DVD Recorder
Technická aktualizace návodu k obsluze
Vážený zákazníku, omlouváme se za technické změny, které byly provedeny
v průběhu produkce tohoto rekordéru a po jeho uvedení na trh.
Před použitím tohoto rekordéru si prosím pečlivě přečtěte tuto aktualizaci.
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PŮVODNÍ

NOVÉ

str. 14 - původní text

str. 14 - nový opravený text

• Možnosti funkce SMARTLINK nejsou dostupné,
pokud je přístroj vypnutý při položce „Power
save standby” nastavené na hodnotu „On”
(strana 96).

• Napájení přístroje musí být zapnuté, aby bylo
možno používat všechny přednosti funkce
SMARTLINK kromě funkce One Touch Play
(Nahrávání jedním dotekem), One Touch Menu
(Menu jedním dotekem) a One Touch Timer
(Časovač jedním dotekem).

str. 19 - původní obrázky

str. 19 - nové obrázky
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Vyberte položku „Others” a stiskněte
tlačítko ENTER.
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Vyberte položku „Command Mode”
a stiskněte tlačítko ENTER.
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Vyberte položku „Others” a stiskněte
tlačítko ENTER.

Vyberte položku „Command Mode”
a stiskněte tlačítko ENTER.

str. 28 - původní text

str. 28 - nový opravený text

TV Direct Rec

TV Direct Rec

Pokud používáte zapojení SMARTLINK,
můžete snadno zaznamenávat program, který
právě sledujete na svém televizoru.
Pokud je televizor zapnutý, stiskněte tlačítko
z REC. Rekordér se automaticky zapne
a začne nahrávat program, který sledujete na
televizoru.

Pokud používáte zapojení SMARTLINK,
můžete snadno zaznamenávat program, který
právě sledujete na svém televizoru.
Pokud je televizor zapnutý, stiskněte tlačítko
z REC.

str. 29 - původní text

str. 29 - nový opravený text

„NEW” (nebo N):

„NEW”:

str. 32 - původní text

str. 32 - nový opravený text

z Tipy
• Pokud je položka „DTS” nastavena na hodnotu
„Off” v nastavení „Audio”, možnost volby stopy
DTS se na obrazovce neobjeví, i když disk
obsahuje stopy ve formátu DTS (strana 91).

z Tipy
• Pokud je hodnota „DTS“ v položce „Audio
Connection“ (Zapojení audio) nastavena na
hodnotu „Off” v nastavení „Audio”, možnost
volby stopy DTS se na obrazovce neobjeví,
i když disk obsahuje stopy ve formátu DTS
(strana 91).

str. 96 - původní obrázek

str. 96 - nový obrázek
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Vyberte položku „Others” a stiskněte
tlačítko ENTER.
Zobrazí se menu nastavení obrazu
„Others” s následujícími možnostmi.
Výchozí nastavení jsou podtržena.

Vyberte položku „Others” a stiskněte
tlačítko ENTER.
Zobrazí se menu nastavení obrazu
„Others” s následujícími možnostmi.
Výchozí nastavení jsou podtržena.

Část „Power save standby (Úspora energie
v pohotovostním režimu)” a „Poznámky”
odstraněna.

str. 103 - původní text

str. 103 - nový opravený text

Indikace režimu záznamu je nesprávná.

Indikace režimu záznamu je nesprávná.

, Pokud je záznam nebo kopírování kratší než
tři minuty, může být indikace režimu
záznamu nesprávná. Skutečný aktuální
záznam je proveden správně ve zvoleném
režimu záznamu.

, Pokud je záznam nebo kopírování kratší než
deset minut, nebo pokud je déle než deset
minut zobrazen obraz s minimem pohybu,
může být indikace režimu záznamu
zobrazena nesprávně. Mějte na paměti, že
skutečný záznam nebo kopírování bylo
provedeno správně ve zvoleném režimu
záznamu.

str. 104 - původní text

str. 104 - text odstraněn

, Pro snížení počtu otáček ventilátoru
nastavte položku „Power save standby” na
hodnotu „On” (v nastavení „Others”)
(strana 96).
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Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné
v Evropské unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém
sběru)
Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by
s výrobkem po ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným
odpadem z domácnosti. Místo toho by měl být odložen do sběrného místa
určeného k recyklaci elektronických výrobků a zařízení. Dodržením této instrukce
zabráníte negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, které naopak
může být ohroženo nesprávným nakládáním s výrobkem při jeho likvidaci.
Recyklováním materiálů, z nichž je výrobek vyroben, pomůžete zachovat přírodní
zdroje. Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto výrobku kontaktujte prosím
místní orgány státní správy, místní firmu zabezpečující likvidaci a sběr odpadů
nebo prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili.

