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Návod k obsluze

Pro správné používání tohoto
přístroje je nutné tento návod
pečlivě přečíst a zachovat pro
další využití.
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zamezili přímému pohledu do laserové
čočky, nikdy přístroj nerozebírejte.
Jakýkoliv zásah či použití přístroje zde
popsaný může vést k emisi nebezpečného
záření.
NEDÍVEJTE SE DO Č O Č K Y.
Pro správné používání tohoto přístroje je
nutné tento návod pečlivě přečíst a
zachovat pro další využití. Vyžaduje-li
přístroj opravu, obraťte se na autorizované
servisní středisko, nebo kontaktujte naši
kancelář. Pouze kvalifikované servisní
osoby smí odejmout kryt ze zařízení.
POZNÁMKA FCC: Toto zařízení
bylo testováno a shledáno způsobilým
vzhledem k limitům třídy B pro digitální
zařízení shodně s normou FCC, část 15.
Tyto limity jsou navrhnuty tak, aby byla
zaručena dostatečná ochrana proti škodlivým zásahům do zařízení při domácím
používání..
Toto zařízení generuje a využívá rádiovou frekvenční energii, která pokud není
dodrženo užívání zařízení v souladu
s návodem, může způsobit vážné radiové
rušení. Avšak neexistuje záruka, že se
rušení neobjeví v určitých specifických
případech instalace. Pokud zařízení
způsobuje rušení televizního nebo rádiového příjmu, které je rozpoznatelné tím, že
se rušení objeví a zmizí, když přístroj
zapnete a vypnete, lze se jej pokusit
odstranit následovně:
• Pootočte nebo posuňte přijímací
anténu.
• Zvětšte vzdálenost mezi zařízením a
přijímačem.
• Zařízení zapněte do zásuvky jiného
zásuvkového obvodu, než ve kterém
je zapojen přijímač.
FCC Výstraha:
K ujištění se o nepřetržité shodě; (např.:
propojujete-li zařízení s počítačem anebo
periferními zařízeními, používejte výhradně stíněné kabely);.provádět jakékoliv
změny nebo modifikace, které nejsou
výslovně schválené společností zodpovědnou za shodu.

Návod k obsluze
Bezpečnostní informace

Symbol blesku se šipkou na špici umístěných na středu rovnostranného trojúhelníku, poukazuje na přítomnost neizolovaných částí “o vysokém napětí“ uvnitř
přístroje. Toto dostatečně představuje závažné riziko elektrického šoku hrozící
osobám.

Vykřičník uvnitř rovnostranného trojúhelníku poukazuje na důležité instrukce
práce a údržby přístroje v literatuře, která
je s přístrojem dodávána.

VAROVÁNÍ:
NEVYSTAVUJTE ZAŘÍZENÍ VLHKOSTI ANEBO DEŠTI, Z DŮVODU
VELKÉHO RIZIKA POŽÁRU PŘÍPADNĚ ELEKTRICKÉHO ŠOKU. PŘÍSTROJ NEROZEBÍREJTE, UVNITŘ
SE NALÉZAJÍ ČÁSTI POD VYSOKÝM
NAPĚTÍM. TUTO ČINNOST SMÍ PROVÁDĚT POUZE KVALIFIKOVANÁ
SERVISNÍ OSOBA.
VÝSTRAHA:
PRO PŘEDEJITÍ ELEKTRICKÉMU
ŠOKU
ZASOUVEJTE
PLOCHOU
VIDLICI DO ZÁSUVKY NADORAZ.
Digitální video přehrávač disků je
vybaven laserovým systémem. Aby jste
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VAROVÁNÍ:
Změny nebo modifikace provedené na
zařízení, které nejsou výslovně schváleny
námi, nebo námi autorizovanými společnostmi vedou ke ztrátě záruky od výrobce.
VÝSTRAHA: Jakýkoliv zásah či
použití přístroje zde popsaný může vést
k emisi nebezpečného záření.
Prostudujte prosím pečlivě návod k obsluze a mějte jej vždy připravený k přečtení. Při instalaci a používání existují
opatření, které by jste měli respektovat:
Přečtěte si návod – Veškerá bezpečnostní a
provozní nařízení by měla být před
provozem přečtena.
1. Zapamatujte si nařízení - Veškerá
bezpečnostní a provozní nařízení by
měla být zapamatována pro další
odvolání se na ně.
2. Dbejte varování – Veškerá varování
produktu a provozní nařízení by měla
být dodržována.
3. Postupujte dle instrukcí – Veškeré
operace a používání by měly následovat nařízení.
4. Čištění – Před čištěním odpojte zařízení od el. sítě. Nepoužívejte tekuté a
aerosolové čističe. Používejte vlhký
hadřík.
5. Přídavná zařízení – Nepoužívejte
přídavná zařízení, která nejsou
výrobcem určena pro tento produkt,
mohou představovat riziko.
6. Voda a vlhkost – Nepoužívejte
zařízení v blízkosti vody, např.:
poblíž vany, umývadla, kuchyňského
dřezu, nebo necek, ve vlhkých
prostorách, poblíž bazénu, atp.
7. Příslušenství – Neumisťujte zařízení
na nestabilní podstavce, trojnožky,
vozíky, držáky, stojany, nebo stoly.
Pád produktu může zranit dítě nebo
dospělou osobu, může dojít k vážnému poškození zařízení. Používejte
pouze podstavce, trojnožky, vozíky,
držáky, nebo stojany doporučené
výrobcem, případně zakoupené společně s výrobkem. Jakékoliv upevňování by mělo probíhat v souladu
s nařízeními výrobce, stejně tak upe-
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vňovací zařízení by mělo splňovat
doporučení výrobce.
8. Soustavou zařízení na vozíku je
nutno pohybovat opatrně. Podněty
jako rychlé zastavení, nepřiměřená
síla, nerovný povrch mohou mít za
následek převrhnutí vozíku se
zařízením.
9. Ventilace – Otvory a štěrbiny na po
povrchu zařízení jsou určené
k ventilaci, zajištující funkčnost a
spolehlivost zařízení, chrání zařízení
před přehřátím. Tyto průduchy proto
nesmí být zakryty, může k tomu dojít
např. umístěním zařízení na gauč,
postel, pokrývku, nebo na podobné
povrchy. Toto zařízení by nemělo být
umísťováno do skříní pro vestavění,
do uzavřených poliček, jednoduše do
míst kde není zaručena dostatečná
ventilace, tak jak je požadována
výrobcem.
10. Zdroje napětí – Toto zařízení smí být
napájeno pouze zdroji uvedenými na
štítku. Pokud si nejste jisti napájecím
napětím u Vás doma, obraťte se na
Vašeho dodavatele zařízení, nebo na
společnost distribuující el.energii.
11. Uzemnění venkovní antény – Pokud
je k zařízení připojena venkovní
anténa nebo kabel, ujistěte se, že
anténa anebo kabelový systém je
uzemněn. To slouží jako ochrana
před atmosférickými ději a statickými
výboji.
Norma
zabývající
se
uzemňováním a ochranou zařízení
před těmito vlivy je ANSI/NFPA70
článek 810 National Electric Code.
12. Blesky – Jako přídavná ochrana
tohoto zařízení před bleskem během
bouřky a pokud je zařízení dlouhodobě nepoužívané, je odpojení antény
a kabelu ze zařízení a odpojení
zařízení od el.sítě. Takto lze zařízení
chránit před zničením účinkem blesku anebo přepětím v síti.
13. Silnoproudé vedení – Anténní systém
by neměl být umístěn v blízkosti
nadzemního elektrického vedení, nebo v blízkosti jiných zásuvkových
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• Spadnulo-li zařízení na zem, anebo
bylo-li jinak mechanicky poškozeno.
• Projevila-li se na zařízení změna
dosahovaného výkonu.
18. Výměna součástí – pokud servisní
technik měnil určitou část zařízení,
ujistěte se, že se jedná o části
doporučené výrobcem, anebo části
podobné se shodnou specifikací.
Neoprávněné výměny mohou vést
k požáru, riziku úrazu el. Proudem,
nebo jiným nebezpečím.
19. Bezpečnostní kontrola – Po každém
servisním zásahu, se zeptejte servisního technika, zdali zařízení
prověřil a pracuje-li v normálních
provozních podmínkách.
20. Montáž na zeď a strop – Výrobce
předpokládá, že zařízení bude
uchyceno pouze na zeď anebo na
strop.
21. Teplo – zařízení by nemělo být
blízko zdrojů tepla jako je topení,
sporák, kamna, a podobné (zesilovač nevyjímaje).

nebo světelných obvodů, nebo tam
kde by mohl spadnout na elektrické
vedení či obvody. Během instalace
venkovního
anténního
systému
věnujte extrémní pozornost, aby jste
se nedotkli elektrického vedení či
elektrických obvodů, jelikož takovýto
kontakt by měl tragické následky.
14. Přetěžování – Nepřetěžujte zásuvky
na zdech, prodlužovací šňůry,
rozdvojky, apod. , mohlo by to mít za
následek vznik požáru, případně
risku elektrického šoku.
15. Vnik tekutin a předmětů – nikdy se
nesnažte prostrčit anebo jiným
způsobem silou zatlačit jakýkoliv
předmět skrze větrací průduchy.
Mohli by jste se tak dotknout
nebezpečných částí pod napětím a
způsobit tak požár anebo elektrický
šok. Nikdy nesmí dojít k polití
zařízení jakoukoliv tekutinou.
16. Oprava – nikdy přistroj neopravujte
ani nedemontujte kryt sami, mohli by
jste se tak vystavit vlivu vysokého
napětí nebo jiným nebezpečím.
Přenechejte
jakoukoliv
opravu
kvalifikovaným servisním pracovníkům.
17. Poškození vyžadující opravu – Odpojte zařízení ze zásuvky a obraťte se
na kvalifikované servisní pracovníky
v těchto případech:
• Pokud je poškozena síťová šňůra
nebo zástrčka.
• Pokud bylo zařízení polito tekutinou, nebo do něj spadnul předmět.
• Bylo-li zařízení vystaveno dešti či
vodě.
• Pokud zařízení nepracuje v souladu
s dále
popsanými
funkcemi.
Zkontrolujte pouze prvky popsané
tímto návodem, manipulace s
jinými prvky, nebo nesprávná manipulace může mít za následek
poškození a potřeby více odborné
práce servisního technika tak, aby
uvedl zařízení zpět do plně funkčního stavu.
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Úvod
Prosíme přečtěte si následující návod
pozorně, aby jste dosáhli největšího a
nejbezpečnějšího výkonu DVD přehrávače.

Napájeni
Ujistěte se, že přehrávač připojujte ke
správnému napětí.(AC 100-120V AC 220240V).

Napájecí kabel
•

•

6

Nepokládejte na kabel žádné těžké
předměty, vyhnete se tak poškození
kabelu, které by mohlo způsobit požár
nebo úraz el. proudem.
Nebudete-li přehrávač déle používat,
vypojte jej ze zásuvky.
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Použití a uskladnění
•
•

•

•
•

Nevystavujte přehrávač těmto prostředím:
-Vibracím
-Vysoké vlhkosti
-Nízké ventilaci
-Přímému slunečnímu záření
-Extrémně nízkým a vysokým teplotám
Přehrávač by měl být umístěn
horizontálně.
Neumisťujte přehrávač do blízkosti
TV, rádia, počítače a reproduktorů,
vyhnete se tak magnetickým interferencím.

Na disky nelepte žádné štítky, snažte se
je nepoškrábat ani jinak poškodit.

•

Disk se během přehrávání točí velmi
vysokou rychlostí, proto nepoužívejte
disky jakkoli zničené, zlomené, nebo
naprasklé, protože by mohly jednotku
poškodit.

Čištění disků
•

Otisky prstů nebo špína na datové
straně disku může ovlivnit odrážení
světla od disku do čtečky, působí tedy
negativně na kvalitu signálu. Slabý
signál
může
způsobit
chyby
v přehrávání. Udržujte proto disky
čisté. Pomocí měkkého suchého
hadříku otírejte disk vždy směrem od
středu ke kraji.

•

Pokud je disk velmi znečištěn, otřete
jej nejdříve vlhkým a poté ještě
suchým hadříkem.
Nepoužívejte žádné čistící spreje,
benzín, antistatické tekutiny, nebo jiná
rozpouštědla. To by mohlo poškodit
povrch disku.

Kondenzace
Při vystavení velkým teplotním rozdílům
může v jednotce kondenzovat voda.
Nechte jednotku vypnutou 1 až 2 hodiny,
než se voda odpaří.

Čištění
Přední panel přehrávače čistěte vždy jen
suchým a měkkým hadříkem. Ostatní části
přehrávače lze čistit navlhčeným hadříkem.
Nikdy
nepoužívejte
odpařující
se
prostředky, ty by mohly přehrávač
poškodit.

Používaní disků

•

Používání disků
•

*

*

•

Nikdy sami neodstraňujte horní kryt
přehrávače, vyhnete se tak úrazu el.
proudem.
Nepokládejte na přehrávač těžké
předměty.

Umístění přehrávače

Model 012

Vždy disk chytejte lehce, a to na
okrajích a v jejich středu, tak jak je
zobrazeno na obrázku. Nedotýkejte se
datové strany disku.

Uchovávání disků
•
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Uchovávejte
disky
v originálních
obalech (krabičkách), vyvarujete se tak
jejich ohnutí. Nezanechávejte disky
v místech s vysokou teplotou, vysokou
vlhkostí, nebo na přímém slunci. Disk
se může těmito vlivy poškodit.
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Pokud na senzor na přístroji dopadá
přímé sluneční světlo nebo fluorescenční
záření, nemusí dálkové ovládání fungovat
korektně.
Různá dálková ovládání jiných zařízení
mohou interferovat. Vyhněte se používání
jiných ovladačů v blízkosti tohoto
přístroje.
Pokud si všimnete snížení dosahu
dálkového ovládání, baterie vyměňte.
Poznámka:
Nesprávným použitím baterií může dojít
k prasknutí baterií a následnému vytečení.
Dodržujte prosím následné:
• Používejte obě baterie stejné
• Baterie vkládejte do ovladače ve
směru značek
• Vyjmuté staré baterie umístěte do
sběrných kontejnerů v prodejnách
elektra apod.

Pečlivě si projděte všechny instrukce
na jeho přebalu.

Obsah balení:
Přesvědčete se, že obsah balení je
kompletní. Balení by mělo obsahovat:
• DVD rekordér
• Dálkové ovládání
• Audio/Video kabely
• 2xAAA Baterie
• Návod k obsluze

Dálkové ovládání

Pro použití dálkového ovládání namiřte
dálkový ovladač na přijímač na DVD
rekordéru.
Poznámka!
• Nepoužívejte jiné typy baterií než
uvedený.
• Jestliže nefunguje dálkové ovládání
správně, nebo má již pouze malý
dosah, vyměňte prosím obě baterie.
• Nenechávejte ovládání v extrémně
horkém nebo vlhkém prostředí.
• Jestliže nebudete dálkové ovládání
dlouho používat, vyjměte z ovladače
obě baterie. Přejedete tak možnému
poškození,
látkami
unikajícími
z baterií.
• Nikdy dálkové ovládání nerozebírejte.

Používání dálkového ovládaní
Vždy, když používáte dálkové ovládání,
se řiďte následnými doporučeními:
Ujistěte se že mezi ovládáním a
senzorem na přístroji nejsou v cestě žádné
překážky.
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STANDBY-Toto tlačítko zapne/vypne
přehrávač.
NUMERICKÁ TLAČÍTKA – Čís1icová tlačítka.
GOTO-Vyhledávání podle času.
ADD/CLEAR-Přidejte/Odeberte
označený soubor do/ze seznamu.
-Přetáčení rychle vzad.
-Pozastaví / obnoví přehrávání.
-Přetáčení rychle vpřed.
ENTER-Potvrzovací tlačítko.
, , , -Směrové
klávesy
pro
navigaci.
SETUP-Zobrazí menu Nastavení přehrávače.
TITLE-Zobrazí titulní menu DVD disku.
MENU-Zobrazí menu DVD disku.
SOURCE-Změní zdroj signálu.
USB-Zvolí USB jako zdroj.
TIMER-Nastaví časovač nahrávání.
EDIT-Upraví pracovní režimy.
SLOW-Zpomalené přehrávání.
RETURN-Návrat k předešlému menu.
CHANNEL+ -Změna TV programu o
jeden vpřed.
PAL/NTSC –Změna režimu videa.
CHANNEL- -Změna TV programu o
jeden vzad.
I/P –Změna režimu obrazu.
OPEN/CLOSE-Otevře/zavře mechaniku.
|
-Skok na předešlou kapitolu.
– Zastaví přehrávání.
| -Skok na další kapitolu.
X --Spustí přehrávání disku.
NAVIGATE-Zobrazí použitelné klávesy.
ANGLE-Volba úhlu záběru scény u
DVD disků.
SUBTITLE-Volba titulků.
REC-Započne nahrávání.
DV-Zvolí režim digitálního obrazu

*
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DISC OPER-Zobrazí menu operací s
diskem.
PROG-Zobrazí Program menu.
ZOOM-Zvětšení obrazu.
REPEAT-Opakování
titulu
nebo
kapitoly.
VOL+/- -Hlasitost +/-.
AUDIO-Volba režimu audia.
MUTE-Ztlumí zvuk během přehrávání.

9
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Displej

Model 012
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

*

DVD signalizace
Signalizace TV signálu
Signalizace nahrávání
Signalizace kapitoly
Indikace operací
Signalizace DTS
Indikátor Dolby Digital
Signalizace SVCD/VCD/CD
Indikátor MP3
Indikátor časovače nahrávání
Přetáčení
Signalizace přehrávání
Indikátor PBC
Indikátor pauzy

Přední panel

1. Tlačítko STANBY
-přístroj zapnete/vypnete
2. Displej
3. Dálkové ovládání
-senzor pro příjem
4. Mechanika
-zde vložte disk
5. Tlačítko Otevřít/Zavřít
-otevřete/zavřete diskovou mechaniku
-stav je zobrazován
-ovládání i dálkovým ovládáním
6. Tlačítko PŘEHRÁT
-začne přehrávat disk
7. Tlačítko PAUZA
-pozastaví přehrávání
8. Tlačítko STOP
-zastaví přehrávání
9. Tlačítko SOURCE
-mění vstupy signálu

*

10. Tlačítko |
-o krok zpět
11. Tlačítko REC
-rychle vpřed
12. Tlačítko CH+
-změna kanálu +
13. Tlačítko
|
-o krok vpřed
14. Tlačítko CH- změna kanálu 15. USB
-vstup pro USB zařízení
16. Vstup VIDEO
-vstup pro video zařízení
17. Vstup Audio (Levé,pRavé)
-vstup pro zvuk
18. Vstup DV
-vstup pro DV zařízení (digitální
fotoaparát)

10
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Zadní panel

1. Vstup RF signálu –zapojte externí anténu.
2. Výstup RF signálu –připojte ke
vstupu do televize.
3. Vstup
S-Video
–propojte
s S-VIDEO výstupem VCR nebo SetTop Boxu.
4. Vstup kompozitního videa
-propojte s CVBS výstupem VCR nebo
Set-Top Boxu.
5. Vstup Audio (Levé,pRavé)propojte s výstupem zvuku z VCR
nebo ze Set-Top Boxu. U některých
zařízení s komponentním videem je
třeba audio také takto propojit.
6. Výstup kompozitního videa –
propojte se vstupem kompozitního
videa na Vaší TV nebo na Vašem
monitoru.
7. Výstup S-Videa -propojte se
vstupem audia na Vaší TV nebo na
Vašem monitoru.

*

8. Výstup Audia (Levé,pRavé) –
propojte s analogovým vstupem audia
na Vašem zesilovači.
9. Výstup komponentního videa
–propojte ze vstupy komponentního
videa jiných zařízení.
10. Koaxiální digitální výstup
audia - propojte s koaxiálním
digitálním vstupem audia na Vašem
zesilovači.
11. Optický digitální výstup
audia - propojte s optickým
digitálním vstupem audia na Vašem
zesilovači nebo TV.
12. Výstup audia 5.1 kanálů propojte s analogovým vstupem audia
na Vašem zesilovači. Chcete-li zapojit
audio do TV, propojte FRONT L a R s
Vaší TV.
13. Vstup SCART
14. Výstup SCART

11
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Propojování
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*

Zapojení výstupu zvuku 5.1 k

Zapojení Video výstupu

Užijte si Dolby Pro Logic Surround připojením zesilovače sdvěma reproduktory
(pravý a levý přední reproduktor).
Užijte si Dolby AC-3 Surround připojením zesilovače s šesti reproduktory (pravý
a levý přední reproduktor, pravý a levý
zadní reproduktor, středový reproduktor a
basový reproduktor, tzv. Subwoofer) k
výstupním konektorům na zadním panelu
DVD Video rekordéru.
Výstup komponentního videa Vám
umožňuje dosáhnout nejvyšší výstupní
kvality z DVD disků.
Pokud má Vaše TV video vstup Progressive Scan anebo Komponentní video
propojte ji s rekordérem přes výstupy Y
Video, Pr Video a Pb video. Při stop stavu
rekordéru stlačte tlačítko I/P na dálkovém
ovládači a vyberte možnost Progressive
Scan anebo Interlace Scan.. Tuto volbu je
také možné provést v Hlavním nastavení v
Menu nastavení.

Zapojení digital. výstupu zvuku

Užijte si dynamiku digitálního zvuku
Dolby Stereo připojením zesilovače
vybaveným digitálními audio vstupy s
reproduktorovou soustavou (pravý a levý
přední reproduktor). V Menu nastavení je
třeba zvolit Digitální výstupní stream. V
režimu RAW je na výstupu DOLBY a

*
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DTS stream a v režimu LPCM je na
koaxiálním a optickém výstupu digitální
dvoukanálový LPCM signál.

Propojení Scart TV

DVD Video rekordér podporuje funkci
programového spojení CANAL+.

Propojení Scart TV Tuneru

•
•
•

Nahlédněte do návodu k TV.
Dříve než provedete jakékoliv propojení, vypněte a odpojte obě zařízení ze
sítě.
RF výstupní signál je POUZE
průchodka skrz DVD rekordér.
Propojení DVD rekordéru do vstupu
TV musíte uskutečnit pomocí A/V, SVideo, nebo komponentního výstupu.
V opačném případě je nutné dokoupit
modulátor.

Pokud má zdroj S-VIDEO výstup, potom
do rekordéru zapojujte S-VIDEO kabel.
Pokud nemá zapojujte žlutý kabel do
konektoru CVBS.
POZNÁMKA:
• Recorder je vybaven vstupním
rozhraní SCART. K tomuto vstupnímu SCART lze připojit systém
přes jeho výstupní SCART. DVD
recorder nahrává signál přes SCART,
který je v CVBS režimu. Režim RGB
není pro nahrávání podporován.
• Nahlédněte do návodu připojeného
systému.
• Dříve než provedete jakékoliv propojení, vypněte a odpojte obě zařízení ze sítě.

Zapojení AV signálu (A/V přední
vstup)

Zapojení AV signálu (A/V zadní
vstup)

*
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Pokud má zdroj S-VIDEO výstup, potom
do rekordéru zapojujte S-VIDEO kabel.
Pokud nemá zapojujte žlutý kabel do
konektoru Video.
POZNÁMKA:
• Nahlédněte do návodu připojeného
systému.
• Dříve než provedete jakékoliv propojení, vypněte a odpojte obě zařízení ze sítě.

Základní přehrávání
Přehrávejte DVD+/-RW nebo DVD-/+R
disků.
1. Stlačte tlačítko OPEN/CLOSE. Mechanika se otevře, aby jste mohli vložit
disk popisem směrem nahoru.
2. Vložte DVD+/-RW nebo DVD-/+R
disk. Stlačte tlačítko OPEN/CLOSE. Mechanika se zavře, po načtení disku se
objeví stránka indexů, na které si pomocí
šipek zvolíte záznam, který chcete přehrát.

Stránka indexů
1. Jméno titulu
2. Datum záznamu
3. Čas záznamu
4. Kvalita záznamu
5. Délka záznamu
6. Pomocí šipek vysviťte požadovaný
záznam
7. Pokud jste se dostali na pozici
prvního záznamu na stránce, stlačením

*
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šipky nahoru se zobrazí předchozí stránka
indexů. Jste li na první stránce indexů v
pořadí, dalším stiskem stránku pouze
aktualizujete.
Pokud jste se dostali na pozici
posledního záznamu na stránce, stlačením
šipky dolů se zobrazí následující stránka
indexů. Jste li na poslední stránce indexů v
pořadí, dalším stiskem stránku pouze
aktualizujete.
8. Zastavení přehrávání. Jedním stisknutím tlačítka STOP se přehrávání zastaví,
následným stiskem tlačítka PLAY se
přehrávání obnoví.
Aby jste během přehrávání spustili
titul od začátku, stlačte tlačítko STOP
dvakrát, a potom stlačte tlačítko PLAY.
POZNÁMKA: Po přehrání všech
záznamů na DVD+/-RW nebo DVD-/+R
disku se opět zobrazí stránka indexů.

Hlavní vlastnosti
Veškeré operace týkající se přehrávání
lze uskutečnit skrze tlačítko NAVIGAT.
1. Během přehrávání stlačení tlačítka
NAVIGAT zobrazí informace o čase
přehrávání, druhým stiskem se
vyvolá kontrolní panel. Kontrolní
panel obsahuje seznam ikon. Tyto
ikony prezentují příkazy a informace,
které chcete provést či zobrazit.
Seznam ikon funkcí a informací je
uveden níže.
2. Pomocí šipek nahoru a dolů
zvýrazněte požadovanou ikonu funkce nebo informace a stlačte tlačítko
ENTER. Zpět na seznam ikon se lze
vrátit stiskem tlačítka doleva.
3. Kontrolní panel lze kdykoliv opustit
stiskem tlačítka NAVIGAT.
REŽIM: Lze nastavit režim přehrávání
jako je PROGRAM, NÁHODNĚ a různé
druhy opakování.
PŘEHRÁVÁNÍ: Touto funkcí lze volit
možnosti přehrávání jako jsou způsoby
RYCHLE VPŘED, RYCHLE VZAD,
PAUZA, STOP, atd.
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TITUL: Pomocí numerických tlačítek
zvolte číslo dostupného titulu, který má být
přehrán.
KAPITOLA: Pomocí numerických
tlačítek zvolte číslo kapitoly, která má být
pře-hrána.
AUDIO: Jsou-li dostupná nastavení audia, lze je upravit.
TITULKY:
Pomocí
numerických
tlačítek zvolte pořadové číslo dostupných
titulků.
ÚHEL:
Zvolte
z
dostupných
požadovaný úhel záběru.
ČAS: Zobrazí okamžitý čas přehrávání a
celkový čas.

Rychle vpřed/vzad
1. Během přehrávání každým stlačením
tlačítka
nebo
se rychlost
přehrává-ní zvýší na 2,4,16,32
násobek.
2. Stlačením tlačítka PLAY se obnoví
normální rychlost přehrávání.

Skok vpřed/vzad
Pomocí této funkce lze na DVD disku
přeskočit o kapitolu vpřed/vzad, na VCD a
Audio CD o stopu vpřed/vzad.
1. Během přehrávání stlačte tlačítko
|
. Zařízení začne přehrávat
předešlou kapitolu.
2. Během přehrávání stlačte tlačítko
| . Zařízení začne přehrávat
následující kapitolu.

Přehrávání snímku za snímkem
1. Stlačte tlačítko během normálního
přehrávání. Dalším stlačení tlačítka
se přehrávání obnoví.
2. Stlačte tlačítko během normálního
přehrávání. Každým stiskem se zobrazí jeden snímek.
3. Tlačítkem Xse navrátíte k normálnímu přehrávání.

*
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Pomalu vpřed (DVD/VCD)
Pomocí této funkce lze obsah disku
přehrávat zpomaleně. Během zpomaleného
přehrávání je zvuk ztlumen.
1. Během přehrávání stlačte tlačítko
SLOW. Přehrávání se zpomalí.
2. Každým
dalším
stiskem
se
přehrávání více zpomalí.
3. Stlačením tlačítka PLAY se obnoví
normální rychlost přehrávání.
POZNÁMKA: Při pomalém přehrávání
není přehráván zvuk. U MP3 CD a Audio
CD není tato funkce podporována.

Zoom
Pomocí této funkce lze zvětšit obraz
DVD či VCD.
1. Aby jste během přehrávání zvětšili
obraz, stlačte tlačítko ZOOM.
2. Každým dalším stiskem tlačítka
ZOOM se změní úroveň zvětšení.
3. Ve zvětšeném obraze se lze
pohybovat pomocí tlačítek šipek.
4. Zoom režim zrušíte opakovaným
stlačením tlačítka ZOOM, než
dosáhnete normálního přehrávání.

Opakování titulu, kapitoly
Pomocí této funkce lze opakovaně
přehrávat titul či kapitolu na disku DVD či
disk nebo stopu na disku VCD a Audio
CD.
1. Během přehrávání stlačte tlačítko
REPEAT, zobrazí se informace o
opakování.
2. Každým dalším stiskem se mění
jednotlivé režimy opakování.
POZNÁMKA: Na některých DVD
discích mohou existovat úseky, které nelze
opakovat.

Volba jazyku audia
Pokud je na disku dostupno více jazykových mutací, tak lze pomocí této funkce
poslouchat vámi zvolenou.
1. Během přehrávání stlačte tlačítko
AUDIO, zobrazí se informace o
přehrávaném audiu.
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2. Každým dalším stiskem se mění
jednotlivé jazyky audia.
POZNÁMKA: Funkce jazyku je
závislá disk od disku. Změnu jazyka audia
lze provádět v menu DVD.

Volba úhlu záběru scény
Pokud je na disku dostupno více úhlů
záběru scény, tak lze pomocí této funkce
přehrávat vámi zvolený.
1. Během přehrávání stlačte tlačítko
ANGLE, zobrazí se informace o
dostupných úhlech záběru scény úhel
se změní.
2. Každým dalším stiskem se bude úhel
měnit.
POZNÁMKA: Měnit úhly záběru lze
měnit jen na DVD discích, které obsahují
více úhlů záběru scény.
Pokud na DVD disku není uloženo více
úhlů záběru scény, tato funkce není
dostupná.
Počet úhlů záběru scény závisí disk od
disku.

Model 012
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vložením zvoleného času pomocí
numerických tlačítek. Např. chcete-li
se přesunout na čas 0:31:25 stlačte
popořadě numerické tlačítka 0,3,1,2 a
5 Přehrávání spustíte stlačením
tlačítka ENTER.

Volba titulků
Pokud je na disku dostupno více jazykových mutací titulků, tak lze pomocí této
funkce sledovat vámi zvolené.
1. Během přehrávání stlačte tlačítko
SUBTITLE, zobrazí se informace o
přehrávaných titulcích.
2. Každým dalším stiskem se mění
jednotlivé jazyky titulků.

DV funkce
1. Připojte DV k rekordéru přes DV terminál.
2. Stlačte tlačítko USB pro změnu
vstupu a monitorování stavu DV.
3. Přehrávání spustíte stlačením tlačítka
X.

Vyhledávání

Funkce USB

Je možné přímo zvolit kapitolu nebo
titul, který má být přehrán. Lze se také
přemístit na určité místo kapitoly nebo
titulu.
1. Během přehrávání stlačte tlačítko
GOTO, zobrazí se informace o
přehrávání.
2. Každým dalším stiskem se bude
režim vyhledávání měnit.
3. Výhledání titulu provedete stlačením
tlačítka GOTO a vložením čísla
zvoleného
titulu
pomocí
numerických tlačítek. Přehrávání
zvoleného titulu spustíte stlačením
tlačítka ENTER.
4. Výhledání kapitoly provedete stlačením tlačítka GOTO a vložením
čísla zvolené kapitoly pomocí
numerických tlačítek. Přehrávání
zvolené kapitoly spustíte stlačením
tlačítka ENTER.
5. Přemístění se na určité místo
provedete stlačením tlačítka GOTO a

1. K USB rozhraní rekordéru připojte U
disk.
2. Když systém U disk rozpozná, zobrazí se symbol USB.
3. Poté dvojím stisknutím tlačítka USB
zobrazíte obsah U disku.
POZNÁMKA: Systém je schopen
rozpoznat většinu USB disků. Z USB disku
lze přehrávat soubory JPEG a MP3.
Systém podporuje většinu čteček karet.

*

Nastavení rodičovského zámku
Pokud je na DVD disku dostupná funkce
rodičovský zámek, lze tuto funkci nastavit.
Je více způsobů rodičovského zámku, liší
se disk od disku.
Např. bývá možné nastavit, že nevhodné
scény pro děti obsahující násilí budou
nahrazeny scénami vhodnými pro děti.
Nebo lze případně uzamknou přehrávání
celého disku.
1. Během přehrávání stlačte dvakrát
tlačítko STOP.

16

*

EMPEROR RECORDER

*

2. Během stop stavu stlačte tlačítko
STOP.
3. Pomocí šipky nahoru a dolů výrazněte možnost Nastavení.
4. Pomocí šipek vyberte úroveň zabezpečení, potvrďte tlačítkem ENTER.
5. Pomocí numerických tlačítek vložte
heslo, OK potvrďte tlačítkem
ENTER. Přednastavený kód je 3308.
6. Stlačte ENTER, objeví se podmenu
úrovně zabezpečení, pomocí šipek
vyberte a potvrďte tlačítkem ENTER.
7. Uložte nastavení zvolením OK
tlačítkem ENTER.
8. Nastavení opustíte stlačením tlačítka
SETUP,
přehrávání
spustíte
stlačením tlačítka X.
ZMĚNA HESLA:
1. V krocích 1 – 8 zvolte položku Nové.
2. Vložte nové heslo.
3. Opakovaně vložte nové heslo.
4. Uložte vybráním OK a stlačte tlačítko ENTER.
5. Nasazení opustíte stlačením tlačítka
SETUP.

Zobrazení Nastavení
Nastavení přístroje jsou rozdělena do
jednotlivých kategorií, ty jsou dále
rozvedena
do
dalších
obrazovek
konkrétních nastavení.
1. Do menu nastavení vstoupíte
stlačením tlačítka SETUP.
2. V menu se pohybujete pomocí
směrových tlačítek, zvýrazněnou
položku zvolíte stalčením tlačítka
ENTER.
3. Menu nastavení opustíte stlačením
tlačítka SETUP nebo RETURN.

Ladění TV kanálů
Dříve než budete moci nahrávat z TV, je
třeba aby jste naladili TV kanály.
1. Vstupte do nastavení stlačením tlačítka SETUP.
2. Pomocí směrových tlačítek zvýrazněte položku Přehrávání. Nastavíte ji
stlačením tlačítka ENTER.
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3. Pomocí směrových tlačítek zvýrazněte položku APS a stlačte tlačítko
ENTER.
Vyhledávání kanálů se automaticky
spustí. Vyhledávání lze zrušit stlačením
tlačítka STOP.
4. Nalezenými kanály lze procházet
pomocí tlačítek nahoru a dolů.
Informace
o
kanálu
upravíte
stlačením tlačítka ENTER, zobrazí se
mnu úprav. Je také možné vkládat
numerická tlačítka a stisknout
ENTER.
5. Pokud chcete přeskočit o jeden kanál
pomocí tlačítek nahoru a dolů jej
zvýrazněte a stiskněte tlačítko
ENTER.
POZNÁMKA: Pro TV systém PALI/D/K/B/G/L jsou vyhrazeny čísla kanálů
1-199.

Běžné nahrávání
1. Proveďte propojení, které byla popsána v sekci Propojování.
2. Vložte do rekordéru DVD+/-RW
nebo DVD-/+R disků.
3. Stlačte tlačítko NAVIGAT, zobrazí
se kontrolní panel.
4. Pomocí šipek zvolte ikonu REŽIM a
vyberte požadovaný typ nahrávání.
Měli by jste zvolit vhodný typ podle
druhu disku DVD-/+R či DVD/+RW.
5. Pomocí šipek zvolte ikonu ZDROJ a
vyberte typ propojení, které jste
provedli v kroku 1.
Přední CVBS: Přední Audio/Video vstup
(na čelním panelu).
Zadní CVBS: Zadní Audio/Video vstup
(na zadním panelu).
DV: Digitální Video (na čelním panelu).
YUV: YPbPr/YCbCr (na zadním panelu).
SCART: Scart (na zadním panelu).
Tuner: TV (na zadním panelu).
Kanál lze vybrat pomocí tlačítek
CHANEL+/- nebo stlačením numerických
kláves takového čísla, které bylo kanálu
přiřazeno.
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6. Pomocí tlačítek vlevo a vpravo zvolte
ikonu KVALITA, stlačte tlačítko
ENTER a vyberte kvalitu záznamu.
Potvrďte stlačením tlačítka ENTER.
HQ: Vysoká kvalita, na prázdný disk
nahrajete až 1 hodinu.
SP: Standardní přehrávání, na prázdný
disk nahrajete až 2 hodiny.
SP+: Standardní přehrávání, na prázdný
disk nahrajete až 2,5 hodiny.
LP: Standardní přehrávání, na prázdný
disk nahrajete až 3 hodiny.
EP: Rozšířené přehrávání, na prázdný
disk nahrajete až 4 hodiny.
SLP: Super dlouhé přehrávání, na
prázdný disk nahrajete až 6 hodiny.
POZNÁMKA: Výběr kvalitu záznamu
je spjat s nastavením REŽIMU NAHRÁVÁNÍ.
7. Pomocí šipek nahoru a dolů zvolte
ikonu PŘEHRÁVÁNÍ potvrďte stlačením tlačítka ENTER. Vyberte pomocí šipky nahoru a dolů ZÁZNAM.
8. Pokud chcete zaznamenávání přerušit, stlačte tlačítko . Pokud je disk
DVD-/+R či DVD-/+RW nový bude
trvat přibližně tři minuty, než se
nahrávání zastaví.
POZNÁMKA: Nový disk DVD-/+R či
DVD-/+RW je potřeba zformátovat, což
zabere cca 30 minut.

Nahrávání jedním stiskem
1. Sledujete-li zdroj, který má být
nahrán, stačí pouze stisknout tlačítko
RECORD a rekordér začne nahrávat.
2. Každý stisk tohoto tlačítka prodlouží
čas nahrávání o 30 minut. Kapacita
disku je ovlivněna volným místem a
kvalitou nahrávání.
3. Nahrávání ukončíte stlačením tlačítka
.
POZNÁMKA: Je možné, že na disk na
který jste již zapisovali nebude možné
pořídit záznam jiné TV normy. Vložte
prosím jiný disk anebo změňte TV normu.

*
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Časovač nahrávání
Pro tuto funkci je nutné, aby byly
správně nastaveny hodiny, datum a stanice.
Vložte DVD-/+R či DVD-/+RW disk
s dostatkem místa pro nahrávání.
1. Stlačte tlačítko TIMER, objeví se
plánovač nahrávání.
2. Pomocí šipek nahoru a dolů vyberte
jednu plánovací položku a stiskněte
tlačítko ENTER.
Editujte položky:
Jednotlivé položky lze vysvítit pomocí
šipek a stisknutím tlačítka ENTER ji
editujete.
Zdroj signálu.
Kvalita nahrávání
Opakování nahrávání: jednou, denně,
týdně.
Datum ve formátu mm/dd/rrrr.
Počáteční čas nahrávání (stejně nebo více
jako čas momentální).
Konečný čas nahrávání.
Funkce VPS pro přesné rozpoznání
začátku a konce nahrávaného pořadu.
POZNÁMKA: Pokud chcete nějaké
naplánované nahrávání ze seznamu odebrat, vysviťte je pomocí šipek a odstraňte je
stlačením tlačítka ADD/CLEAR.
3. Vložte DVD-/+R či DVD-/+RW
disk. Uložte nastavení stiskem
tlačítka OK.
4. Stlačte tlačítko STANDBY, zařízení
bude ve Standy režimu očekávat
nahrávání.
5. Pět minut před nahráváním se objeví
nahrávací dialog, je možné nahrávání
upravit případně zrušit, pokud však
zařízení ponecháte bez povšimnutí,
dojde k automatickému nahrání plánovaného.
POZNÁMKA:
1. Časovač nahrávání spustí nahrávání
automaticky
jen
tehdy,
je-li
přehrávač ve standby režimu.
2. Recorder tak, aby se automatické nahrávání spustilo,smí být plně spuštěn
maximálně dvě minuty před časem
začátku nahrávání.
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3. Během časovaného nahrávání lze
operaci přerušit stlačením tlačítka .
4. Na DVD-/+R či DVD-/+RW disk lze
uložit až 343 minut a. až 48 titulů.

Model 012

*

Pomocí šipek nahoru a dolů lze vybrat
titul, který má být přehrán. Po stisku tlačítka se počne přehrávat tento tiul a bude
se přehrávat disk až do konce.

Nastavení hodin

Vymazání disku (jen DVD-/+RW)

1. Během zastaveného přehrávání stiskněte tlačítko SETUP.
2. Pomocí šipek zvýrazněte ikonu
Hodin a vyberte ji stiskem tlačítka
ENTER.
3. Postupně vyberte položku Datum a
Čas.
4. Vysviťte Datum(mm/dd/rrrr), stlačte
tlačítko ENTER a pomocí numerických tlačítek vložte datum a uložte
stiskem klávesy ENTER.
5. Vysviťte Čas(hh:mm:ss), stlačte
tlačítko ENTER a pomocí numerických tlačítek vložte čas a uložte
stiskem klávesy ENTER.
POZNÁMKA: Chcete-li přerušit vkládání, stlačte tlačítko RETURN. Po vypnutí
přístroje jsou tyto údaje uchovány.

Vyberte ikonu smazat disk/titul stlačením
tlačítka ENTER. Na zvoleném stiskněte
ENTER a vyberte pomocí šipky vlevo
vpravo možnost Ano.
Vymazání disku/titulu chvíli trvá.

Editace DVD-/+R či DVD-/+RW
disků

Vyberte ikonu záznamu a stlačte tlačítko
ENTER.
Jednotka se přepne do režimu sledování,
aby jste mohli započít nahrávání.

Vložte do mechaniky DVD-/+R či DVD/+RW disk se záznamem.
Do menu editace vstoupíte stikem tlačítka DISC OPER.
V pozadí se zobrazí informace o disku,
pokud stlačíte klávesu doleva, zobrazí se
celá stránka informací, jako je jméno
disku, časy záznamů, jména titulů,
zbývající volné místo, DVD Video formát
(PAL/NTSC), stav uzamčení disku, atd.
Vstupte do menu operací s diskem.
Vysvícením ikony operace a následným
stiskem tlačítka ENTER lze provádět
editace jako je přehrání, smazání disku,
přejmenování disku, nahrání nového titulu,
přepsání disku,a uzamčení disku.

Přehrání disku (DVD-/+R či DVD/+RW)
Vložený disk lze přehrát od začátku do
konce.

*

Přejmenování disku (DVD-/+R či
DVD-/+RW)
Vyberte ikonu přejmenovat disk stlačením tlačítka ENTER. Na zvoleném stiskněte ENTER. Na obrazovce se zobrazí
klávesnice.
Pomocí šipek vyberte písmena, každé
písmeno se vloží stiskem klávesy ENTER.
Po ukončení vkládání písmen zvolte OK
a stiskněte tlačítko ENTER.

Nahrát nový titul (DVD-/+R či
DVD-/+RW)

Uzamčení (jen DVD-/+RW)
Pokud je ikona uzamčení viditelná, je
možnost vložený disk uzamknout. Když
disk utančete, nebude možno již disk vůbec
editovat, bude jej možno pouze přehrávat.
Bude jej však možné opět odemknout.
POZNÁMKA: Podle různých druhů
disků se zobrazí různá rozhraní.

Uzavřít disk (jen DVD-/+R)
Vyberte ikonu uzavření disku stlačením
tlačítka ENTER. Uzavření disku bude
chvíli trvat.
POZNÁMKA: Pokud disk uzavřete
nebude již nikdy možné disk editovat.
Uzavřením disku dosáhnete toho, že disk
bude kompatibilní s ostatními DVD přehrávači.
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Editace titulu disku

Editace kapitol

Vložte disk DVD+/-RW.
Vyberte titul, stlačte tlačítko doprava, na
obrazovce se zobrazí menu.
Pomocí kláves nahoru dolů lze procházet
jednotlivé operace jako je přehrát titul,
editovat titul,přejmenovat titul,smazat titul,
přepsat titul, a zobrazovat tak jejich jednotlivý popis.
Stisknutím tlačítka ENTER se operace
provede.

Po zvolení ikony editace kapitol, každým
stiskem tlačítka ENTER se cyklicky mění
následující možnosti.
Vložení značky. Stlačením tlačítka ENTER se na toto místo vloží začátek nové
kapitoly.
Smazání značky. Stlačením tlačítka ENTER se z této kapitoly odebere značka.
Smazání všech značek. Stlačením
tlačítka ENTER se ze všech kapitol odebere značka.
POZNÁMKA: Pokud titul obsahuje
pouze jednu kapitolu, v menu editace se
zobrazí pouze možnost vložení značky.

Editace titulu DVD-/+RW
1. Vložte DVD+/-RW disk se záznamem. Objeví se menu indexů.
2. Pomocí šipek vyberte titul, který má
být editován.
Pokud jste se dostali na pozici prvního
záznamu na stránce, stlačením šipky
nahoru se zobrazí předchozí stránka
indexů. Jste li na první stránce indexů v
pořadí, dalším stiskem stránku pouze
aktualizujete.
Pokud jste se dostali na pozici
posledního záznamu na stránce, stlačením
šipky dolů se zobrazí následující stránka
indexů. Jste li na poslední stránce indexů v
pořadí, dalším stiskem stránku pouze
aktualizujete.
Pomocí
tlačítek
|
a
|
lze
přeskakovat jednotlivé strany indexů.
3. Pomocí šipek vyberte index a stalčte
tlačítko ENTER, objeví se menu
editace.
4. Šipkami vyberte ikonu operace a
položku v pod-menu kterou chcete
provést.
Přehrát daný titul/od tohoto do konce.
Přehrát danou kapitolu/od této do konce.
Status právě probíhající operace.
Editace kapitol – přidání kapitoly,
odebrání kapitoly, odebrání všech kapitol.
Viz dále.
Skrytí a odkrytí kapitoly.
Obrázek a jméno titulu. Viz dále.
Rozdělení titulu v tomto místě na dva,
operace trvá 5-6 minut, záleží na obsahu
disku.
5. Menu opustíte stiskem tlačítka EDIT.

*

Skrytí a odkrytí kapitoly
Zvolte ikonu skrytí a odkrytí kapitoly
stlačením tlačítka ENTER.
Pokud ikona zobrazuje C-hide je kapitola
viditelná a je ji možno skrýt stiskem
tlačítka ENTER.
Pokud ikona zobrazuje C-unhide je
kapitola neviditelná a je ji možno odkrýt
stiskem tlačítka ENTER.

Rozdělení titulu
Nejdříve zvolte titul, který má být
rozdělen.
Poté vyberte ikonu rozdělení titulu.
Poté již jen stlačte tlačítko ENTER a titul
bude rozdělen na dva v daném místě
přehrávání.
POZNÁMKA: Tato operace trvá
přibližně 5-6 minut.
Některé funkce nejsou u DVD +/-R
disků dostupné, jsou dostupné pouze pro
DVD +/-RW disky.

Dodávané příslušenství
•
•
•
•
•
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1x Audio kabel (žlutá/červená/bílá)
1x Dálkové ovládání
2x Baterie AAA
1x Obal
1x Manual
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ODVOLÁNÍ
•

•
•
•
•
•
•
•

Aby jste ochránily Váš DVD rekordér,
dva po sobě jdoucí stisky vypínače by
měly být ve větším časovém rozsahu
než 30 sekund.
Pokud nebudete rekordér déle využívat,
odpojte jej ze sítě (od zásuvky).
Provozujte rekordér jen v podmínkách
a prostředích, které určuje norma dle
údaje na štítku přístroje.
Rekordér nemusí být kompatibilní s
některými šifrovanými disky.
Pokud se náhodou rekordér během
přehrávání náhodou zastaví, vypněte jej
a zapněte.
Některá média nebo filmy nemusí být
korektně přehrány vzhledem k jejich
formátu.
Funkce a nastavení se mohou lišit od
tohoto návodu.
Změna údajů vyhrazena

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
•
•

Dříve
než
budete
kontaktovat
zákaznický servis, přečtěte následující,
nepomůže-li Vám problém odstranit.
Symptomy a jejich řešení

NENÍ NAPÁJENÍ
• Zapojte s citem vidlici do funkční
zásuvky. Zkontrolujte je-li rekordér
zapnutý.
ŽÁDNÝ OBRAZ
• Zkontrolujte propojení mezi výstupem
videa z DVD a vstupem do TV. Poté
přepněte TV do správného módu.
• Konektory je potřeba zastrkovat s
citem.
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ČERNOBÍLÝ OBRAZ
• Zkontrolujte nejsou-li v S-Video
konektoru ohnuté nožičky.
• Je možné že jsou drobné chyby tohoto
typu způsobeny nízkou kvalitou
signálu z média, týká se to zejména
médií vyrobených v letech 1997-1998.
POŠKRÁBANÝ DISK
• Při přehrávání je obraz neklidný, kolísá
jas.
• Propojujte DVD s TV přímo, ne přes
další zařízení.
• Pokud Vaše TV nemá video vstup, je
nutné aby jste si od Vašeho dealera
pořídili RF adaptér.
REKORDÉR NEPŘEHRÁVÁ
• Vložte disk popisem nahoru.
• Vkládejte disk s citem a opatrně jak již
bylo popsáno dříve.
• Ujistěte se, že na disku nejsou
škrábance nebo otisky prstů.
• Stlačte SETUP, vypnete tím obrazovku
menu.
• Odstraňte rodičovský zámek anebo
změňte jeho úroveň. (Přednastavený
kód je 3308).
• Vypněte přehrávač, odpojte jej od sítě,
po chvíli jej připojte a zkuste to znovu.
REKORDÉR NENAHRÁVÁ
• Typ vloženého disku není vhodný, disk
není DVD-/+R či DVD-/+RW.
• Disk je již zaplněn.
• Disk (DVD-/+R či DVD-/+RW) je
uzamčen, disk odemkněte. Disk DVD/+R byl uzavřen.
• Rozdílná norma (NTSC/PAL) zdroje a
záznamu na disku.

ŽÁDNÝ ZVUK
• S citem zastrčte konektory.
• Zkontrolujte propojení mezi výstupem
zvuku z DVD a vstupem do TV. Poté
přepněte TV do správného módu,
zkontrolujte příručku k Vaší TV.

*
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SPECIFIKACE
Napájecí zdroj:~230V/50Hz
Příkon:35W
Hmotnost přehrávače:4.3kg
Hmotnost dálkového ovládání:100g
Rozměry:478x356x130mm (DxŠxV)
Systém: AUTO/PAL/NTSC
Laser: Polovodičový laser, vlnová délka
650nm

*
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