu.
[Play]
Spustí sa prehrávanie zvolenej skladby.
[Random]
Prehrávanie skladieb v náhodnom poradí.
[Program add]
Pridá skladby do naprogramovaného zoznamu.
• Keď si vyberiete priečinok.
[Open]
Zobrazia sa len podpriečinky a súbory MP3/
WMA v tomto priečinku.

Pozastavenie
1. Počas prehrávania stlačte M (PAUSE/STEP).
2. Späť na prehrávanie prejdete stlačením tlačidla
z (PLAY) alebo opätovným stlačením tlačidla
M (PAUSE/STEP).

Posunutie na ďalšiu skladbu
yy Počas prehrávania krátkym stlačením tlačidla
SKIP (C alebo V) prejdete na ďalšiu skladbu
alebo sa vrátite na začiatok aktuálnej skladby.
yy Krátkym stlačením tlačidla SKIP (V) dvakrát po
sebe sa vrátite na predchádzajúcu skladbu.
yy Ak chcete pri zvukovom CD prejsť priamo na
ktorúkoľvek skladbu, zadajte počas prehrávania
číslo skladby pomocou numerických tlačidiel (0
– 9) v zozname skladieb.
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Hľadať (Len pre Audio CD)
1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo SCAN (c
alebo v).
Rekordér teraz prejde do režimu SEARCH.
2. Vyberte požadovanú rýchlosť stlačením tlačidla
SCAN (c alebo v): c, ca, cc
(dozadu) alebo v, dv, vv (dopredu).
Rýchlosť a smer hľadania sú uvedené na
obrazovke s ponukou.
3. Na ukončenie režimu SEARCH stlačte z
(PLAY).

Poznámky k nahrávkam vo formáte
MP3/WMA

Prezeranie súboru JPEG
Tento rekordér môže prehrávať disky so súbormi
JPEG.
Pred prehrávaním záznamov JPEG si prečítajte
„Poznámky k záznamom JPEG“ na strane 46.
1. Vložte disk a zatvorte zásuvku.
Na obrazovke sa objaví ponuka Photo.
2. Pomocou tlačidiel a/d/s/w vyberte
priečinok a stlačte ENTER (b). Otvorená ikona je
zvýraznená na ľavej strane ponuky.
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3. Stlačte tlačidlo ENTER (b).
Zobrazí sa zoznam súborov v priečinku.

,,Poznámka

Ak sa ikona zobrazí v ponuke Photo, znamená
to, že si nemôžete pozrieť tieto súbory JPEG.
4. Pomocou tlačidiel a/d/s/w vyberte súbor
a stlačte ENTER (b).
Na ľavej strane ponuky sa objavia možnosti.

Ovládanie

O formáte MP3
yy Súbor vo formáte MP3 pozostáva z audio dát
komprimovaných pomocou 3-vrstvovej zvukovej
kódovej schémy súboru. Súbory s príponou
„.mp3“ nazývame „MP3 súbory“.
yy Rekordér nedokáže prečítať MP3 súbor, ktorý má
inú príponu než „.mp3“.
O formáte WMA (Windows Media Audio)
yy Súbor WMA je súbor využívajúci technológiu
kompresie zvukového záznamu od spoločnosti
Microsoft.
yy Formát WMA (Windows Media Audio) ponúka
dvakrát vyššiu kompresiu zvukového záznamu
než formát MP3.
Kompatibilita disku vo formáte MP3/WMA s
týmto rekordérom je obmedzená nasledovne:
1. Fyzický formát CD-R disku by mal byť „ISO 9660”
a „JOLIET”.
2. Ak nahrávate súbory MP3/WMA pomocou
softvéru, ktorý nedokáže vytvoriť SYSTÉM
SÚBOROV, napr. „Direct-CD“, atď., súbory MP3/
WMA sa nebudú dať prehrávať. Odporúčame
používať softvér „Easy-CD Creator“, ktorý vytvorí
systém súborov v štandarde ISO9660 alebo
JOLIET.
3. Celkový počet súborov a priečinkov na disku by
mal byť maximálne 1999.
Na dosiahnutie optimálnej kvality prehrávania na
tomto rekordéri musia disky/záznamy spĺňať určité
technické štandardy. Vopred nahrané disky DVD sú
automaticky nastavené na tieto štandardy. Existuje
mnoho rozličných typov formátov nahrávateľných
diskov (vrátane diskov CD-R obsahujúcich súbory
MP3 alebo WMA), ktoré vyžadujú určité vopred
dané podmienky (pozri vyššie) na zabezpečenie
kompatibilného prehrávania.

Zákazníci by si mali tiež uvedomiť, že na preberanie
súborov MP3/WMA a hudby z Internetu je potrebné
povolenie. Naša spoločnosť nemôže udeliť takéto
povolenie. O získanie súhlasu vždy požiadajte
vlastníka autorských práv.
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,,Poznámka

yy Ak ste v zozname súborov a chcete sa vrátiť
do zoznamu priečinkov, na zvýraznenie
ikony použite tlačidlá s/w na diaľkovom
ovládači a stlačte ENTER (b).
yy Stlačením tlačidla x (RETURN) môžete
sledovať TV kanál alebo vstupný zdroj videa.
Ak sa chcete vrátiť do ponuky Photo, stlačte
tlačidlo MENU/LIST.
5. Pomocou tlačidiel s/w vyberte možnosť [Full
Screen] a stlačte ENTER (b).

[Object]
Zvolený súbor alebo Všetky súbory.
[Speed]
Slúži na nastavenie rýchlosti prezentácie (Slow,
Normal alebo Fast).
4. Vyberte možnosť Start a stlačením tlačidla
ENTER (b) spustíte prezentáciu.
5. Na zastavenie prezentácie a návrat do ponuky
Photo stlačte tlačidlo Z (STOP).

,,Poznámka

Na výber viacerých súborov použite tlačidlo
MARKER.

Poznámky k záznamom JPEG

4
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6. Na zastavenie prezerania v ktoromkoľvek bode
stlačte Z (STOP).
Znovu sa objaví ponuka Photo.

Preskočenie obrázkov
Počas prezerania obrázkov jedenkrát stlačte tlačidlo
SKIP (C alebo V) na posunutie na ďalší súbor
alebo návrat na predchádzajúci súbor.

Otočenie obrázkov

yy V závislosti od veľkosti a počtu súborov vo
formáte JPEG môže načítanie obsahu média
trvať aj niekoľko minút. Ak po niekoľkých
minútach neuvidíte zobrazenie na obrazovke,
znamená to, že niektoré súbory sú príliš veľké –
zmenšite rozlíšenie súborov JPEG na menej ako 4
megapixely a napáľte iný disk.
yy Celkový počet súborov a priečinkov nie je
obmedzený, ale celkový počet súborov v
priečinku musí byť maximálne 1999.
yy Niektoré disky nemusia byť kompatibilné kvôli
iným formátom nahrávania alebo rozdielnemu
stavu disku.

Pomocou tlačidiel s/w počas prezerania otočte
obrázok v smere alebo proti smeru hodinových
ručičiek.

yy Ak na napaľovanie súborov JPEG na disk CD-R
používate softvér, ako napríklad „Easy CD
Creator“, pred kopírovaním na CD sa uistite, že
všetky vybraté súbory majú príponu „.jpg“.

Zobrazenie prezentácií

yy Ak súbory obsahujú príponu „.jpe“, premenujte
ich na súbor „.jpg“.

1. V ponuke Photo vyberte možnosť [Slide Show].
2. Stlačte tlačidlo ENTER (b).
Objaví sa ponuka Slide Show.

yy Tento rekordér nedokáže prečítať názvy súborov
bez prípony „.jpg“, aj keď ich aplikácia Windows
Explorer® zobrazí ako obrazové súbory JPEG.
yy Progresívne a bezstratovo komprimované
obrazové súbory JPEG nie sú podporované.

3. Na nastavenie možností použite tlačidlá a/d/
s/w.
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Nahrávanie DVD
Nahrávanie DVD
Poznámky k nahrávaniu DVD
yy Tento rekordér nedokáže nahrávať na disky CD-R
alebo CD-RW.
yy Odtlačky prstov alebo malé škrabance na
disku môžu mať vplyv na prehrávanie a/alebo
nahrávanie. Venujte primeranú starostlivosť pri
manipulácii s diskmi.
yy Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za
kompenzáciu obsahu, ktorý mal byť nahratý
ani za žiadne straty alebo škody (napr. straty
zisku alebo dočasné zastavenie obchodnej
činnosti) spôsobené poruchou tohto rekordéra
(nahrávanie/úprava iné než zamýšľané).

yy Prepísanie záznamu je dostupné pri použití
diskov DVD+RW.
yy Pri použití diskov DVD+R/RW rekordér vykoná
operáciu na vytvorenie ponuky na aktualizáciu
nového titulu a úpravy pri vybratí disku z
rekordéra.
yy Čas nahrávania je obmedzený na 12 hodín pre
jeden titul.
yy Ak zariadenie počas nahrávania zaznamená
signál chránený proti kopírovaniu, nahrávanie sa
dočasne pozastaví, kým sa signál neprepne na
nahrávateľný signál.

Čas nahrávania a kvalita obrazu
K dispozícii je päť prednastavených režimov kvality
nahrávania:
[XP] – Nastavenie najvyššej kvality. Poskytuje
približne 1 hodinu záznamu na DVD (4,7 GB).

yy Pri nahrávaní TV vysielania môžu byť časy
nahrávania kratšie, ak je príjem signálu slabý
alebo obraz obsahuje interferencie.

[SP] – Predvolená kvalita. Postačujúca pre
väčšinu aplikácií, pričom poskytuje približne 2
hodiny záznamu na DVD (4,7 GB).

yy Toto zariadenie nedokáže nahrať názov DTV na
nahrávateľný DVD disk.

[LP] – Mierne znížená kvalita videa. Poskytuje
približne 4 hodiny záznamu na DVD disk (4,7
GB).

yy Ak nahrávate len statické obrazy alebo zvuk,
môže byť čas nahrávania dlhší.
yy Súčet zobrazených časov nahrávania a
zostávajúceho času nemusí vždy udávať presnú
výslednú dĺžku disku.
yy Dostupný čas nahrávania sa môže znížiť, ak
výrazne upravíte disk.
yy Ak používate DVD-RW disk, pred nahrávaním
nezabudnite zmeniť formát nahrávania (Režim
videa alebo Režim VR). Spôsob, akým to urobiť,
nájdete na strane 26 (Spustenie).
yy Ak používate disky DVD-R alebo DVD+R, môžete
pokračovať v nahrávaní, kým nebude disk plný,
alebo kým nefinalizujete disk. Pred spustením
relácie nahrávania skontrolujte voľný zostávajúci
čas nahrávania na disku.
yy Ak používate disk DVD-RW v režime videa,
dostupný čas nahrávania sa zvýši, iba ak
vymažete posledný nahraný titul na disku.

[EP] – Nízka kvalita videa. Poskytuje približne 6
hodín záznamu na DVD (4,7 GB).
[MLP] – Najdlhší čas nahrávania s najnižšou
kvalitou videa. Poskytuje približne 14 hodín
záznamu na DVD (4,7 GB).

,,Poznámka

Pri prehrávaní obsahu nahraného v režime
EP alebo MLP môžete uvidieť fragmentovaný
obraz.

4
Ovládanie

yy Znázornené časy nahrávania nie sú presné,
pretože rekordér používa variabilnú bitovú
rýchlosť video kompresie. Znamená to, že presný
čas nahrávania bude závisieť od nahrávaného
materiálu.

yy Možnosť Delete Title v ponuke Title List
(Pôvodný) iba skryje titul, v skutočnosti nevymaže
titul z disku a nezvýši dostupný čas nahrávania
(okrem posledného nahraného titulu na disk
DVD-RW v režime videa).
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Obmedzenia pre video záznam
yy Pomocou tohto rekordéra môžete nahrávať
video chránené proti záznamu. Video chránené
proti záznamu zahŕňa DVD-Video disky a niektoré
satelitné vysielania. Ak sa počas nahrávania
zaznamená materiál chránený proti kopírovaniu,
nahrávanie sa automaticky pozastaví alebo
zastaví a na obrazovke sa objaví chybové
hlásenie.
yy Video, ktoré sa dá „kopírovať len raz“, sa dá nahrať
len s použitím disku DVD-RW v režime VR.
Signály pre kontrolu Nahrávateľný disk
kopírovania
Neobmedzené
kopírovanie
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-RWVR
+RW
+R

-RWVideo
-R

TV
vysielanie

Zvolené
audio

Vysielané audio
L Ch
(Ľavý
kanál)

Zvuk
monitora
R Ch
(Pravý
kanál)

MONO

MONO

MONO

MONO MONO

STEREO

STEREO

L

R

STEREO

Doľava

L

L

Doľava

Doprava

R

R

Doprava

MONO

MONO

MONO MONO

MONO +
SA

MONO

MONO

MONO MONO

SAP

SAP

SAP

SAP

STEREO +
SAP

STEREO

L

R

STEREO

SAP

SAP

SAP

SAP

MONO

MONO

MONO MONO
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Jednorazové
kopírovanie

-RWVR Ver.1.1,
Ver.1.2 s CPRM*

Ak nastavíte audio kanál na SAP (Druhý audio
program), ale nevysiela sa žiadny kanál SAP, bude sa
nahrávať hlavný zvuk (mono alebo stereo).

Zamedzené
kopírovanie

Žiadne

5. Na spustenie nahrávania stlačte X (REC).
V okne displeja sa rozsvieti indikátor REC.

* Nahratý disk sa dá prehrávať len na zariadení
kompatibilnom s CPRM

Základné nahrávanie z TV
Na nahrávanie TV programu postupujte podľa
pokynov nižšie. Nahrávanie sa okamžite spustí
a pokračuje, kým disk nebude plný, alebo kým
nezastavíte nahrávanie.
1. Zapnite rekordér, vyberte zariadenie (DVD) na
nahrávanie a vložte nahrávateľný disk. Uistite sa,
že TV vstup je nastavený na tento rekordér.
2. Nastavte režim nahrávania podľa potrebných
nastavení. Informácie nájdete na strane 31.
3. Zvoľte TV kanál na nahrávanie.
4. Pomocou tlačidla AUDIO vyberte zvukový kanál
pre analógový kanál alebo jazyk zvuku pre
digitálny kanál, ktorý chcete nahrávať.
V tabuľke nižšie je uvedené, čo sa bude
nahrávať pri rôznych nastaveniach pre rozličné
typy analógového vysielania. Posledný stĺpec
(Monitor Audio – Zvuk monitora) znázorňuje, čo
budete počuť počas nahrávania.

6. Stlačením tlačidla Z (STOP) zastavíte
nahrávanie.

,,Poznámka

yy Maximálny počet DVD titulov je uvedený
nižšie;
- DVD-R/RW: 99
- DVD+R/RW: 49
yy Ak sa rekordér počas nahrávania DVD vypne,
záznam sa neuloží.
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Okamžité časované nahrávanie

Nahrávanie časovačom

Okamžité časované nahrávanie vám umožňuje
nahrávať jednoducho v prednastavenej dĺžke bez
použitia časovača programov.

1. Stlačte tlačidlo HOME (n). Objaví sa ponuka
Home.

1. Postupujte podľa krokov 1 – 4 zobrazených
vľavo (Základné nahrávanie z TV).

2. Vyberte [RECORD] > [Timer Record] a stlačte
ENTER (b).

2. Opakovaným stlačením tlačidla X (REC) vyberte
dĺžku času nahrávania.
Nahrávanie sa spustí po prvom stlačení.
DVD: Každým ďalším stlačením zvýšite čas
nahrávania o 10 minút.

Kontrola času nahrávania

3. Vyberte [NEW] a stlačte ENTER (b).
Objaví sa ponuka Timer Record.

Na kontrolu času nahrávania jedenkrát stlačte
tlačidlo X (REC) alebo DISPLAY. Vyvolané nastavenie
sa na chvíľu automaticky vráti na TV obrazovku.
V okne displeja sa tiež zobrazí zostávajúci čas
nahrávania.

Čas nahrávania sa dá kedykoľvek predĺžiť stlačením
tlačidla X (REC).
Každým ďalším stlačením zvýšite čas nahrávania o
10 minút (DVD).

Pozastavenie nahrávania
1. Na pozastavenie nahrávania stlačte tlačidlo M
(PAUSE/STEP).
2. Ak chcete pokračovať v nahrávaní, stlačte
tlačidlo M (PAUSE/STEP) alebo X (REC).

,,Poznámka

yy Ak počas okamžitého časovaného
nahrávania stlačíte tlačidlo M (PAUSE/STEP),
bude nahrávanie zrušené.
yy Po skončení okamžitého časovaného
nahrávania sa rekordér automaticky vypne.

[PR] – Vyberte kanál uložený v pamäti tohto
rekordéra alebo jeden z externých vstupov, z
ktorého sa nahráva (AV1 alebo AV2).
[Date] – Vyberte dátum maximálne mesiac
dopredu alebo vyberte denný alebo mesačný
program.
[Start Time] – Nastavte čas spustenia
nahrávania.
[End Time] – Nastavte čas ukončenia
nahrávania.
[Repeat] – Vyberte požadované opakovanie
(Once, Daily (Monday - Friday), alebo Weekly).
4. Zadajte potrebné informácie pre nahrávanie(a)
pomocou časovača.
yy a/d (vľavo/vpravo) – Posunie kurzor doľava/
doprava
yy s/w (hore/dolu) – Zmení nastavenie v aktuálnej
polohe kurzora.
yy Na návrat do ponuky [Timer Record List] stlačte
tlačidlo RETURN (x).
5. Na uloženie programu stlačte ENTER (b).

Ovládanie

Predĺženie času nahrávania

4
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6. [Rec. OK] v poli [Check] v ponuke [Timer Record
List] signalizuje, že nahrávanie s časovačom je
správne naprogramované.
[Rec. OK] – Signalizuje, že nahrávanie s
časovačom je v stave nahrávania.
[No Disc] – V diskovej mechanike nie je vložený
žiadny disk.
[Invalid disc] – Vložený disk nie je nahrávateľný.
[Unrecordable] – Nie je voľné miesto na
nahrávanie na tento disk.

Kontrola podrobností nahrávania s
časovačom
Programovanie sa dá skontrolovať vždy po zapnutá
rekordéra.
1. Stlačte tlačidlo HOME (n). Objaví sa ponuka
Home.
2. Vyberte [RECORD] > [Timer Record] a stlačte
ENTER (b).
3. Pomocou tlačidiel s/w vyberte program..
4. Na úpravu zvoleného programu stlačte ENTER
(b). Objaví sa ponuka Timer Record.

[Lack Space] – TheVoľné miesto na disku je
nedostatočné.
[Duplicate Date] – Voľné miesto na disku je
nedostatočné.
7. Na opustenie ponuky [Timer Record List] stlačte
tlačidlo RETURN (x).

4

,,Poznámka
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yy Musíte vložiť nahrávateľný disk.
yy Indikátor časovača svieti na displeji
predného panela.
yy Rekordér nahrá zvukový záznam podľa
aktuálneho nastavenia TV tunera. Pred
prepnutím rekordéra do pohotovostného
režimu vyberte pomocou tlačidla AUDIO
zvukový kanál pre analógový kanál, ktorý
chcete nahrávať.
yy Pri nahrávaní digitálnej TV s viacerými
jazykmi zvuku nastavte jazyk zvuku
pomocou možnosti [DTV Audio] v
podponuke ponuky Setup (pozri stranu 27).
yy Po skončení časovaného nahrávania sa
rekordér automaticky vypne.
yy Na potvrdenie nahratého programu je po
skončení časovaného nahrávania krátke
oneskorenie. Ak sú nastavené dve časované
nahrávania tesne po sebe (jedno hneď
za druhým), nemusí sa nahrať začiatok
druhého programu.
yy Na zastavenie časovaného nahrávania
musíte stlačiť tlačidlo Z (STOP).
yy Funkcia časovaného nahrávania vám
umožňuje nahrať až 16 programov v
priebehu jedného mesiaca.

Zrušenie nahrávania s časovačom
Pred spustením nahrávania môžete kedykoľvek
vymazať nastavenia časovača.
Pomocou tlačidiel s/w vyberte v ponuke [Timer
Record List] program, ktorý chcete vymazať, potom
stlačte CLEAR, vyberte [OK] a nakoniec stlačte
ENTER (b).

Zastavenie prebiehajúceho
nahrávania s časovačom
Po spustení nahrávania s časovačom môžete stále
zrušiť tento program.
yy Časované nahrávanie môžete počas nahrávania
zastaviť.
Stlačte Z (STOP) a potvrďte zobrazené hlásenie.
Stlačte ENTER (b) na zastavenie nahrávania
alebo stlačte RETURN (x) na pokračovanie
nahrávania.
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Nahrávanie z externých
komponentov
Nahrávať môžete aj z externých
komponentov, ako sú napríklad kamera
alebo videoprehrávač, pripojených ku
ktorémukoľvek z externých vstupov rekordéra.
1. Uistite sa, že komponent, z ktorého chcete
nahrávať, je správne pripojený k rekordéru. Pozri
stranu 19.
2. Opakovaným stlačením tlačidla INPUT vyberte
externý vstup, z ktorého chcete nahrávať.
[AV1] – AV1 umiestnený na zadnom paneli.
[AV2] – AV IN 2 VIDEO, AUDIO (L/R) umiestnený
na prednom paneli.
[DV] – DV vstup na zadnom paneli.
3. Vložte nahrávateľný disk.

5. Na spustenie nahrávania stlačte X (REC).
V okne displeja sa rozsvieti indikátor REC.
6. Stlačením tlačidla Z (STOP) zastavíte
nahrávanie.

,,Poznámka

yy Skontrolujte, či sú nastavenia vstupného
zvuku v ponuke Nahrávanie zvuku DV
nastavené podľa vašich požiadaviek. Pozri
stranu 31.
yy Ak je váš zdroj chránený proti kopírovaniu
pomocou CopyGuard, nebudete ho môcť
nahrať pomocou tohto rekordéra. Viac
podrobností nájdete v časti Autorské práva
na strane 3.
yy Nahrávanie bude pokračovať, kým nestlačíte
tlačidlo Z (STOP), alebo kým nebude disk
plný.
yy Informácie o nahrávaní s pevne stanovenou
dĺžkou času nájdete v časti [Okamžité
časované nahrávanie] na strane 49.
yy Ak sa zariadenie nachádza v ktoromkoľvek
režime externého vstupu (AV1, AV2 a DV),
nebudú fungovať tlačidlá PR (+/-). Na výber
režimu TV opakovane stlačte tlačidlo AV/
INPUT (na diaľkovom ovládači) a potom
vyberte TV kanály.

4
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4. Nastavte režim nahrávania podľa potrebných
nastavení. Informácie nájdete na strane 31.
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Úprava DVD
Prehľad ponuky Zoznam
titulov a Zoznam kapitol
Pomocou ponuky Zoznam titulov môžete
upravovať obsah videa. Funkcie na úpravu
dostupné v ponuke Zoznam titulov závisia od
toho, či upravujete video na DVD, a či upravujete
pôvodný obsah alebo zoznam skladieb.
Existujú dva spôsoby na úpravu DVD-RW diskov
v režime VR. Môžete priamo upravovať pôvodný
obsah disku alebo môžete vytvoriť a upraviť
zoznam skladieb. Zoznam skladieb v podstate
nemení žiadny obsah na disku, ale iba kontroluje
spôsob prehrávania obsahu.

4

1. Na zobrazenie ponuky Zoznam titulov stlačte
tlačidlo MENU/LIST.
Keď tak urobíte, prehrávanie by sa malo zastaviť.

a Aktuálne médium.
b Udáva režim nahrávania, voľné miesto a lištu s
priebehom uplynutého času.
c Možnosti ponuky: Na zobrazenie možností
ponuky vyberte titul alebo kapitolu a stlačte
ENTER (b). Zobrazené možnosti sa môžu líšiť
v závislosti od typu disku.
[Play] – Spustí sa prehrávanie zvoleného titulu
alebo kapitoly. Skryté tituly alebo kapitoly na
disku DVD+R/RW sa nedajú prehrať.
[Search]
yy [Chapter] : Zobrazí sa Zoznam kapitol
daného titulu.
yy [Time] : Čas hľadania k miestu, od ktorého
chcete spustiť daný titul.
[Delete] – Vymaže sa titul alebo kapitola.
(strana 55)
[Move] – Presunie sa poloha kapitoly v
ponuke [Chapter List - Playlist] (strana 56).

Ovládanie

yy Keď vyberiete tituly, pomocou tlačidiel s/w
zobrazíte predchádzajúcu/nasledujúcu stranu, ak
existuje viac ako šesť titulov.

[Protect] – Chráni pred náhodným nahraním,
úpravou alebo vymazaním titulu (strana 57).

yy Ak upravujete disk v režime VR, stlačením tlačidla
MENU/LIST prepínate medzi ponukami Pôvodný
a Zoznam skladieb.

yy [Title Name] : Slúži na úpravu názvu titulu
(strana 55).

yy Stlačením tlačidla DISPLAY zobrazíte informácie
o zvolenom titule v ponuke Zoznam titulov.
yy Po výbere titulu alebo kapitoly v ponuke Zoznam
titulov alebo Zoznam kapitol stlačte ENTER
(b). Možnosti ponuky na ľavej strane ponuky.
Pomocou tlačidiel s/w vyberte požadovanú
možnosť a výber potvrďte stlačením tlačidla
ENTER (b).
2. Na opustenie ponuky Zoznam titulov
opakovane stlačte tlačidlo RETURN (x).

a
b

[Edit] – Úprava alebo vymazanie časti titulu.

yy [Delete Part] : Slúži na vymazanie časti titulu
(strana 55).
yy [Divide] : Rozdelí titul na dve časti (strana
57).
yy [Hide (Show)] : Skryje (alebo zobrazí)
zvolený titul alebo kapitolu (strana 56 - 57).
[Playlist Add] – Pridá titul alebo kapitolu do
zoznamu skladieb (strana 53).
[Title] – Zobrazí zoznam titulov danej kapitoly.
[Combine] – Zlúči dve kapitoly do jednej
(strana 58).
[Full Play] – Spustí prehrávanie zvoleného
titulu vrátane skrytých kapitol.
d Aktuálne zvolený titul.

c

e Zobrazí číslo zvoleného titulu a celkový počet
titulov.

d
e
f
g

f Miniatúra.
g Zobrazí názov titulu, dátum nahrávania a
dĺžku záznamu.
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Režim VR: Úprava pôvodného
obsahu a zoznamu skladieb
Tituly, kapitoly a časti
Tituly pôvodného obsahu disku obsahujú jednu
alebo viac kapitol. Keď pridáte titul disku do
zoznamu skladieb, pridajú sa aj všetky kapitoly
v rámci daného titulu. Inými slovami, kapitoly
v zozname skladieb sa správajú presne tak ako
kapitoly v pôvodnom obsahu. V ponuke Pôvodný a
Zoznam skladieb môžete pridávať alebo vymazávať
časti. Pridaním kapitoly alebo titulu do zoznamu
skladieb vytvoríte nový titul, ktorý pozostáva z
časti (to znamená kapitoly) pôvodného titulu.
Vymazaním časti sa odstráni časť titulu z ponuky
Pôvodný alebo Zoznam titulov.

>>Upozornenie

-RWVR
Pomocou tejto funkcie pridávate pôvodný titul
alebo kapitolu do zoznamu skladieb. Keď tak
urobíte, celý titul alebo kapitola sa vloží do zoznamu
skladieb (časti, ktoré nepotrebujete, môžete neskôr
vymazať – pozri časť [Vymazanie titulu/kapitoly z
pôvodného obsahu alebo zoznamu skladieb] na
strane 54).
Titul sa v zozname skladieb objaví kompletne s
označením kapitol tak ako v pôvodnom obsahu.
Ak však neskôr pridáte do pôvodného obsahu viac
označení kapitol, tieto sa automaticky neskopírujú
do titulu v zozname skladieb.
1. Vyberte si titul alebo kapitolu v ponuke [Title
List-Original] alebo [Chapter List-Original], ktoré
chcete vložiť do zoznamu skladieb a stlačte
ENTER (b).
Na ľavej strane ponuky sa objavia možnosti
ponuky.
2. Pomocou tlačidiel s/w vyberte možnosť
[Playlist Add] a stlačte d.

yy Počas prehrávania zoznamu skladieb si
môžete všimnúť dočasnú pauzu medzi
úpravami. Toto nie je porucha.

Je úprava DVD podobná úprave
videopásky?
Nie. Keď upravujete videopásku, potrebujete jeden
videoprehrávač na prehrávanie pôvodnej pásky a
druhý na nahrávanie upraveného obsahu. Pri DVD
vykonávate úpravu vytvorením „zoznamu skladieb“,
čiže čo sa má prehrávať a kedy sa to má prehrávať.
Pri prehrávaní rekordér prehrá disk podľa zoznamu
skladieb.

O výrazoch „Pôvodný” a „Zoznam
skladieb”
-RWVR
Pri čítaní tohto návodu často natrafíte na výrazy
„Pôvodný“ a „Zoznam skladieb“, ktoré sa vzťahujú na
aktuálny obsah a upravenú verziu.
yy Original: obsah, ktorý sa vzťahuje na aktuálne
nahratý obsah na disku.
yy Playlist: obsah, ktorý sa vzťahuje na upravenú
verziu disku – akým spôsobom sa má pôvodný
obsah prehrávať.

3. Vyberte [New Playlist] a stlačte ENTER (b).
V aktualizovanom zozname skladieb sa objaví
nový titul. Všetky kapitoly titulu sa pridajú do
zoznamu skladieb.

4
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yy Pri úprave pomocou funkcií Vymazať,
Pridať a Presunúť nemusia byť začiatočné
a koncové obrazy presne také, ako boli
nastavené v zobrazení začiatočného a
koncového bodu.

Vytvorenie nového zoznamu skladieb
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Pridanie ďalšieho titulu/kapitol do
zoznamu skladieb
-RWVR
Pôvodný titul alebo kapitolu môžete pridať do
titulu v zozname skladieb dokonca aj vtedy, ak už je
zaregistrovaný.
1. Vyberte si titul alebo kapitolu v ponuke [Title
List-Original] alebo [Chapter List-Original] ktoré
chcete vložiť do zoznamu skladieb a stlačte
ENTER (b).
Na ľavej strane obrazovky sa objavia možnosti
ponuky.
2. Z možností ponuky vyberte pomocou tlačidiel
s/w možnosť [Playlist Add] a stlačte d.

Ak sa rozhodnete vymazať titul alebo kapitolu z
ponuky Pôvodný (titul/kapitola), titul alebo kapitola
sa vymažú z disku a zostávajúci čas, ktorý je k
dispozícii na nahrávanie, sa zvýši. Tituly/kapitoly
vymazané z pôvodného obsahu sa odstránia aj zo
zoznamu skladieb.

,,Poznámka

Možno sa nebudú dať vymazať kapitoly, ktoré
nie sú dlhšie ako 3 sekundy.
1. V ponuke [Title List] alebo [Chapter List] vyberte
pomocou tlačidiel a/d/s/w kapitolu alebo
titul, ktoré chcete vymazať, a stlačte ENTER (b).
Na ľavej strane obrazovky sa objavia možnosti
ponuky.
2. Z možností v ponuke vyberte možnosť [Delete].
Napríklad: Zoznam titulov (DVD-RW)

4
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3. Na vloženie titulu alebo kapitoly vyberte
Zoznam titulov – Zoznam skladieb, ktorý je už
zaregistrovaný a stlačte ENTER (b).
4. Na pridanie ďalšieho titulu alebo kapitoly do
zoznamu skladieb zopakujte kroky 1 – 3.
Pridané kapitoly môžete zobraziť v ponuke
[Chapter List-Playlist].

3. Potvrďte stlačením tlačidla ENTER (b).
Objaví sa hlásenie na potvrdenie vymazania.
4. Pomocou tlačidiel a/d vyberte [OK] a stlačte
ENTER (b).
Zvolená kapitola alebo titul sa vymaže.
Po stlačení tlačidla ENTER (b) sa zobrazí nová
aktualizovaná ponuka.
5. Na ďalšie mazanie z ponuky zopakujte kroky 1 – 4.
6. Na ukončenie ponuky opakovane stlačte
tlačidlo RETURN (x).

,,Poznámka

5. Na ukončenie ponuky stlačte RETURN (x)
alebo MENU/LIST na návrat do ponuky [Title
List-Original].

yy Pri nahrávaní DVD+RW sa názov
vymazaného titulu zmení na [Deleted Title].
yy Ak sa viac ako dva tituly opakovane vymažú,
tieto tituly sa zlúčia do jedného.

Vymazanie titulu/kapitoly z pôvodného
obsahu alebo zoznamu skladieb

yy Pri vymazaní titulu alebo kapitoly iba
posledný na DVD+R/RW, DVD-RW (Režim
videa) disku zvýši zostávajúci čas nahrávania.

Keď vymažete titul alebo kapitolu z ponuky Zoznam
skladieb, odstránite ich iba zo zoznamu skladieb;
titul/kapitola zostanú v ponuke Pôvodný.

yy Funkcia vymazania kapitoly je k dispozícii
len pre DVD-RW disky (v režime VR).
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Vymazanie časti
-RWVR

Pomenovanie titulu
-RWVR

-RWVideo

+RW

-R

+R

Časť, ktorú nechcete mať v titule, môžete vymazať.

Tituly môžete pomenovať.

1. V ponuke Zoznam titulov vyberte pomocou
tlačidiel a/d/s/w titul, ktorý chcete
vymazať, a stlačte ENTER (b).
Na ľavej strane ponuky sa objavia možnosti.

1. V ponuke Zoznam titulov vyberte titul, ktorý
chcete pomenovať, a stlačte ENTER (b).
Na ľavej strane ponuky sa objavia možnosti
ponuky.

2. Vyberte možnosť [Edit] > [Delete Part] a stlačte
ENTER (b).
Na TV obrazovke sa objaví ponuka [Edit].
Napríklad: Upraviť (Vymazať časť) (DVD-VR)

2. Pomocou tlačidiel s/w vyberte možnosť [Edit]
> [Title Name] a stlačte ENTER (b).
Objaví sa ponuka Klávesnica.

4. Na mieste spustenia časti, ktorú chcete vymazať,
stlačte tlačidlo ENTER (b).
Zvýrazní sa ikona [End Point].
Časť sa udáva na lište s priebehom.
5. Na vyhľadanie koncového bodu použite
prehrávanie, prehrávanie krokom, vyhľadávanie
a pomalé prehrávanie.
6. Na mieste koncového bodu časti, ktorú chcete
vymazať, stlačte tlačidlo ENTER (b).
Zvolený bod môžete zrušiť tak, že pomocou
tlačidiel s/w vyberiete ikonu [Cancel] a stlačíte
ENTER (b).
7. Keď skončíte úpravu, vyberte ikonu [Done] a
stlačte ENTER (b).
Objaví sa hlásenie na potvrdenie vymazania.
Pomocou tlačidiel a/d vyberte [OK] a stlačte
ENTER (b).
Zvolená časť sa vymaže z titulu a objaví sa
ponuka Zoznam titulov.

,,Poznámka

3. Zadajte názov titulu. Pomocou tlačidiel a/d/
s/w vyberte znak a stlačením tlačidla ENTER
(b) potvrďte výber.
[Language] – Vyberie typ klávesnice.
[Space] – Vloženie medzery na pozícii kurzora.
[Delete] – Slúži na vymazanie znaku naľavo od
pozície kurzora.
[a/d] – Posun kurzora doľava alebo doprava
[OK] – Potvrdenie názvu, ktorý ste zadali.
[Cancel] – Vymaže všetky znaky a ukončí
ponuku klávesnice.

,,Poznámka

Tlačidlá na diaľkovom ovládači slúžiace na
zadanie názvu
yy z (PLAY): Vloženie medzery na pozícii
kurzora.
yy M (PAUSE/STEP): Slúži na vymazanie znaku
napravo od pozície kurzora.
yy SKIP (C/V): Posun kurzora doľava
alebo doprava.

yy Možno sa nebudú dať vymazať časti, ktoré
nie sú dlhšie ako 3 sekundy.

yy Z (STOP), CLEAR: Slúži na vymazanie
znaku naľavo od pozície kurzora.

yy Ak vyberiete [Cancel] a stlačíte ENTER (b),
rekordér prejde na predchádzajúcu možnosť
a vráti sa do režimu pozastavenia.

yy 0-9: Slúži na zadanie znaku
zodpovedajúceho zvolenému stĺpcu.
yy MENU/LIST, DISPLAY: Slúži na prepnutie
typu klávesnice, poskytovateľa.

4
Ovládanie

3. Na vyhľadanie miesta spustenia použite
prehrávanie, prehrávanie krokom, vyhľadávanie
a pomalé prehrávanie.
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4. Vyberte [OK] a stlačením tlačidla ENTER (b)
potvrdíte názov a vrátite sa na obrazovku
predchádzajúcej ponuky.
5. Na ukončenie ponuky opakovane stlačte
tlačidlo RETURN (x).

,,Poznámka

yy Názvy môžu mať dĺžku maximálne 32 znakov.
yy Pri diskoch formátovaných na inom
rekordéri budete vidieť len obmedzený
súbor znakov.
yy Pri nahrávaní na disky DVD-R, DVD-RW
alebo DVD+R sa zadaný názov zobrazí na
zariadení až po finalizácii.

-R

+R

Môžete si zvoliť miesto spustenia titulu.

4

-RWVR
Pomocou tejto funkcie môžete zmeniť usporiadanie
poradia prehrávania kapitol v zozname skladieb v
ponuke Zoznam kapitol – Zoznam skladieb.

,,Poznámka

Táto funkcia nie je k dispozícii, ak existuje len
jedna kapitola.
1. V ponuke Zoznam kapitol – Zoznam skladieb
vyberte kapitolu.
2. Stlačte tlačidlo ENTER (b).
Na ľavej strane ponuky sa objavia možnosti
ponuky.

Vyhľadávanie času
-RWVR -RWVideo +RW

Presunutie kapitoly v zozname
skladieb

3. V ponuke Zoznam skladieb vyberte pomocou
tlačidiel s/w možnosť [Move] a stlačte ENTER
(b).

Ovládanie

1. V ponuke Zoznam titulov vyberte pomocou
tlačidiel a/d/s/w titul a stlačte ENTER (b).
Na ľavej strane ponuky sa objavia možnosti.
2. Vyberte možnosť [Search] > [Time] a stlačte
ENTER (b).
Na TV obrazovke sa objaví ponuka [Time].
4. Pomocou tlačidiel a/d/s/w vyberte miesto,
kde chcete presunúť kapitolu, a stlačte ENTER (b).
Po stlačení tlačidla ENTER (b) sa zobrazí
aktualizovaná ponuka.

Skryť kapitolu/titul
Čas spustenia
Zvolený bod
Zvolený čas
Aktuálny obraz
Čas ukončenia
3. Pomocou tlačidiel a/d nájdite bod, v ktorom
chcete spustiť prehrávanie.
Bod sa zvyšuje v krokoch po 1 minúte.
Ak stlačíte a podržíte tlačidlá a/d, bod sa
bude zvyšovať v krokoch po 5 minútach.
4. Na spustenie zvoleného bodu stlačte ENTER
(b).

+RW

-R

+R

Prehrávanie kapitol alebo titulov môžete preskočiť
bez toho, aby ste ich vymazali z disku.
1. V ponuke [Title List] alebo [Chapter List] vyberte
pomocou tlačidiel a/d/s/w kapitolu alebo
titul, ktoré chcete skryť, a stlačte ENTER (b).
Na ľavej strane obrazovky sa objavia možnosti.
2. Vyberte možnosť [Edit] > [Hide].
Napríklad: Zoznam titulov (DVD+RW)
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3. Potvrďte stlačením tlačidla ENTER (b).
Miniatúra kapitoly alebo titulu sa stlmí.

,,Poznámka

yy Ak v ponuke Zoznam titulov alebo Zoznam
kapitol vyberiete skrytú kapitolu alebo titul,
môžete ich „zobraziť“ výberom možnosti
[Show] v ponuke. Potom uvidíte danú
kapitolu alebo titul.
yy Pomocou možnosti [Full Play] v ponuke
môžete prehrať skrytú kapitolu alebo titul.

Rozdeliť jeden titul na dva
+RW
Pomocou tohto príkazu rozdelíte jeden titul na dva
nové tituly.
1. V ponuke Zoznam titulov vyberte titul, ktorý
chcete rozdeliť, a stlačte ENTER (b)
Na ľavej strane obrazovky sa objavia možnosti
ponuky.
2. Vyberte možnosť [Edit] > [Divide].
Napríklad: Zoznam titulov (DVD+RW)

Ochrana titulu
-RWVR

+RW

-R

+R

Pomocou tejto funkcie chránite titul pred
náhodným nahraním, úpravou alebo vymazaním.
1. Na zobrazenie ponuky [Title List] stlačte tlačidlo
MENU/LIST.

3. Stlačte tlačidlo ENTER (b).
Objaví sa ponuka [Edit (Divide)].

3. Z možností vyberte [Protect].
Napríklad: Zoznam titulov (DVD-RW)

Aktuálny obraz
Miniatúra druhého titulu
4. Potvrďte stlačením tlačidla ENTER (b).

,,Poznámka

Ak si vyberiete titul, ktorý už je v ponuke
Zoznam titulov chránený, môžete „zrušiť
ochranu“ výberom možnosti [Unprotect] v
možnostiach ponuky Zoznam titulov. Potom
môžete titul upraviť alebo vymazať.

4
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2. Pomocou tlačidiel a/d/s/w vyberte titul,
ktorý chcete chrániť, a stlačte ENTER (b).
Na ľavej strane obrazovky sa objavia možnosti.

Miniatúra prvého titulu
4. Na vyhľadanie miesta rozdelenia titulu použite
prehrávanie, prehrávanie krokom, vyhľadávanie
a pomalé prehrávanie.
5. Vyberte možnosť [Divide] a potom stlačte
tlačidlo ENTER (b) v tomto bode.
Na zrušenie tohto bodu vyberte možnosť
[Cancel] a stlačte ENTER (b). Postup zopakujte
od kroku 4.
6. Na potvrdenie bodu rozdelenia vyberte
možnosť [Done] a potom stlačte tlačidlo ENTER
(b).
Titul sa rozdelí na dva nové tituly. Rozdelenie
trvá až 6 minút.

,,Poznámka

Bod rozdelenia sa nesmie vybrať, ak je bod
kratší ako 3 sekundy.
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Zlúčenie dvoch kapitol do jednej
-RWVR

+RW

+R

Pomocou tejto funkcie môžete zlúčiť dve priľahlé
kapitoly do jednej.
1. V ponuke Zoznam kapitol vyberte druhú
kapitolu z kapitol, ktoré chcete zlúčiť, a stlačte
ENTER (b).
Na ľavej strane obrazovky sa objavia možnosti
ponuky.
2. Pomocou tlačidiel s/w vyberte možnosť
[Combine].
Medzi dvoma kapitolami, ktoré chcete zlúčiť, sa
objaví indikátor zlúčenia.
Napríklad: Zoznam titulov (DVD-VR)
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Prepísanie záznamu
+RW
Na prepísanie nového video záznamu na
predchádzajúci nahraný titul postupujte podľa
nasledovných krokov. Táto funkcia nie je k dispozícii
pre disky DVD+R, ktoré vždy nahrávajú na koniec
disku.
1. Vyberte si vstupný zdroj, z ktorého chcete
nahrávať (TV kanál, AV1, AV2, DV).
2. Na zobrazenie ponuky Zoznam titulov stlačte
tlačidlo MENU/LIST.

Ovládanie

3. Pomocou tlačidiel s/w/a/d vyberte titul,
ktorý chcete prepísať.
3. Na zlúčenie kapitol stlačte ENTER (b).
4. Na ďalšie zlúčenie z ponuky zopakujte kroky 1 – 3.
5. Na ukončenie ponuky opakovane stlačte
tlačidlo x (RETURN).

,,Poznámka

Táto funkcia sa nedá používať v nasledovných
prípadoch;
yy Ak sa v titule nachádza len jedna kapitola.
yy Ak vyberiete prvú kapitolu.
yy Ak sú vytvorené dve kapitoly vymazaním
časti pôvodného titulu.
yy Ak sú vytvorené dve kapitoly z rôznych
titulov.
yy Ak sú vytvorené dve kapitoly presunutím
poradia pôvodného titulu.

4. Na spustenie nahrávania prepisovaním stlačte
X (REC).
Nahrávanie prepisovaním začne od bodu
spustenia titulu.
5. Stlačením tlačidla Z (STOP) zastavíte nahrávanie
prepisovaním.
Vytvorí sa nový titul a zobrazí sa aktualizovaná
ponuka.

,,Poznámka

yy Táto funkcia nie je dostupná pre chránený
titul.
yy Ak prepíšete dlhší záznam, ako je pôvodný
titul na plne nahranom disku, prepíše sa
ďalší titul.
yy Ak je ďalší titul chránený, prepisovanie sa
zastaví na začiatočnom bode tohto titulu.
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Zobrazenie ponuky Zoznam
titulov zobrazenej na iných DVD
rekordéroch alebo prehrávačoch
+RW

+R

Môžete zobraziť ponuku Zoznam titulov zobrazenú
na inom DVD prehrávači, ktorý dokáže prehrávať
disky DVD+RW alebo DVD+R.
1. Vložte už nahraný DVD+R alebo DVD+RW disk.
2. V režime DVD stlačte tlačidlo TITLE v režime
prehrávania alebo zastavenia.
Zobrazí sa ponuka Zoznam titulov, ako je
znázornené nižšie.

,,Poznámka

yy Nefinalizovaný DVD+RW disk sa dá
prehrávať na bežných zariadeniach.
yy Upravený obsah dvojvrstvového disku
DVD+R (DL) je po finalizácii kompatibilný s
bežnými DVD prehrávačmi.
yy Akýkoľvek upravený obsah dvojvrstvového
disku DVD+R (DL) nie je kompatibilný s
bežnými zariadeniami. (Skryť, zlúčiť kapitoly,
pridať označenie kapitoly, atď.)
yy Dĺžka finalizácie závisí od typu disku, veľkosti
obsahu nahraného na disku a počtu titulov
na disku.
yy Pri dvojvrstvovom disku DVD+R (DL) môže
finalizácia trvať až 30 minút.

4

,,Poznámka

Ponuku Zoznam titulov môžete odstrániť
stlačením tlačidla Z (STOP).

Prehrávanie vašich nahrávok na
iných DVD prehrávačoch (Finalizácia
disku)
Väčšina bežných DVD prehrávačov dokáže
prehrávať finalizované disky nahraté v režime
videa, finalizované DVD+R alebo DVD+RW disky.
Malý počet prehrávačov dokáže prehrávať aj disky
DVD-RW nahraté v režime VR, či už finalizované
alebo nie. Pozrite si návod k druhému prehrávaču a
skontrolujte, aké formáty diskov dokáže prehrávať.
Finalizáciou sa nahrávka a jej úpravy „uzatvoria“,
takže sa disk bude dať prehrávať na bežnom DVD
prehrávači alebo počítači vybavenom príslušnou
mechanikou DVD-ROM.
Finalizáciou disku v režime videa sa vytvorí
obrazovka s ponukou na navigáciu disku. Prístup
k ponuke získate stlačením MENU/LIST alebo
TITLE. Informácie o finalizácii disku nájdete v časti
[Finalize] na strane 32.

Ovládanie

3. Na prehrávanie titulu vyberte požadovaný titul
a stlačte ENTER (b) alebo z (PLAY).
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Dabovanie
Dabovanie z VCR na DVD
Obsah videopásky môžete skopírovať na DVD
pomocou tlačidla DUBBING. Táto funkcia vám
umožňuje archiváciu starých videopások na DVD.
1. Vložte prázdny DVD disk do DVD prehrávača a
zatvorte zásuvku na disk.
2. Vložte videopásku, ktorú chcete skopírovať, do
video prehrávača.
3. Stlačením tlačidla VCR na diaľkovom ovládači
alebo tlačidiel DVD/VCR na prednom paneli
vyberte režim VCR.

4

4. Pomocou funkcií PLAY, FF, REW a PAUSE nájdite
miesto na videopáske, od ktorého chcete spustiť
dabovanie. Najlepšie výsledky dosiahnete, ak
pozastavíte prehrávanie na mieste, v ktorom
chcete spustiť nahrávanie.

Ovládanie

5. Stlačte tlačidlo DUBBING.
Objaví sa ponuka Dubbing.

Nahrávanie z DV vstupu
Pred DV dabovaním
K tomuto rekordéru môžete pripojiť videokameru
vybavenú DV pomocou samostatného DV kábla
pre vstup a výstup audia, videa, dát a riadiacich
signálov.
yy Tento rekordér je kompatibilný len s kamerami s
formátom DV (DVC-SD, DV25). Digitálne satelitné
tunery a digitálne VIDEO rekordéry nie sú
kompatibilné.
yy Naraz môžete k rekordéru pripojiť len jednu DV
kameru.
yy Tento rekordér sa nedá ovládať z externého
zariadenia pripojeného cez vstupný konektor DV
IN (vrátane dvoch rekordérov).
yy Kamera pripojená cez vstupný konektor DV IN sa
nemusí vždy dať ovládať.
yy Digitálne kamery môžu zvyčajne nahrávať zvuk
ako stereo 16-bitové/48 kHz alebo zdvojené
stereo 12-bitové/32 kHz stopy. Tento rekordér
dokáže nahrávať len jednu stereo zvukovú stopu.
Nastavte možnosť [DV Record Audio] na Audio
1 alebo Audio 2 podľa požiadaviek (pozri stranu
31).
yy Zvukový vstup do vstupného konektora DV IN by
mal byť 32 alebo 48 kHz (nie 44,1 kHz).

6. Pomocou tlačidiel a/d vyberte [YES] a stlačte
ENTER (b)
7. Na zastavenie dabovania v ktoromkoľvek bode
stlačte Z (STOP).
Na konci videopásky sa dabovanie zastaví
automaticky.

,,Poznámka

Ak v režime dabovania stlačíte tlačidlo PAUSE,
oba prehrávače, DVD aj VCR, prejdú do režimu
pozastavenia a na prednom paneli bude
blikať tlačidlo DUBBING. Kým je zariadenie v
režime pozastavenia, môžete nastaviť polohu
prehrávania VCR pomocou tlačidiel PLAY, REW,
FF, PAUSE/STEP, atď. Prehrávač DVD zostane v
režime pozastavenia.
Pokračovať v dabovaní.

yy Ak sa na zdrojovom komponente pozastaví
prehrávanie alebo sa prehrá nenahraná časť na
videopáske, alebo ak zlyhá napájanie zdrojového
komponentu, prípadne sa odpojí DV kábel, môže
dôjsť k rušeniu obrazu nahrávky.

Ovládanie

Nahrávanie z digitálnej kamery
Nahrávať môžete z digitálnej kamery pripojenej k
vstupnému konektoru DV IN na prednom paneli
tohto rekordéra. Pomocou diaľkového ovládača
rekordéra môžete ovládať kameru aj rekordér. Pred
nahrávaním sa uistite, že je nastavený zvukový
vstup pre vstupný konektor DV IN (pozri stranu 31).

,,Poznámka

yy Zdrojový signál musí byť vo formáte DVCSD.
yy Niektoré kamery sa nedajú ovládať
pomocou diaľkového ovládača tohto
rekordéra.
yy Ak pripojíte druhý DVD rekordér pomocou
DV kábla, nebudete môcť ovládať druhý
rekordér z tohto rekordéra.
yy Toto zariadenie sa nedá diaľkovo ovládať
z komponentu pripojeného pomocou
vstupného konektora DV IN.

1. Uistite sa, že digitálna kamera je pripojená
k vstupnému konektoru DV IN na prednom
paneli. Pozri stranu 19.
2. Skontrolujte, či je zvukový vstup DV nastavený
podľa vašich požiadaviek.
Môžete si zvoliť medzi možnosťami Audio 1
(pôvodný zvuk) alebo Audio 2 (predabovaný
zvuk).
yy DV vstup sa nastavuje z ponuky DV Record Audio
v podponuke ponuky Setup. Viac informácií
nájdete v časti Nahrávanie zvuku DV na strane
31.
3. Opakovaným stlačením tlačidla AV/INPUT
vyberte DV vstup. V okne displeja sa objaví DV.
4. Na páske kamery nájdite miesto, od ktorého
chcete spustiť nahrávanie.
Najlepšie výsledky dosiahnete, ak pozastavíte
prehrávanie na mieste, v ktorom chcete spustiť
nahrávanie.
yy V závislosti od vašej kamery môžete používať
diaľkový ovládač tohto rekordéra na ovládanie
kamery pomocou funkcií STOP, PLAY a PAUSE.
5. Na spustenie nahrávania stlačte X (REC).
yy Ak rekordér nezachytí žiadny signál, nahrávanie
sa automaticky zastaví.

yy Stlačením tlačidiel M (PAUSE/STEP) alebo
Z (STOP) môžete pozastaviť alebo zastaviť
nahrávanie.
Počas nahrávania sa kamera nedá ovládať
pomocou tohto diaľkového ovládača.

yy V režime videa môže posledný obraz
nahrávky zostať po zastavení nahrávania
chvíľu zobrazený na obrazovke.

Hlásenia súvisiace s DV
Pri používaní vstupného konektora DV IN sa na TV
obrazovke môžu objaviť nasledovné hlásenia.
yy Nie je pripojený ku kamere.
Kamera nie je správne pripojená alebo je
vypnutá.
yy Je pripojených príliš veľa zariadení.
Konektor DV na tomto rekordéri podporuje len
pripojenie jednej kamery.
yy Skontrolujte pásku.
Do pripojeného zariadenia nie je vložená žiadna
kazeta.
yy Neovládateľné zariadenie.
Tento rekordér nedokáže ovládať kameru.
yy Aktualizácia informácií.
Kamera aktualizuje informácie pre DV.
yy Režim kamery.
Kamera je nastavená na režim kamery.

4
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yy Z DV kazety sa nedajú nahrávať informácie
o dátume a čase.
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Riešenie problémov
Všeobecné
Symptóm

Príčina a riešenie

Prístroj sa po stlačení hlavného
vypínača nezapne.

yy Pevne zastrčte napájací kábel do zásuvky v stene.

Prístroj nezačne prehrávať.

yy Vložte prehrávateľný disk. (Skontrolujte typ disku, systém farieb a kód
oblasti.)
yy Vložte disk prehrávanou stranou nadol.
yy Vložte disk správne do vodiacej časti v zásuvke pre disk.
yy Vyčistite disk.
yy Zrušte funkciu hodnotenia alebo zmeňte úroveň hodnotenia.

Uhol sa nedá zmeniť.

yy Na prehrávanom DVD Video disku nie je zaznamenaných viac uhlov.
yy Uhol sa nedá zmeniť pri tituloch nahraných na tomto zariadení.

5
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Nedajú sa prehrávať filmové,
fotografické alebo zvukové
súbory.

yy Súbory nie sú nahrané vo formáte, ktorý zariadenie dokáže prehrať.

Kanál sa nenašiel, alebo nie je
uložený.

yy Skontrolujte pripojenie antény.

Diaľkový ovládač nefunguje
správne.

yy Diaľkový ovládač nie je nasmerovaný na snímač diaľkového ovládania
zariadenia.

yy Zariadenie nepodporuje kodek daného filmového súboru.

yy Diaľkový ovládač je od zariadenia príliš ďaleko.
yy V ceste medzi diaľkovým ovládačom a zariadením je prekážka.
yy Batérie v diaľkovom ovládači sú slabé.
yy Pri výmene batérií sa kód výrobcu diaľkového ovládača vrátil späť na
pôvodné nastavenia. Znovu nastavte kód (strana 65).

Resetovanie zariadenia
Symptóm

Príčina a riešenie

Ak spozorujete niektorý z
nasledujúcich symptómov.

yy Zariadenie je zapojené do zásuvky, ale vypínačom sa nezapne ani
nevypne.
yy Displej predného panela nefunguje.
yy Zariadenie nefunguje normálne.

Zariadenie môžete resetovať
nasledovným spôsobom.

yy Stlačte a podržte hlavný vypínač POWER (1) minimálne na päť
sekúnd. To donúti zariadenie vypnúť sa a potom opäť zapnúť.
yy Vytiahnite sieťový kábel zo zásuvky, počkajte aspoň päť sekúnd a
potom ho opäť zapojte.
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Prehrávanie
Symptóm

Príčina a riešenie

Na inom prehrávači sa nedá
prehrávať disk nahratý na
tomto zariadení.

yy Finalizujte disk (pozri stranu 32).
yy Skontrolujte kompatibilitu disku s prehrávačom.
yy Vložte disk správne do vodiacej časti v zásuvke pre disk.
yy Disk s nahraným materiálom s jednorazovým kopírovaním sa nedá
prehrávať na iných prehrávačoch.

Jazyk titulkov sa nedá zmeniť
alebo vypnúť.

yy Na prehrávanom DVD Video disku nie sú zaznamenané titulky.

Nedajú sa prehrávať súbory
MP3/WMA/JPEG/MPEG4.

yy Súbory nie sú nahrané vo formáte, ktorý zariadenie dokáže prehrať.

yy Titulky sa nedajú zmeniť pri tituloch nahraných na tomto zariadení.
yy Zariadenie nepodporuje kodek daného filmového súboru MPEG4.
yy Rozlíšenie je vyššie, ako dokáže zariadenie podporovať.

Nahrávanie
Symptóm

Príčina a riešenie

Nedá sa nahrávať alebo
nahrávanie sa nedokončí
úspešne.

yy Skontrolujte zostávajúce miesto na disku.
yy Ak je váš zdroj chránený proti kopírovaniu, na tomto zariadení
nemôžete z neho nahrávať.

yy Počas nahrávania mohlo dôjsť k poruche napájania.
yy V režime DVD nemôžete nahrávať digitálny program s hodnotením,
bez signálu, len so zvukom, zakódovaný program, atď. Ak zariadenie
počas nahrávania zaznamená signál, ktorý sa nedá nahrávať podľa
opisu vyššie, nahrávanie sa pozastaví. Keď zariadenie v režime
pozastavenia zaznamená nahrávateľný signál, nahrávanie bude
pokračovať. Ak je nahrávanie pozastavené jednu hodinu, nahrávanie
sa automaticky zastaví a zobrazí sa hlásenie.
yy Ak máte na zariadení nastavené hodnotenie programov DTV a
vysiela sa digitálny program s označením vyššieho stupňa, nie je
možné tento program nahrať. Ak ho chcete nahrať, zmeňte stupeň
hodnotenia DTV.
Časované nahrávanie
nefunguje správne.

yy Hodiny nie sú nastavené na správny čas.
yy Čas začiatku časovaného nahrávania už uplynul.
yy Prelínajú sa dve časované nahrávky. V takom prípade sa nahrá celá len
tá prvá.
yy Pri nastavovaní programu na nahrávanie sa uistite, že nastavujete
zabudovaný tuner rekordéra a nie zabudovaný tuner TV prijímača.
yy Ak je vložený disk poškodený, nahrávanie sa nemusí ukončiť úspešne.
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yy Pre materiál s jednorazovým kopírovaním použite disk naformátovaný
na režim VR. Video, ktoré sa dá „kopírovať len raz“, sa dá nahrať len s
použitím disku DVD-RW v režime VR pomocou CPRM.
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Zvuková nahrávka a/alebo
prehrávanie nie je stereo.

yy TV prijímač nie je stereo kompatibilný.
yy Vysielaný program nie je v stereo formáte.
yy Výstupné konektory A/V na zariadení nie sú pripojené k vstupným
konektorom A/V TV prijímača.

Aj keď je nastavený časovač,
rekordér nenahráva.

yy Nie je vložený disk.
yy Je vložený nenahrávateľný disk.
yy V ponuke disku je ochrana disku nastavená na [ON] (pozri stranu 33).
yy Na disku je už nahraných 99 titulov (DVD-RW, DVD-R), 49 titulov
(DVD+RW, DVD+R(DL)).

Nemôžete nastavovať
časovanie programu, keď

yy Jedno nahrávanie je už aktívne.
yy Čas, ktorý chcete nastaviť už uplynul.
yy Už je nastavených 16 časovaných programov.

Ak sa prelínajú dva a viaceré
programy.

yy Prioritu má program so skorším začiatkom.
yy Keď sa skončí skorší program, začne neskorší.
yy Ak nastavíte dva programy so štartom presne v rovnakom čase,
prioritu má program, ktorý bol zadaný ako prvý. Ak je disk poškodený,
nahrávanie sa nemusí ukončiť úspešne. V takomto prípade, aj keď sa
zobrazí kontrolné pole [Rec. OK], nemusí byť nahrávanie v poriadku.

HDMI
5
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Symptóm

Príčina a riešenie

Pripojené HDMI zariadenie
nezobrazuje žiadny obraz.

yy Skúste odpojiť HDMI kábel a potom ho znova pripojiť.
yy Skúste HDMI zariadenie vypnúť a potom zapnúť.
yy Video vstup pripojeného zariadenia je nastavený správne pre toto
zariadenie.
yy HDMI kábel, ktorý používate plne vyhovuje štandardu HDMI. Použitie
neštandardného kábla môže spôsobiť, že cez výstup nebude
vychádzať žiaden obraz.
yy Nie všetky DVI zariadenia kompatibilné so štandardom HDCP budú
fungovať s týmto zariadením.

Pripojené HDMI zariadenie
nevysiela na výstupe žiadny
zvuk.

yy Niektoré zariadenia kompatibilné s HDMI nevysielajú zvuk
(Pozrite si návod dodaný k pripojenému zariadeniu).
yy AK TV prijímač nedokáže spracovať vzorkovaciu frekvenciu 96 kHz,
v ponuke nastavení nastavte možnosť [Sampling Freq.] na [48 kHz].
Pri tejto voľbe zariadenie automaticky skonvertuje akýkoľvek signál s
frekvenciou 96 kHz na 48 kHz, takže systém ho dokáže dekódovať.
yy Ak TV prijímač nie je vybavený dekodérom Dolby Digital a MPEG, nastavte
v ponuke nastavenia možnosti [Dolby Digital] a [MPEG] na [PCM].
yy Ak váš TV prijímač nie je vybavený dekodérom DTS, nastavte možnosti
[DTS] v ponuke nastavenia na [OFF].
Ak chcete využívať viackanálový priestorový zvuk DTS, musíte pripojiť
toto zariadenie k prijímaču kompatibilnému so systémom DTS
prostredníctvom jedného z digitálnych zvukových výstupov tohto
zariadenia.
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Ovládanie TV prijímača
pomocou dodávaného
diaľkového ovládača
TV prijímač môžete ovládať pomocou nižšie
uvedených tlačidiel.

Môžete

1 (TV POWER)

Slúži na zapnutie alebo
vypnutie TV prijímača.

AV/INPUT

Slúži na prepínanie
vstupného zdroja TV
prijímača na TV a iné
vstupné zdroje.

PR/TRK (+/-)

Slúži na vyhľadávanie
kanálov uložených v pamäti
smerom nahor alebo nadol.

VOL +/–

Slúži na nastavenie hlasitosti
TV prijímača

,,Poznámka

V závislosti od pripojeného zariadenia nemusia
niektoré tlačidlá na ovládanie TV prijímača
fungovať.

Pomocou dodaného diaľkového ovládača môžete
ovládať váš TV prijímač.
Ak je váš TV prijímač uvedený v tabuľke nižšie,
nastavte príslušný kód výrobcu.
1. Podržte stlačené tlačidlo 1 (TV POWER) a
pomocou numerických tlačidiel zadajte kód
výrobcu vášho TV prijímača (pozri tabuľku
nižšie).
Výrobca

Číslo kódu

LG

1(Predvolené), 2

Zenith

1, 3, 4

GoldStar

1, 2

Samsung

6, 7

Sony

8, 9

Hitachi

4

2. Na dokončenie nastavenia uvoľnite tlačidlo 1
(TV POWER).
V závislosti od typu TV prijímača nemusia fungovať
niektoré alebo žiadne tlačidlá TV, aj keď ste zadali
správny kód výrobcu. Po výmene batérií na
diaľkovom ovládači sa číselný kód, ktorý ste zadali,
môže opätovne nastaviť na predvolené nastavenie.
Znovu zadajte príslušný číselný kód.
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Stlačením

Prepnutie diaľkového ovládača
na ovládanie TV
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Zoznam kódov oblastí
Vyberte si kód oblasti zo zoznamu.
Oblasť
Afganistan

Kód Oblasť
AF Fidži

Kód Oblasť

SG

MN Slovenská
MA republika

SK

NP Slovinsko
NL Južná Afrika

ZA

AR Fínsko

FI Mongolsko

Austrália

AU Francúzsko

FR Maroko

AT Nemecko

DE Nepál

Belgicko

BE Veľká Británia

GB Holandsko

Bután

BT Grécko

GR Holandské Antily

Bolívia

BO Grónsko

GL Nový Zéland

Brazília

BR Hongkong

HK Nigéria

Kambodža

KH Maďarsko

HU Nórsko

Kanada

CA India

IN Omán

Čile

CL Indonézia

ID Pakistan

Čína

CN Izrael

IL Panama

Kolumbia

CO Taliansko

Kód

MC Singapur

Argentína
Rakúsko

Kód Oblasť

FJ Monako

IT Paraguaj

Kongo

CG Jamajka

JM Filipíny

Kostarika

CR Japonsko

JP Poľsko

Chorvátsko

HR Keňa

Česká republika

CZ Kuvajt

Dánsko

DK Líbia

LY Ruská federácia

Ekvádor

EC Luxembursko

LU Saudská Arábia

Egypt

EG Malajzia

MY Senegal

6

El Salvador

SV Maledivy

MV
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Etiópia

ET Mexiko

MX

KE Portugalsko
KW Rumunsko

SI

AN Južná Kórea
NZ Španielsko

KR

NG Srílanka
NO Švédsko
OM Švajčiarsko

LK

PK Taiwan
PA Thajsko
PY Turecko
PH Uganda
PL Ukrajina
PT Spojené štáty
americké
RO
Uruguaj
RU
Uzbekistan
SA
Vietnam
SN
Zimbabwe

ES
SE
CH
TW
TH
TR
UG
UA
US
UY
UZ
VN
ZW
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Zoznam kódov jazykov
Použite tento zoznam na zadanie vášho požadovaného jazyka pre nasledovné počiatočné nastavenia:
[Disc Audio], [Disc Subtitle] a [Disc Menu].
Kód

Jazyk

Kód

Jazyk

Kód

Jazyk

Kód

Afarčina

6565

Francúzština

7082

Litovčina

7684

Sindhčina

8368

Afrikánčina

6570

Frisiančina

7089

Macedónčina

7775

Singhalčina

8373

Albánčina

8381

Galíčtina

7176

Malagaština

7771

Slovenčina

8375

Amharčina

6577

Gruzínčina

7565

Malajčina

7783

Slovinčina

8376

Arabčina

6582

Nemčina

6869

Malajálamčina

7776

Španielčina

6983

Arménčina

7289

Gréčtina

6976

Maurština

7773

Sudánčina

8385

Asámčina

6583

Grónčina

7576

Maratčina

7782

Swahilčina

8387

Aymarčina

6588

Guarančina

7178

Moldavčina

7779

Švédčina

8386

Azerbajčina

6590

Gujaratčina

7185

Mongolčina

7778

Tagalogčina

8476

Baškirčina

6665

Hauština

7265

Naurština

7865

Tadžikistančina

8471

Baskičtina

6985

Hebrejčina

7387

Nepálčina

7869

Tamilčina

8465

Bengálčina

6678

Hindština

7273

Nórčina

7879

Telugčina

8469

Butánčina

6890

Maďarčina

7285

Orijčina

7982

Thajčina

8472

Biharčina

6672

Islandčina

7383

Pandžábština

8065

Tongčina

8479

Bretónčina

6682

Indonézština

7378

Paštčina

8083

Turečtina

8482

Bulharčina

6671

Interlingua

7365

Perzština

7065

Turkménčina

8475

Barmčina

7789

Írčina

7165

Poľština

8076

Twi

8487

Bieloruština

6669

Taliančina

7384

Portugalčina

8084

Ukrajinčina

8575

Čínština

9072

Japončina

7465

Kečuánčina

8185

Urdčtina

8582

Chorvátčina

7282

Kannadčina

7578

Rétorománčina

8277

Uzbekčina

8590

Čeština

6783

Kašmírčina

7583

Rumunčina

8279

Vietnamčina

8673

Dánčina

6865

Kazachčina

7575

Ruština

8285

Volapük

8679

Holandčina

7876

Kirgizština

7589

Samoánčina

8377

Welština

6789

Angličtina

6978

Kórejčina

7579

Sanskritčina

8365

Wolofčina

8779

Esperanto

6979

Kurdština

7585

Škótska galština

7168

Xhoština

8872

Estónčina

6984

Laoština

7679

Srbčina

8382

Jidiština

7473

Faerčina

7079

Latinčina

7665

Srbochorvátčina

8372

Jorubčina

8979

Fidžiština

7074

Lotyština

7686

Shonština

8378

Zulčina

9085

Fínčina

7073

Lingalčina

7678
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Jazyk
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Ochranné známky a
licencie

Vyrobené na základe licencie spoločnosti
Dolby Laboratories. Dolby a značka dvojitého
D sú ochranné známky spoločnosti Dolby
Laboratories.

HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia
Interface sú ochranné známky alebo registrované
ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing
LLC.

„DVD Logo“ je ochranná známka spoločnosti
DVD Format/Logo Licensing Corporation.

6
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DivX®, DivX Certified® a príslušné logá sú
ochranné známky spoločnosti DivX, Inc. a sú
použité v rámci licencie.
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Technické údaje
Všeobecné
Požiadavky na napájanie

AC 200-240 V, 50/60 Hz

Spotreba

23 W

Rozmery (Š x V x H)

Približne 430 x 78,5 x 260 mm (š x v x h)

Čistá hmotnosť (približne)

4,2 kg

Prevádzková teplota

5 °C až 35 °C (41 °F až 95 °F)

Televízny systém

Analógový: Systém farieb PAL B/G, PAL I/I, SECAM D/K
Digitálny: Zhodný so štandardom DVB-T

Prevádzková vlhkosť

5 % až 90 %

Nahrávanie
Formát nahrávania

Nahrávanie DVD Video, DVD-VIDEO

Nahrávateľné médium

DVD-RW, DVD-R, DVD+RW, DVD+R, DVD+R(Double Layer)

Čas nahrávania

DVD (4,7GB): Približne 1 hodina (režim XP), 2 hodín (režim SP),
4 hodín (režim LP), 6 hodín (režim EP), 14 hodín (režim MLP)
DVD+R DL (8,5GB): Približne 3 hodín (režim XP), 3,8 hodín (režim SP),
7,3 hodín (režim LP), 9,1 hodín (režim EP), 21 hodín (režim MLP)

Formát nahrávania videa

Vzorkovacia frekvencia: 27 MHz, Formát kompresie: MPEG2

Formát nahrávania zvuku

Vzorkovacia frekvencia: 48 kHz, Formát kompresie: Dolby Digital

Vstup
Digitálny a analógový, 75 ohmov

VIDEO IN

1,0 V p-p 75 Ω, negatívna synchronizácia, konektor RCA x 1/SCART x 1

AUDIO IN

2,0 Vrms viac ako 47 kΩ, konektor RCA (Ľ, P) x 1/SCART x 1

DV IN

4-kolíkový (norma IEEE 1394)

Výstupy
COMPONENT VIDEO OUT

(Y) 1,0 V (p-p), 75 Ω, negatívna synchronizácia, konektor RCA x 1
(Pb)/(Pr) 0,7 V (p-p), 75 Ω, konektor RCA x 2

HDMI OUT (video/audio)

19-kolíkový (norma HDMI, Typ A)

ANALOG AUDIO OUT

2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, RCA konektor (Ľ, P) x 1

DIGITAL IN (OPTICAL)

3 V (p-p), Optický konektor x 1

6
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ANTENNA IN
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Systém
Signálny systém

Štandardný farebný TV systém PAL

Frekvenčná odozva

20 Hz až 20 kHz (vzorkovanie 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz)

Odstup signál - šum

Viac ako 100 dB (iba konektory ANALOG OUT (Analógový výstup))

Harmonické skreslenie

Menej ako 0,008 %

Dynamický rozsah

Viac ako 95 dB

Napájacie napätie zbernice (USB)

DC 5 V 0 500 mA

yy Dizajn a technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
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Údržba
Manipulácia so zariadením
Pri preprave zariadenia
Uschovajte si originálnu škatuľu a obalový materiál.
V prípade potreby prepravy zariadenia kvôli
maximálnej ochrane znovu zabaľte zariadenie tak,
ako bolo pôvodne balené v továrni.
Udržiavajte vonkajšie povrchy čisté
yy V blízkosti zariadenia nepoužívajte prchavé
tekutiny, ako napríklad pesticídové spreje.
yy Použitie nadmerného tlaku pri utieraní môže
poškodiť povrch.
yy Nenechávajte výrobky z gumy alebo plastov
dlhší čas v kontakte so zariadením.

Čistenie zariadenia
Na čistenie prehrávača používajte mäkkú, suchú
handričku. Ak je povrch extrémne znečistený,
použite mäkkú handričku zľahka namočenú do
jemného čistiaceho roztoku. Nepoužívajte silné
rozpúšťadlá, ako napríklad alkohol, benzín alebo
riedidlá, pretože môžu poškodiť povrch zariadenia.

71

Poznámky k diskom
Manipulácia s diskami
Nedotýkajte sa prehrávanej strany disku. Disk držte
za okraj tak, aby sa odtlačky prstov nedostali na
povrch disku. Na disk nikdy nelepte papier alebo
lepiacu pásku.

Skladovanie diskov
Po prehratí uložte disk do obalu. Disk nevystavujte
priamemu slnečnému žiareniu alebo zdrojom tepla
a nikdy ho nenechávajte v aute zaparkovanom na
priamom slnečnom svetle.

Čistenie diskov
Odtlačky prstov a prach na disku môžu spôsobiť
slabú kvalitu obrazu a skreslenie zvuku. Pred
prehrávaním vyčistite disk čistou handričkou. Disk
utierajte smerom zo stredu von.
Nepoužívajte silné rozpúšťadlá, ako napríklad
alkohol, benzín, riedidlá, komerčne dostupné
čistiace prostriedky alebo antistatické spreje určené
na čistenie starých vinylových platní.

Údržba zariadenia
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Toto zariadenie je technicky vyspelé, presné
zariadenie. Ak sú jednotlivé diely snímacej
optiky a diskovej mechaniky znečistené alebo
opotrebované, môže byť znížená kvalita obrazu.
Podrobné informácie vám poskytne vaše najbližšie
autorizované servisné stredisko.

