DVD+R/RW RECORDER
TECHNOSONIC DVD-R100
Návod k obsluze

Informace o bezpeãnosti a ustanovení
V¯STRAHA:
V zaﬁízení je pouÏit laser. Vzhledem k moÏnému
nebezpeãí zrakového úrazu by mûly b˘t kryty
pﬁístroje snímány pouze zpÛsobil˘m servisním
pracovníkem. UÏitím ovládacích nebo nastavovacích prvkÛ nebo provádûním procedur jin˘m
zpÛsobem, neÏ je popsáno v tomto návodu, se
mÛÏete vystavit nebezpeãnému záﬁení.

Poznámka:
Toto zaﬁízení bylo testováno a splÀuje podmínky
pro digitální zaﬁízení tﬁídy B podle ãásti 15 ustanovení FCC. Tyto podmínky byly stanoveny tak, aby
byla zaji‰tûna pﬁimûﬁená ochrana pﬁed ‰kodliv˘m
ru‰ením v bytové instalaci. Toto zaﬁízení produkuje, vyuÏívá a mÛÏe vyzaﬁovat rádiové vlny. V pﬁípadû, Ïe je instalováno nebo pouÏíváno v rozporu
s tímto návodem, mÛÏe zpÛsobovat ru‰ení rádiového vysílání. Neexistuje v‰ak Ïádná záruka, Ïe
k ru‰ení v pﬁípadû jednotliv˘ch instalací nedojde.
ZpÛsobuje-li toto zaﬁízení ru‰ení pﬁíjmu rozhlasového nebo televizního vysílání, coÏ mÛÏe b˘t zji‰tûno vypnutím a opûtovn˘m zapnutím tohoto zaﬁízení, doporuãuje se uÏivateli odstranit toto ru‰ení
jedním nebo nûkolika opatﬁeními:
– ZmûÀte smûr nebo polohu pﬁijímací antény
– Zvût‰ete vzdálenost mezi zaﬁízením a ru‰en˘m
pﬁijímaãem.
– Pﬁipojte zaﬁízení do jiné zásuvky, neÏ do které je
pﬁipojen ru‰en˘ pﬁijímaã.
– PoÏádejte o pomoc prodejce nebo radiotelevizního technika.
Tento v˘robek je vybaven technologií pro ochranu
autorsk˘ch práv, která jsou chránûna patenty registrovan˘mi ve Spojen˘ch Státech Americk˘ch a ostatní intelektuální vlastnictví spoleãnosti Macrovision
Corporation a jin˘ch vlastníkÛ. PouÏívání této technologie pro ochranu autorsk˘ch práv musí b˘t
schváleno spoleãností Macrovision Corporation.
Pﬁedpokládá se pouÏití pouze v domácím prostﬁedí
a pﬁi ostatních omezen˘ch projekcích, není – li firmou Macrovision Corporation stanoveno jinak.
Zpûtná rekonstrukce nebo rozebírání je zakázáno.

Tento v˘robek je vybaven technologií pro ochranu
autorsk˘ch práv, která jsou chránûna patenty registrovan˘mi ve Spojen˘ch Státech Americk˘ch a ostatní intelektuální vlastnictví spoleãnosti Macrovision
Corporation a jin˘ch vlastníkÛ. PouÏívání této technologie pro ochranu autorsk˘ch práv musí b˘t
schváleno spoleãností Macrovision Corporation.
Pﬁedpokládá se pouÏití pouze v domácím prostﬁedí
a pﬁi ostatních omezen˘ch projekcích, není – li firmou Macrovision Corporation stanoveno jinak.
Zpûtná rekonstrukce nebo rozebírání je zakázáno.
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JelikoÏ je bûÏné, Ïe tituly vydávané na DVD nevycházejí v rÛzn˘ch oblastech svûta ve stejnou
dobu, v‰echny pﬁehrávaãe jsou opatﬁeny kódy
oblastí, ve kter˘ch jsou provozovány, a disky
mohou b˘t rovnûÏ opatﬁeny zvlá‰tními kódy regionu. JestliÏe vloÏíte do pﬁehrávaãe disk s jin˘m
kódem oblasti, neÏ jak˘m je vybaven vá‰ pﬁehrávaã, budete o tom informováni zprávou na obrazovce. Disk nebude moÏné pﬁehrát.
(Kódy jednotliv˘ch oblastí:)

Svût je rozdûlen na 6 oblastí. KaÏd˘ pﬁehrávaã
DVD pracuje pouze s disky tûch oblastí, pro které
je urãen.
1: Kanada, Spojené státy, oblasti spadající pod
správu Spojen˘ch státÛ
2: Japonsko, Evropa, JiÏní Afrika, Stﬁední v˘chod
(vãetnû Egyptu)
3: Jihov˘chodní Asie, V˘chodní Asie (vãetnû
Hongkongu)
4: Austrálie, Nov˘ Zéland, Tichomoﬁské ostrovy,
Stﬁední Amerika, Mexiko, JiÏní Amerika, Karibik
5: Státy b˘valého Sovûtského svazu, indick˘ subkontinent, Afrika (také Severní Korea
a Mongolsko)
6: âína
Nikdy nevytváﬁejte nebo nemûÀte propojení,
je-li pﬁístroj zapnut˘.
V¯STRAHA: UVNIT¤ ZA¤ÍZENÍ SE NACHÁZÍ
VIDITELNÉ I NEVIDITELNÉ
LASEROVÉ ZÁ¤ENÍ.
ZAMEZTE KONTAKTU S LASEROV¯M
PAPRSKEM.
(VAROVN¯ ·TÍTEK JE UMÍSTùN
UVNIT¤ NA KRYTU LASERU)

Laserov˘ v˘robek
I. tﬁídy

Vyrobeno v licenci Dolby Laboratories. „Dolby",
„AC-3" a symbol dvojité D jsou ochranné známky
spoleãnosti Dolby Laboratoties.
© 1992 – 1997 Dolby Laboratories, Inc. V‰echna
práva vyhrazena.

DÛleÏité informace pro Va‰i bezpeãnost
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

Pﬁeãtûte si tyto instrukce
DodrÏujte je.
Dbejte v‰ech v˘strah.
Postupujte podle instrukcí.
NepouÏívejte tento pﬁístroj v blízkosti vody.
K ãi‰tûní pouÏívejte pouze vlhk˘ hadﬁík.
Nezakr˘vejte Ïádn˘ z vûtracích otvorÛ. Instalaci proveìte v souladu s instrukcemi v˘robce.
NeumisÈujte pﬁístroj do blízkosti tepeln˘ch zdrojÛ, jako jsou napﬁíklad radiátory, rozvody teplého vzduchu,
kamna nebo jiná zaﬁízení produkující teplo (vãetnû zesilovaãÛ).
NepodceÀujte úlohu zástrãky se zemnícím kolíkem.
JestliÏe dodávaná zástrãka nelze pﬁipojit do va‰í zásuvky, kontaktujte svého prodejce.
Zabezpeãte, aby se po napájecí ‰ÀÛﬁe nechodilo a aby nebyla pﬁiskﬁípnuta, obzvlá‰tû u zástrãky a na
zadním panelu zaﬁízení.
PouÏívejte pouze pﬁíslu‰enství a doplÀky specifikované v˘robcem.
NepouÏíváte – li pﬁístroj po dlouhou dobu, odpojte jej od sítû. TaktéÏ uãiÀte pﬁi bouﬁce.
Ve‰keré opravy svûﬁte pouze povolan˘m osobám. Odborn˘ servis je nutn˘ pﬁi jakémkoliv po‰kození pﬁístroje. Typick˘m pﬁíkladem jsou po‰kození napájecího kabelu nebo jeho zástrãky, vniknutá kapalina nebo
pﬁedmûty, které spadly do pﬁístroje, po‰kození pﬁístroje jeho vystavením vlhkosti nebo de‰ti, nesprávná
funkce pﬁístroje nebo po‰kození pádem.
PouÏívejte pouze vozíky, stojany, trojnoÏky, drÏáky nebo stolky specifikované v˘robcem nebo prodávané
se zaﬁízením.
Pﬁi pouÏití vozíku dbejte opatrnosti, abyste se vyhnuli úrazu zpÛsoben˘m pádem zaﬁízení.

PouÏití ve venkovních nebo vlhk˘ch prostorách:
Pﬁístroj, kter˘ nesplÀuje poÏadavky v pﬁíloze A# (Pﬁístroje pro pouÏití ve venkovních a vlhk˘ch prostorách),
nebo návod k jeho obsluze, by mûl b˘t oznaãen nápisem „V˘straha" a následujícím nebo podobn˘m varováním: „Abyste zamezili nebezpeãí poÏáru nebo úrazu elektrick˘m proudem, nevystavujte tento pﬁístroj de‰ti
nebo vlhkosti."
Zaﬁízení tﬁídy II by mûla b˘t trvale oznaãena slovy „Dvojitá izolace" nebo „Dvojitû izolováno" a „Pﬁi opravách
pouÏívejte v˘hradnû shodné náhradní díly."
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Bezpeãnostní opatﬁení
Pﬁed manipulací s tímto zaﬁízením si pﬁeãtûte následující
instrukce.

 Ochrana napájecího kabelu

V˘bûr typu disku vzhledem
k typu pﬁipojeného televizoru
Disky DVD a video CD b˘vají nahrány v televizním systému
PAL nebo NTSC. V následující tabulce vyberte správn˘ typ
disku podle pﬁipojeného televizoru.

Abyste se vyhnuli selhání pﬁístroje a byli chránûni pﬁed úrazem elektrick˘m proudem, poÏárem nebo jin˘m zranûním,
 Pﬁipojení k televizoru s více televizními systémy
dodrÏujte následující opatﬁení.
• Bûhem pﬁipojování nebo odpojování napájecího kabelu
DISK
TELEVIZOR
drÏte pevnû zástrãku. Netahejte za kabel.
Obraz je reprodu• Zabezpeãte, aby napájecí kabel byl mimo dosah zdrojÛ tepla.
kován správnû
• Na síÈov˘ kabel nikdy nepokládejte Ïádné tûÏké pﬁedmûty.
v soustavû PAL.
• Nikdy se nesnaÏte opravit nebo modifikovat napájecí ‰ÀÛru.

 Umístûní zaﬁízení
Zaﬁízení neumísÈujte do míst, která:
• jsou v pﬁímém dosahu sluneãních paprskÛ nebo zdrojÛ
tepla a do uzavﬁen˘ch automobilÛ
• mají vysokou teplotu (pﬁes 35 oC) nebo relativní vlhkost
(pﬁes 90 %)
• jsou pﬁíli‰ pra‰ná, protoÏe prach by mohl váÏnû po‰kodit
nûkteré vnitﬁní díly.

 NepouÏíváte-li pﬁístroj
JestliÏe pﬁístroj není pouÏíván, vypnûte jej. Pokud nebudete
pﬁístroj pouÏívat del‰í dobu, mûl by b˘t odpojen od elektrické sítû.

PAL
Obraz je reprodukován správnû
v soustavû
NTSC.

NTSC

 Pﬁipojení k televizoru pracujícímu v soustavû
NTSC
DISK

Obraz nebude
ostr˘.

 Do zaﬁízení nestrkejte prsty ani jiné
pﬁedmûty
Dot˘kání se vnitﬁních souãástí pﬁístroje je nebezpeãné
a mÛÏe vést k váÏnému po‰kození pﬁístroje.
Nerozebírejte pﬁístroj.
Nepokládejte Ïádné cizí pﬁedmûty na zásuvku disku.

PAL

 Nevystavujte pﬁístroj vodû a magnetickému poli

NTSC

•

•

•

•

NeumisÈujte pﬁístroj do blízkosti kvûtinov˘ch váz, nádob
na vodu, umyvadel apod. Vnikne-li kapalina do zaﬁízení,
mÛÏe dojít k jeho váÏnému po‰kození.
Nikdy k zaﬁízení nepﬁibliÏujte magnety nebo zmagnetizované pﬁedmûty.

Obraz je reprodukován správnû
v soustavû
NTSC.

 Pﬁipojení k televizoru pracujícímu v soustavû
PAL
DISK

Zaﬁízení umístûte do horizontální polohy a nepokládejte
na nûj Ïádné tûÏké pﬁedmûty.

PAL
Obraz nebude
ostr˘.

 Kondenzování vlhkosti
Na optice laseru se mÛÏe za následujících podmínek nahromadit vlhkost:
• ihned po spu‰tûní topení
• v pokoji se zv˘‰enou koncentrací páry nebo vlhkosti
• v pﬁípadû, Ïe je zaﬁízení náhle pﬁeneseno z chladného
prostﬁedí do teplého.
JestliÏe se uvnitﬁ zaﬁízení nahromadí vlhkost, nemusí pracovat
správnû. V takovém pﬁípadû zapnûte zaﬁízení a vyãkejte asi
1 hodinu, dokud se vlhkost neodpaﬁí.

TELEVIZOR
Obraz je reprodukován správnû
v soustavû PAL.

 Uskladnûní
•

TELEVIZOR

NTSC

 Co dûlat, kdyÏ pﬁístroj ru‰í pﬁíjem
televizního vysílání
V pﬁípadû, Ïe sledujete televizní program a pﬁehrávaã jste
ponechali v zapnutém stavu, mohou se na televizní obrazovce, v závislosti na podmínkách pﬁíjmu televizního vysílání,
objevit ru‰ení. Nejedná se o poruchu zaﬁízení ani televizoru.
Pﬁi sledování televizního vysílání pﬁehrávaã vypínejte.

1

Přehrávání DVD
•
•

Zapněte TV, nastavte „video“ jako TV vstup
Zapněte stereo systém, pokud jej máte zapojen k audio výstupu.

Základní přehrávání
1
2
3
4
5
6
7

Zapněte přístroj tlačítkem „POWER“
Rozsvítí se zelená kontrolka.
Stiskněte tlačítko „EJECT“, abyste otevřeli šuplík pro disk.
Vložte disk do šuplíku.
Stiskněte tlačítko „EJECT“
Vyberte šipkami na dálkovém ovládání titul (title), který chcete spustit.
Stiskněte tlačítko „PLAY“

Zastavení přehrávání a návrat do DVD Menu
Stiskněte tlačítko „MENU“.Přehrávač zastaví přehrávání a zobrazí hlavní menu tohoto DVD
titulu.
Po skončení přehrávání vyjměte disk z přehrávače a přehrávač vypněte.

Programování DVD
1 Stiskněte tlačítko „PBC“ a „STOP“
2 Stiskněte tlačítko „PROGRAM“
Zobrazí se Vám tabulka:

3 Doplňte do tabulky čísla titulů a kapitol, pomocí čísel na dálkovém ovladači.
• V tabulce uvidíte seznam čísel a za každým z nich dvě prázdná místa.Do prvních dvou
se vkládá číslo titulu a do druhých dvou číslo kapitoly.
• Po tabulce se pohybujte šipkami a zadávejte do zvýrazněných polí.
4 Zvolte „Play program“ a stiskněte tlačítko „ENTER“

Zrušení přehrávání programu
Stiskněte tlačítko „MEMORY“.Zvolte „Clear All“ a stiskněte „ENTER“

Zastavení přehrávání
Stiskněte tlačítko „STOP“ na dálkovém ovladači.

Rychlý posun vpřed a vzad
Na dálkovém ovladači:

Stiskněte dvojitou šipku vlevo (F.BWD) nebo vpravo (F.FWD) během přehrávání.
• Zmáčknutím tlačítka „PLAY“ se vrátíte k normálnímu přehrávání.

Posun vpřed nebo vzad po kapitolách
Na dálkovém ovladači:

Stiskněte dvojitou šipku vpravo (NEXT) ,pokud chcete přeskočit na další kapitolu.
Stiskněte dvojitou šipku vlevo (PREV.), pokud se chcete vrátit na začátek právě přehrávané
kapitoly.Pokud se chcete vrátit k předchozí kapitole,stiskněte toto tlačítko znovu.

Zastavení obrazu
Při přehrávání stiskněte tlačítko „PAUSE“.
• Zmáčknutím tlačítka „PLAY“ se vrátíte k normálnímu přehrávání.

Krokování obrazu
Při přehrávání stiskněte dvakrát tlačítko „PAUSE“.Obraz se posune po každým zmáčknutí
tlačítka.
• Zmáčknutím tlačítka „PLAY“ se vrátíte k normálnímu přehrávání.

Zpomalené přehrávání
Pro zpomalené přehrávání vpřed, stiskněte tlačítko „S.F.“ (Slow Forward).Rychlost
přehrávání se po každém zmáčknutí zmenší o polovinu.
Pro zpomalené přehrávání vzad, stiskněte tlačítko „S.R.“ (Slow Reverse).Rychlost přehrávání
se po každém zmáčknutí zmenší o polovinu.
• Zmáčknutím tlačítka „PLAY“ se vrátíte k normálnímu přehrávání.

Přímá volba scén
Volba scén podle čísla titulů nebo kapitol
1.
2.
3.
4.

Při přehrávání stiskněte tlačítko „GOTO“
Pomocí šipek se pohybujte po prázdných polích
Vyplňte číslo titulu a kapitoly
Stiskněte „ENTER“

Pro opuštění této funkce stiskněte opět tlačítko „GOTO“

Volba scén pomocí času
1.
2.
3.
4.

Při přehrávání stiskněte tlačítko „GOTO“
Pomocí šipek se pohybujte po prázdných polích
Vepište čas od kterého chcete přehrávat.
Stiskněte „ENTER“

Pro opuštění této funkce stiskněte opět tlačítko „GOTO“

Opakované přehrávání
Opakování
Stiskněte tlačítko „1/ALL REPEAT“
Jedno zmáčknutí: opakování kapitoly
Dvě zmáčknutí: opakování titulu
Tři zmáčknutí: vypnutí opakování

Opakování mezi body A-B
V režimu přehrávání (v místě, kde chcete zahájit opakování) stiskněte jednou tlačítko "A-B“
(označené jako A), a pak stiskněte
opět tlačítko "A-B“, tentokrát v místě, kde chcete ukončit úsek opakování (označené jako B).
Poté přehrávač zahájí automatické
opakování úseku mezi bodem A a B. Dalším stisknutím tlačítka "A-B“ se funkce opakování
mezi body "A-B“ zruší.

Další funkce
Zobrazení informace o přehrávané scéně
Stiskněte tlačítko „INFO“ a zobrazí se Vám dostupné informace o přehrávaném mediu.

Funkce ZOOM
Opakovaným stisknutím tlačítka „ZOOM“ se bude obraz přibližovat.Po dosažení
maximálního přiblížení se dalším zmáčknutím tlačítka vrátí do původní podoby.

Změna volby audio stopy
Opakovaným stlačením tlačítka „AUDIO“ se bude přepínat audiostopa (pokud jich titul
obsahuje více).

Zobrazení titulků
Opakovaným stlačením tlačítka „SUBTITLE“ se budou přepínat titulky v různých jazycích
k přehrávanému titulu (pokud jich titul obsahuje více).

Funkce ANGLE
Opakovaným stlačením tlačítka „ANGEL“ můžete měnit různé pohledy na přehrávanou scénu
(tuto volbu musí DVD podporovat).

Funkce TITLE
Každý DVD disk obsahuje tituly (některé DVD může obsahovat jen jeden titul).Každý titul
se dělí na několik kapitol.
Stisknutím tlačítka „TITLE“ se nám zobrazí menu titulu (tuto volbu musí DVD podporovat).

Funkce MENU
Některé DVD disky mají unikátní strukturu menu, známou jako DVD menu.
Stlačením tlačítka „MENU“ se při přehrávání dostanete do menu, kde si můžete nastavit
přehrávaný zvuk, jazyk titulků, atd…(každé DVD má svoji podobu menu)

Funkce PICTURE
Zmáčknutím tlačítka „PICTURE“ se zobrazí menu, kde můžete nastavit jas a ostrost obrazu.

Funkce MUTE
Tato funkce slouží k rychlému ztlumení zvuku.Aktivuje se stlačením tlačítka „MUTE“.

Nastavení hlasitosti reproduktorů
Hlasitost reproduktorů můžete měnit v různých režimech po zmáčknutí tlačítka „AMP“.
Máte na výběr:
§ All Ch – všechny reproduktory dohromady
§ Surr Ch – zadní reproduktory
§ Center Ch – střední reproduktor
§ Subw Ch – basový reproduktor
Hlasitost přidáváte nebo ubíráte tlačítkami „VOLUME +“ ,“VOLUME –„

Přehrávání MP3
1
2
3

Vložte CD s MP3 soubory
Zobrazí se tabulka se seznamem MP3 soubory
Vyberte šipkami požadovanou skladbu a spusťte zmáčknutím tlačítka „ENTER“
nebo „PLAY“

Nastavení obrazu
Tvar obrazu
1 Pro zobrazení menu setup stiskněte tlačítko „SETUP“
2 Zvolte šipkami záložky „VIDEO“ a potvrďte tlačítkem „ENTER“
3 A ve volbě „aspekt ratio“ si můžete vybrat z následujících zobrazovacích režimů: 4:3 PS, 4:3 LB,
16:9

Norma vysílání
1 Pro zobrazení menu setup stiskněte tlačítko „SETUP“
2 Zvolte šipkami záložku „VIDEO“ a potvrďte tlačítkem „ENTER“
3 A ve volbě TV Systém zvolte normu pro vaši TV.Máte na výběr NTSC nebo PAL (norma
používaná v ČR je Pal)

Ladění TV kanálů
Pokud provedete automatické ladění kanálů, původně uložené budou přemazány.
Než provedete automatické ladění, ujistěte se, že máte správně zvolenu volbu zdroje signálu
(Cable nebo Antenna).
1 Stiskněte tlačítko „SETUP“
2 Pomocí šipek zvolte „Video Setup“ a potvrďte
3 Pomocí šipek zvolte „Channel Search“ a potvrďte
4 Zvolte „Confirm“ pro ladění kanálů nebo „Cancel“ pro návrat

Přidání/smazaní kanálů
1
2
3
4

Stiskněte tlačítko „SETUP“
Pomocí šipek zvolte „Video Setup“ a potvrďte
Pomocí šipek zvolte „Add/Del CHs“ a potvrďte
Pomocí šipek zvolte kanál a potvrďte

Nastavení zdroje TV signálu
5 Stiskněte tlačítko „SETUP“
6 Pomocí šipek zvolte „Video Setup“ a potvrďte
7 Pomocí šipek zvolte „Cable/Antenna“ a potvrďte
8 Pomocí šipek zvolte „Cable“ nebo „Antenna“ a potvrďte

Nastavení zvuku
Audio DVD
1 Pro zobrazení menu setup stiskněte tlačítko „SETUP“
2 Zvolte šipkami záložku „AUDIO“ a potvrďte tlačítkem „ENTER“
3 Zvolte jestli budete využívat digitální výstup – „Digital out“ nebo analogový výstup
„Analog out“.Analogový výstup slouží k přímému propojení s reproduktory

Nastavení rodičovského zámku
1. Pro zobrazení menu setup stiskněte tlačítko „SETUP“
2. Zvolte šipkami záložku „System info“ a potvrďte tlačítkem
3. Zvolte „Password“, objeví se menu, kde budete moci zadat nový číslicový kód
(přednastavený kód je 99999)
4. Zvolte „Rating“, objeví se menu, kde budete moci zvolit úroveň rodičovského zámku
(tuto volbu musí DVD podporovat)

Funkce nahrávání
Nahrávání
(přemazání původního záznamu)

1 Zvolte titul, který chcete přemazat
2 Stisknutím tlačítka „REC“ se dostanete do režimu „live screen“
3 Zvolte zdroj, ze kterého si přejete nahrávat
4 Stiskněte tlačítko „REC“
5 Stisknutím tlačítka „STOP“ ukončíte nahrávání

Problémy při nahrávání
V případě, že přístroj nezačne nahrávat, zkontrolujte následující :
• Zkontrolujte správné vložení disku
• Zkontrolujte formát disku
• Uvolněte nahrávací místo na disku
• Vložte opětovně disk do přístroje

Nastavení nahrávání
Disk media setup (toto menu je funkční jen pokud je vložen disk DVD+R nebo DVD+RW)

Nastavení uzavření disku (Finalizce)
9
10
11
12

Stiskněte tlačítko „SETUP“
Pomocí šipek zvolte „Disc media“ a potvrďte
Pomocí šipek zvolte „Finalize“ a potvrďte
Zvolte „Confirm“ pro uzavření disku nebo „Cancel“ pro návrat
• Uzavření disku lze provést jen u médií DVD+R
• Po uzavření disku už nebude možné na toto medium nic nahrát

Nastavení mazání
1 Stiskněte tlačítko „SETUP“
2 Pomocí šipek zvolte „Disc media“ a potvrďte
3 Pomocí šipek zvolte „Erase“ a potvrďte
4 Zvolte „Confirm“ pro vymazání disku nebo „Cancel“ pro návrat
• Vymazání disku je možné pouze u disku DVD+RW
• Mazání disku bude trvat zhruba 2-3 minuty

Nastavení kvality nahrávání
1
2
3
4

Stiskněte tlačítko „SETUP“
Pomocí šipek zvolte „Recording“ a potvrďte
Pomocí šipek zvolte „Recording quality“ a potvrďte
Zvolte kvalitu nahrávání a potvrďte
• HQ : nejlepší kvalita nahrávání – zhruba 1 hodina záznamu na disk
• SP : standardní kvalita nahrávání – zhruba 2 hodiny záznamu na disk
• LP : zhruba 3 hodiny záznamu
• EP : zhruba 4 hodiny záznamu
• SLP: zhruba 6 hodin záznamu

Nastavení ukládání kapitol
1 Stiskněte tlačítko „SETUP“
2 Pomocí šipek zvolte „Recording“ a potvrďte
3 Pomocí šipek zvolte „Auto chapter“ a potvrďte
4 Pomocí šipek zvolte ON nebo OFF pro zapnutí nebo vypnutí této funkce
Pokud je tato funkce zapnuta, přístroj sám vkládá značky kapitol při nahrávání.

Nastavení časovače nahrávání
1.
2.
3.
4.

Stiskněte tlačítko „SETUP“
Pomocí šipek zvolte „Schedule“ a potvrďte
Zvolte řádek, do kterého budete zadávat čas a potvrďte
Nastavte možnost opakování nahrávání
(pokud chcete nahrávat pořad, který se opakuje každý pátek, zvolte „weekly Fri“
5. Postupně nastavte začátek nahrávání „start time“, délka nahrávání „duration“, zdroj
signálu „source“ (pokud chcete nahrávat z televize, napište číslo kanálu), kvalitu
nahrávání „duality“
6. Zvolte „ON/OFF“, pokud chcete časovač zapnout nebo vypnout
7. Potvrďte tlačítkem „PLAY“ pro uložení nastavení

Nahrávání z externích zdrojů
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vložte do přístroje disk
Stiskněte tlačítko „DVD/REC“ pro přepnutí do nahrávacího režimu
Pomocí tlačítka „SOURCE“ zvolte požadovaný vstupní signál
Stiskněte tlačítko „REC“ pro spuštění nahrávání
Stiskněte tlačítko „STOP“ pro zastavení nahrávání
Stiskněte tlačítko „DVD/REC“ pro přepnutí do přehrávacího režimu
Pomocí šipek zvolte záznam, který jste právě pořídili
Stiskněte tlačítko „PLAY“ pro spuštění přehrávání

Nahrávání z televize
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Vložte do přístroje disk
Stiskněte tlačítko „DVD/REC“ pro přepnutí do nahrávacího režimu
Pomocí tlačítka „SOURCE“ zvolte režim TV tuneru
Pomocí tlačítek „CHANNEL +/-„ zvolte kanál, ze kterého chcete nahrávat
Stiskněte tlačítko „REC“ pro spuštění nahrávání
Stiskněte tlačítko „STOP“ pro zastavení nahrávání
Stiskněte tlačítko „DVD/REC“ pro přepnutí do přehrávacího režimu
Pomocí šipek zvolte záznam, který jste právě pořídili
Stiskněte tlačítko „PLAY“ pro spuštění přehrávání

Editace
Editace titulu při přehrávání
Vkládání kapitoly
1. Zvolte titul k přehrávání a spusťte jej
2. Stiskněte tlačítko „EDIT“ pro zobrazení „Edit menu“
3. Pomocí šipek vyberte volbu „Insert chapter“.V okamžik, kdy si přejete vložit kapitolu
zmáčkněte tlačítko „PLAY“
Odstranění kapitoly
1. Zvolte titul k přehrávání a spusťte jej
2. Stiskněte tlačítko „EDIT“ pro zobrazení „Edit menu“
3. Pomocí šipek vyberte volbu „Remove chapter“.V okamžik, kdy si přejete odstranit
kapitolu zmáčkněte tlačítko „PLAY“
Skrytí kapitoly
1. Zvolte titul k přehrávání a spusťte jej
2. Stiskněte tlačítko „EDIT“ pro zobrazení „Edit menu“
3. Pomocí šipek vyberte volbu „Hide chapter“.V okamžik, kdy si přejete skrýt kapitolu
zmáčkněte tlačítko „PLAY“

Zobrazení kapitoly
1. Zvolte titul k přehrávání a spusťte jej
2. Stiskněte tlačítko „EDIT“ pro zobrazení „Edit menu“
3. Pomocí šipek vyberte volbu „Show chapter“.V okamžik, kdy si přejete zobrazit
kapitolu zmáčkněte tlačítko „PLAY
Nový zmenšený obrázek
1. Pomocí šipek vyberte volbu „New picture“
2. V okamžik, kdy si přejete vytvořit zmenšený obrázek zmáčkněte tlačítko „PLAY“

Editace titulu při zastaveném přehrávání
Odstranění titulu
1. Zvolte titul v „Title menu“
2. Stiskněte tlačítko „EDIT“ pro zobrazení „Edit menu“
3. Pomocí šipek vyberte volbu „Erase title“
4. Stiskněte tlačítko „PLAY“ pro potvrzení
Přehrávání celého titulu
1. Zvolte titul v „Title menu“
2. Stiskněte tlačítko „EDIT“ pro zobrazení „Edit menu“
3. Pomocí šipek vyberte volbu „Play full time“
4. Stiskněte tlačítko „PLAY“ pro potvrzení.Titul bude přehráván celý, včetně skrytých
kapitol.
Provedení disku kompatibilním
1. Zvolte titul v „Title menu“
2. Stiskněte tlačítko „EDIT“ pro zobrazení „Edit menu“
3. Pomocí šipek vyberte volbu „Make compatible“
4. Stiskněte tlačítko „PLAY“ pro potvrzení.
(Touto volbou můžete udělat DVD+RW disk kompatibilní s větším počtem
přehrávačů)
Uzavření
1. Zvolte titul v „Title menu“
2. Stiskněte tlačítko „EDIT“ pro zobrazení „Edit menu“
3. Pomocí šipek vyberte volbu „Finalize“
4. Stiskněte tlačítko „PLAY“ pro potvrzení
(Po uzavření už nikdy nemůžete na tento DVD+R disk nic nahrát ani jej editovat)

