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Predstavenie rekordéra s pevným diskom a Beo4, 4 
Dozviete sa, ako pomocou diaľkového ovládača Beo4 obsluhovať rekordér s pevným 

diskom a ako vyvolať ponuky na televíznu obrazovku. 

Bežné použivanie, 9 
Dozviete sa, ako sa používa rekordér s pevným diskom s úrovňou funkcií BASIC 

(predvolená) a aj to, ako programy nahrávať a potom ich prehrávať, ako zobraziť 

obsah a zoznam časovaných nahrávok. Obsahom tejto kapitoly sú aj informácie  

o tom, ako prerušiť a opätovne prehrať prebiehajúci program. 

Pokročilá obsluha, 23 
Dozviete sa o ďalších funkciách, dostupných vtedy, keď nastavíte úroveň funkcií na 

ADVANCED, ako sú napríklad aktivácia rodičovského zámku a umiestnenie nahrávok 

v skupinách. Kapitola tiež obsahuje informácie o tom, ako obsluhovať pripojený  

set-top-box. 

Preferenčné nastavenia, 36 
Dozviete sa, napríklad, ako sa nastavuje štandardné trvanie nahrávok, čas a dátum, 

úroveň funkcií a jazyk ponúk. 

Inštalácia rekordéra s pevným diskom, 38 
Dozviete sa, ako s vaším výrobkom zaobchádzať, ako ho umiestniť a nainštalovať.  

V tejto kapitole sa tiež nachádza prehľad zásuvkového panela. 

Ponuky on-screen, 42 
Prehľad ponúk on-screen. 
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Predstavenie rekordéra s pevným diskom a Beo4 

S rekordérom s pevným diskom  

Bang & Olufsen už nemusíte používať 

videokazety. Namiesto toho môžete 

ukladať nahrávky na zabudovaný 

pevný disk. 

Ak je zabudovaný pevný disk naplnený, 

rekordér automaticky uvoľní miesto pre 

nové nahrávky. Vaše najdôležitejšie 

nahrávky môžete ochrániť pred 

vymazaním, takže môžu byť 

vymazané iba na váš príkaz. 

Rekordér s pevným diskom vám takisto 

umožňuje prerušiť prebiehajúci 

program na krátku chvíľu a neskôr ho 

znova prehrať, takže nič nepremeškáte. 

Nahrávanie programov 

Rekordér s pevným diskom vám umožňuje 
nahrať a uložiť televízne a satelitné (DTV*) 
programy a programy set-top boxu (STB) na 
pevný disk.  

Vy rozhodujete, či ich chcete uchovať dočasne 
alebo nastálo. Manuálne a načasované 
nahrávky, ktoré urobíte, sa ukladajú v ponuke 
HARD DISC CONTENT a prebiehajúce 
programy, ktoré prerušíte a znova prehrávate 
sa dočasne uložia v trojhodinovej vyrovnávacej 
pamäti pre opätovné prehrávanie. Ak chcete, 
môžete presunúť uložené programy  
z vyrovnávacej pamäti do ponuky  
HARD DISC CONTENT. 

HARD  DISC  CONTENT ALL

GO

THE  SOPRANOS 12:14 17  JUN 1:34 
CROCODILE  HUNTER 9:12 17  JUN 1:00 
WRC  RALLY 12:00 14  JUN 1:12 
AUSTRALIAN  OPEN 9:00 13  JUN 3:25 
SAT  117 23:00 29  MAY 2:55 
TV  24 18:00 24  MAY 1:05 
V.AUX  4 23:10 22 MAY 12:30 
DAYS  OF  THUNDER 22:00 20  MAY 1:55 
CASABLANCA 21:00 13  APR 2:15 

edit group
options play
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S rekordérom s pevným diskom nemusíte zaplniť váš dom hromadami videokaziet. Nahrávky môžete 
ukladať na pevný disk a kedykoľvek vyvolať prehľad nahrávok na televíznu obrazovku. 

*POZNÁMKA! Na niektorých diaľkových 
ovládačoch Beo4 sa tlačidlo DTV nazýva SAT  
a tlačidlo V MEM sa nazýva V TAPE. 

Vyrovnávacia 
pamäť pre 
opätovné 
prehrávanie 

HARD DISC 
CONTENT



TV LIGHT RADIO

DTV DVD CD

V MEM RECORD A MEM

7 8 9

4 5 6

TEXT 0 MENU

1 2 3

LIST EXIT

STOP

GO

Diaľkový ovládač Beo4, dodávaný  
s televízorom, vám umožňuje prístup ku 
všetkým funkciám. Keď používate nejakú 
funkciu, informuje vás displej na Beo4, na 
rekordéri alebo obrazovka televízora. 

Keď zapnete rekordér z pohotovostného 
režimu, trvá mu až 35 sekúnd, než sa 
naštartuje. V tomto čase je možné používať 
systém ponúk, ale nie je možné prehrávať 
nahrávky ani uskutočňovať nové nahrávky. 

Zapnutie rekordéra s pevným diskom a začatie 
prehrávania nahrávky. 

Na niektorých diaľkových ovládačoch Beo4 sa 
tlačidlo V MEM nazýva V TAPE 

Dvojitým stlačením začnete manuálne nahrávanie 
zvoleného zdroja, ako napr. televízie  

Vkladanie údajov v ponukách on-screen, voľba 
čísla kanála a vloženie bodu v čase, do ktorého sa 

v nahrávke chcete dostať 

Pohyb medzi položkami ponuky. Počas 
prehrávania skok v nahrávke vpred alebo vzad, 

zakaždým o jednu minútu. Krok medzi snímkami 
pri prerušenom prehrávaní 

Vkladanie údajov v ponukách on-screen. Krok 
medzi nahrávkami počas prehrávania 

Prijatie a uloženie inštrukcií alebo nastavení. 
Stlačte a podržte, čím zobrazíte nahrávky, ktoré 

ste uložili* 

Pohyb o jednu úroveň ponuky späť. Prerušenie 
prebiehajúceho programu. Stlačením prerušíte 
prehrávanie nahrávky a opätovným stlačením 

prehrávanie úplne zastavíte 

Na displeji Beo4 sa zobrazuje zvolený  
zdroj 

Zrýchlený pohyb vzad počas prehrávania alebo 
opätovného prehrávania 

Zrýchlený pohyb vpred počas prehrávania alebo 
opätovného prehrávania 

Ochrana nahrávky pred vymazaním 

Spomalené prehrávanie nahrávky alebo opätovné 
prehrávanie prebiehajúceho programu. Začatie 
nahrávania programu 

Návrat do hlavnej ponuky rekordéra z ľubovoľnej 
podponuky. Odstránenie informácií o prehrávaní  
z obrazovky 

Nastavenie hlasitosti zvuku; stlačením v strede 
zvuk umlčíte  

Prepnutie rekordéra a televízora do 
pohotovostného režimu 

V.MEM 

V.TAPE 

 

 

 

 

EXIT 

 

• 

V MEM 

RECORD 

0 – 9 

    

GO 

STOP 
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*POZNÁMKA! Táto funkcia nie je dostupná pri 
všetkých televízoroch. 



TIMER 
Indikuje, že do rekordéra bolo naprogramované 
časované nahrávanie. 

Nápis TIMER zostáva v pohotovostnom režime 
svietiť a bliká, ak časované nahrávanie nie je 
možné previesť. 

RECORD 
Indikácia, že “prebieha nahrávanie”. 

Nápis RECORD bliká, ak z nejakého dôvodu nie je 
možné uskutočniť manuálne nahrávanie - napríklad 
ak koliduje s časovaným nahrávaním. 

REPLAY 
Rekordér s pevným diskom vám umožňuje prerušiť 
aktuálny program, ak si chcete, napríklad, urobiť 
krátku prestávku a program prehrať znova neskôr. 
Nápis REPLAY indikuje, že sa aktuálny zdroj, ako 
napríklad V.TUNER, prehráva z trojhodinovej 
vyrovnávacej pamäti na pevnom disku. 

Ďalšie informácie o tom, ako znova prehrať 
prebiehajúci program, nájdete v kapitole 

“Prerušenie a opätovné prehrávanie 
prebiehajúceho programu” na strane 20. 

• (Kontrolka pohotovostného režimu) 
Keď rekordér vypnete, kontrolka sa rozsvieti 
načerveno. Keď sa rekordér používa, kontrolka 
svieti nazeleno. Kontrolka bliká načerveno  
a nazeleno, keď sa rekordér prehrieva. 

Zobrazované informácie a ponuky 

Displej na rekordéri vás informuje  

o aktuálnom stave rekordéra. 

Informuje vás, ak znova prehrávate 

prebiehajúci program, ak na vykonanie 

čakajú časované nahrávky a ak 

prebieha nahrávanie. 

Ak sa dve nahrávky prekrývajú, alebo 

ak nahrávku nie je možné uskutočniť, 

je to tiež na displeji indikované. 

Prevádzka rekordéra s pevným diskom 

je sprevádzaná ponukami on-screen, 

prístupnými cez hlavnú ponuku.  

V ponukách presúvajte kurzor po 

jednotlivých položkách. Pre každú 

položku môžete zadať informáciu 

priamo pomocou tlačidiel, alebo 

môžete prehľadávať medzi 

dostupnými možnosťami. 

Ďalšie informácie nájdete v kapitole 
„Ponuky on-screen” na strane 42. 

TIMER      RECORD      REPLAY
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Používanie ponúk on-
screen … 
Stlačte tlačidlo V MEM* a potom 
zelené tlačidlo, ak chcete zapnúť 
rekordér s pevným diskom  
a vyvolať hlavnú ponuku.  

Stláčaním týchto tlačidiel sa 
pohybujete medzi rôznymi 
možnosťami ponuky 

Stlačením tohto tlačidla 
sprístupníte rôzne nastavenia 

Stlačením tohto tlačidla umožníte 
vkladanie údajov do ponuky 

Stlačením vyvoláte podponuku, 
alebo uložíte nastavenie, ktoré 
ste previedli 

Alebo stlačte farebné tlačidlo, 
čím zvolíte možnosť zobrazenú  
v informačnom poli 

Stlačte, ak sa chcete vrátiť na 
predchádzajúcu ponuku 

Stlačte EXIT alebo V MEM, ak 
chcete opustiť systém ponúk  
a vrátiť sa k aktuálnemu zdroju 

Prvou ponukou v systéme ponúk je hlavná ponuka, 
kde môžete sprístupniť obsah pevného disku, 
naprogramovať časované nahrávanie, zobraziť 
časovače, zmeniť nastavenia, zapnúť zdroj 
V.TUNER (TV tuner zabudovaný do rekordéra  
s pevným diskom*), zapnúť pripojený set-top box 
alebo DVD prehrávač a spustiť alebo zastaviť 
nahrávanie. 

Systém ponúk rekordéra s pevným diskom môžete 
vyvolať aj cez hlavnú ponuku televízora. Stlačte 
tlačidlo MENU, tlačidlami so šípkou zvoľte V MEM 
alebo V TAPE a stlačte tlačidlo GO. 

*Aby ste mohli sprístupniť zdroj V.TUNER, musíte 
najprv nastaviť možnosť REPLAY v ponuke SETUP 
alebo na BASIC alebo na EXTENDED. Ďalšie 
informácie nájdete v kapitole ‘Preferenčné 
nastavenia’ na strane 36.  

V MEM 
 

 
 

     

0 – 9 

GO 

 
  

STOP 

EXIT
V MEM 

MENU

HARD  DISC  CONTENT

TIMER  PROGRAMMING

TIMER  INDEX

SETUP

V. TUNER

STB

RECORD

menu stb
v.tuner record

7

Názov 
ponuky 

Informačné  
pole  

Možnosti 
ponuky   

*POZNÁMKA! Na niektorých diaľkových ovládačoch 
Beo4 sa tlačidlo V MEM nazýva V TAPE.  
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Bežné používanie 

Nahrávanie programu, 10

 • Nahrávanie s časovačom 
 • Kontrola už nastavených časovačov 
 • Okamžité nahrávanie 
 • Nahrávanie s časovačom cez teletext 

Prehrávanie nahrávky, 14

 • Automatické prehrávanie 
 • Voľba nahrávky 
 • Prehrávanie nahrávky 
 • Prerušenie a zastavenie prehrávania 
 • Prezeranie zoznamu nahrávok 

Editovanie nahrávok, 18

 • Ochrana nahrávky 
 • Vymazanie nahrávky 

Prerušenie a opätovné prehrávanie prebiehajúceho programu, 20 

 • Prerušenie programu 
 • Opätovné prehrávanie programu 
 • Informácie o nahrávaní 
 • Informácie o prepínaní zdrojov 
 • Kopírovanie z vyrovnávacej pamäte na pevný disk 

V tejto kapitole sa popisujú funkcie, 

ktoré by ste mohli používať denne. 

Tieto funkcie sú dostupné na úrovni 

funkcií BASIC, čo je predvolené 

továrenské nastavenie. 

Rekordér s pevným diskom má dve 

skupiny funkcií - skupinu základných 

a skupinu pokročilých funkcií. Obsah 

systému ponúk závisí od toho, ktorú 

skupinu si zvolíte. 

Vlastnosti dostupné v úrovni vlastností 

BASIC sú dostupné aj v úrovni 

vlastností ADVANCED. 

Ďalšie informácie o ponuke FEATURE 

LEVEL nájdete v kapitole ‘Preferenčné 
nastavenia’ na strane 36. 
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Nahrávanie programu 

Rekordér s pevným diskom je možné 

nastaviť, aby nahrával dostupný zdroj 

alebo kanál v ľubovoľnom určenom 

čase. Rekordér s pevným diskom začne 

a prestane nahrávať automaticky. 

Môžete nastaviť časovač - časované 

nahrávanie - ktoré sa uskutoční raz, 

alebo v určitých dňoch týždňa. Naraz 

môžete nastaviť až 15 časovačov. 

Vaše uložené časovače sú vymenované 

v registri TIMER INDEX. Tu môžete 

upravovať alebo vymazať vaše časovače. 

Môžete takisto tu a teraz nahrať 

aktuálny program. 

Aby časovače boli prevedené 

korektne, nastavte na zabudovaných 

hodinách presný čas a dátum. Ďalšie 

informácie o hodinách nájdete  

v kapitole ‘Preferenčné nastavenia’  
na strane 38. 

Nastavte časovač v ponuke TIMER 
PROGRAMMING. Tu môžete nastaviť, z ktorého 
zdroja sa bude nahrávať, čas začatia programu, 
čas ukončenia programu a dátum, alebo dni  
v týždni, v ktorých je program vysielaný. 

Programovanie časovača ... 
> Stlačením V MEM* a následným stlačením 

zeleného tlačidla vyvoláte hlavnú ponuku 
rekordéra s pevným diskom 

> Stláčaním  zvýraznite položku TIMER 
PROGRAMMING. 

> Stlačením GO vyvoláte ponuku pre nastavenie 
časovaného nahrávania. Zvýraznená je položka 
SOURCE. 

> Stláčaním  alebo  prechádzate po 
jednotlivých možnostiach. 

> Použite číslicové tlačidlá alebo  alebo  a vložte 
informácie pre časované nahrávanie; zdroj, číslo 
kanála, čas zastavenia, dátum, atď. Ak chcete 
naprogramovať časovač s denným alebo 
týždenným cyklom, zvýraznite položku DATE  
a stlačte zelené tlačidlo. Položka DATE sa zmení 
na WEEKDAYS. 

> Stlačením tlačidla EXIT ponuku opustíte, 
alebo …

> Stlačením tlačidla GO nahrávanie uložíte. 

Všimnite si, že nemôžete nahrať programy, ktoré 
sú chránené proti kopírovaniu spoločnosťou 
Macrovision. 

Ponuka TIMER PROGRAMMING obsahuje ďalšie 
možnosti, keď nastavíte FEATURE LEVEL na 
ADVANCED. Ďalšie informácie o obsahu ponuky 
TIMER PROGRAMMING nájdete v kapitole 
“Ponuky on-screen” na strane 44. 

Nahrávanie s časovačom 

TIMER  PROGRAMMING 

GO 

SOURCE V.TUNER 

PROGRAM 1 

START  TIME 14:41 

STOP  TIME 15:41 

DATE THU  26 JUN 

PROTECTION OFF 

 
 store 
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*POZNÁMKA! Na niektorých diaľkových ovládačoch 
Beo4 sa tlačidlo V MEM nazýva V TAPE. 



Obsah časovačov, ktoré čakajú na prevedenie, 
môžete skontrolovať, ako aj upraviť alebo 
vymazať. Pokiaľ sa časovače prekrývajú, je to 
indikované, keď je časovač uložený a zobrazí 
sa v registri TIMER INDEX.  

Vaše naprogramované časovače (tie, ktoré  
sú nastavené na určitý dátum) sa zobrazujú 
chronologicky a časovač, ktorý má byť 
vykonaný najbližšie sa objavuje v hornej časti 
zoznamu. Časovače s denným a týždenným 
cyklom sa objavujú v spodnej časti zoznamu. 
Každý časovač je určený zdrojom, názvom 
kanála (ak je dostupný), časom spustenia  
a zastavenia a dátumom, alebo dňom v týždni. 

> Stlačením V MEM* a následným stlačením 
zeleného tlačidla vyvoláte hlavnú ponuku 
rekordéra s pevným diskom 

> Stláčaním  zvýraznite položku TIMER INDEX. 
> Stlačením GO vyvoláte zoznam časovačov. 
> Stláčaním  alebo  zvýrazníte časovač. 

Editovanie zvýrazneného časovača ... 
> Stlačením GO umožníte editovanie časovača. 
> Stlačením  alebo  môžete zmeniť, napríklad, 

čas spustenia a zastavenia, dátum alebo číslo 
kanála. 

> Stláčajte  alebo , ak chcete prechádzať 
medzi možnosťami. 

> Stlačením tlačidla EXIT ponuku opustíte, 
alebo …

> Stlačením GO časovač uložíte a vrátite sa do 
zoznamu. 

Časovač je možné editovať počas jeho vykonávania, 
ale políčka SOURCE, PROGRAM a QUALITY sú 
nedostupné. 

Vymazanie zvýrazneného časovača ... 
> Ak chcete časovač vymazať, stlačte . 
> Stlačte žlté tlačidlo pre potvrdenie, alebo stlačte 

, čím ho presuniete naspäť do zoznamu. 
> Stlačte EXIT, ak chcete ponuky opustiť, alebo 

zvoľte iný časovač na vymazanie. 

Červené časy spustenia a zastavenia ukazujú, 
ktoré nahrávky sa prekrývajú. 

Skratky dní v týždni: 
 M ... Pondelok 
 T ... Utorok 
 W ... Streda 
 T ... Štvrtok 
 F ... Piatok 
 S ... Sobota 
 S ... Nedeľa  

Kontrola už nastavených časovačov 

TIMER  INDEX

GO

TV  23 12:25-13:00 17 JUN 
TV TV  2  DK 14:00-14:45 17 JUN 
V.AUX THE  SOPRANOS 22:00- 23:20 19 JUN 
TV  MTV 12:25-12:00 21 JUN 
V.AUX 2 121 22:00-23:20 25 JUN 
SAT  1222 2:00- 3:20 25 AUG 
V.AUX  AUSTRALIA 12:15-12:30 25 AUG 

SAT  43  23:55- 2:15 M-W---S 
SAT  123  14:00-15:15 M--TF--  
SAT  CROCODIL 16:10-17:15 -T-TF-S 
TV  MTV 18:00-18:30 -T-TF-S 
SAT  WRC  RALL 13:00-13:45 ---TF-- 

 delete
 edit
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POZNÁMKA! Pokiaľ sa neprevádzajú časované 
nahrávky programov STB, na príčine môže byť  
set-top box, ktorý sa pomaly zapína. Toto môžete 
vyriešiť zmenou nastavenia v ponuke služieb. 
Obráťte sa na predajcu produktov Bang & Olufsen. 



>> Nahrávanie programu 

Existujú dva spôsoby, ktorými je možné 
program okamžite nahrať. Jeden vám 
umožňuje sledovať zdroj, ako napríklad TV, 
zatiaľ čo nahrávate iný zdroj, ako napríklad 
STB. Zdroj, z ktorého chcete nahrávať, musí 
byť zabudovaný do vášho televízora (ako 
napríklad TV), alebo priamo k nemu pripojený 
(ako napríklad STB). Ak začnete nahrávať 
týmto spôsobom, môžete za súčasného 
nahrávania sledovať iný zdroj, ale nie 
predchádzajúcu nahrávku. Druhý spôsob  
vám umožňuje sledovať jednu nahrávku za 
súčasného nahrávania druhej. 

Ak začnete manuálne nahrávanie z hlavnej 
ponuky rekordéra s pevným diskom, môžete 
súčasne sledovať druhú nahrávku. 

Nové nahrávanie nemôže začať, ak práve 
prebieha iné nahrávanie, alebo ak je pevný 
disk plný chránených nahrávok. 

Zdroj V.TUNER je dostupný iba vtedy, ak nastavíte 
možnosť REPLAY v ponuke SETUP rekordéra  
s pevným diskom na BASIC alebo EXTENDED. 
Ďalšie informácie nájdete v kapitole ‘Preferenčné 
nastavenia’ na strane 38.  

Ak začnete nahrávanie, kým je rekordér s pevným 
diskom v pohotovostnom režime, nahrávanie sa 
oneskorí o čas, ktorý je potrebný na spustenie 
mechaniky pevného disku - do 35 sekúnd. 

Nahrávanie zdroja a súčasné 
sledovanie iného zdroja ... 
Dvakrát stlačte tlačidlo RECORD. 
Rekordér s pevným diskom 
začne nahrávať z aktuálneho 
kanála 

Pokiaľ chcete sledovať počas 
nahrávania iný zdroj, jednoducho 
zvoľte požadovaný zdroj, ako 
napr. DVD, na Beo4 

Stlačte V MEM* a potom dvakrát 
tlačidlo STOP, ak chcete 
nahrávanie zastaviť 

Stlačením tlačidla prepnete 
systém do pohotovostného 
režimu.

Nie je možné sledovať jeden 
kanál STB a zároveň nahrávať iný. 

Nahrávanie a súčasné sledovanie 
predchádzajúcej nahrávky ...
> Stlačte V MEM* a potom zelené tlačidlo, čím 

vyvoláte hlavnú ponuku. 
> Stlačte , čím zvýrazníte nejaký zdroj, ako 

napríklad V.TUNER (pre TV kanály) alebo STB 
(pre kanály zo set-top boxu) a stlačte GO, čím 
ho zapnete. 

> Zvoľte kanál, z ktorého chcete nahrávať. 
Stláčaním  alebo  prechádzate medzi 
kanálmi, alebo môžete použiť číslicové tlačidlá, 
ak chcete kanál voliť priamo. 

> Stlačte V MEM* a potom zelené tlačidlo, čím 
ešte raz vyvoláte hlavnú ponuku. 

> Stlačením  zvýraznite položku RECORD  
a stlačením GO začnete nahrávať. Na displeji  
sa objaví nápis RECORD. Teraz môžete prehrať 
nahrávku uloženú v ponuke HARD DISC 
CONTENT. 

> Stlačte V MEM* a potom zelené tlačidlo, čím 
vyvoláte hlavnú ponuku. 

> Stlačením GO vyvoláte ponuku HARD DISC 
CONTENT. 

> Stláčaním  alebo  zvýrazníte predchádzajúcu 
nahrávku a stlačením GO začnete prehrávať. 

Zastavenie nahrávania ... 
> Stlačte V MEM* a potom zelené tlačidlo, čím 

vyvoláte hlavnú ponuku. 
> Stláčaním  zvýrazníte položku STOP 

RECORDING a stlačíte GO. 

Okamžité nahrávanie 

RECORD
RECORD

DVD

V MEM
STOP
STOP

• 
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S niektorými televízormi Bang & Olufsen je možné 
začať nahrávanie dvojitým stlačením tlačidla 
RECORD a potom sledovať druhú nahrávku, kým 
sa nahráva prvá. 

Spôsob, akým môžete určiť, či váš televízor 
podporuje tento typ súčasného prehrávania  
a nahrávania je urobiť nasledovné: 
> Dvojitým stlačením tlačidla RECORD začnete 

nahrávať. 
> Pre sledovanie zvolíte iný zdroj, ako napr. DVD. 
> Stlačíte tlačidlo V MEM. Ak automaticky začne 

prehrávanie, váš televízor podporuje súčasné 
prehrávanie a nahrávanie. 

Nahrávanie s časovačom cez teletext 

Nahrávky môžete programovať cez on-screen 
ponuku alebo priamo cez príslušnú stránku 
teletextu. 

> Stlačením TV zapnete televízor. 
> Stlačením TEXT zapnete teletext. Pri niektorých 

televízoroch je možné stlačiť tlačidlo RECORD, 
čím vyvoláte ponuku on-screen, pomocou 
tlačidiel  alebo  zvýrazníte kurzorom 
položku TELETEXT a stlačíte GO. 

> Nájdite požadovanú stránku teletextu. 
> Stlačením RECORD alebo MENU umožníte 

voľbu programu, ktorý budete nahrávať, alebo 
pomocou  prejdite na položku REC na lište 
ponúk a stlačte GO. 

> Stláčanim  alebo  prejdite na počiatočný čas. 
> Stlačením GO zvoľte vybraný počiatočný čas. 
> Stlačením GO zvolíte čas zastavenia. Čas 

zastavenia môžete zmeniť stlačením  a zvoliť 
dva alebo tri programy za sebou. 

> Skontrolujte stavový riadok pre nahrávanie.  
Ak je to potrebné, použite tlačidlá  alebo , 
alebo číslicové tlačidlá pre zmenu údajov  
a tlačidlá  alebo  pre pohyb medzi zadanými 
údajmi. 

> Stlačte GO, čím nahrávanie s časovačom uložíte. 
Nápis PROGRAMMING STORED znamená, že 
váš časovač je uložený. 

Odporúčame vám, aby ste si po uložení 
skontrolovali dátum vašich časovačov v Registri 
časovačov. Postup je opísaný na strane 11. 

Ak ste ako zdroj zvolili V.TUNER alebo pripojený 
set-top box, služby teletextu môžu byť alebo 
výrazne obmedzené - napríklad bez možnosti 
číslicového vstupu - alebo môžu byť nedostupné. 
Pred naprogramovaním nahrávania s časovačom 
cez teletext zvoľte ako zdroj TV. 
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Prehrávanie nahrávky 

Pri prehrávaní sa rekordér s pevným 

diskom správa presne ako videorekordér. 

Ak zapnete rekordér s pevným diskom 

a počkáte niekoľko sekúnd, automaticky 

začne prehrávanie uložených nahrávok. 

Ak ho chcete zapnúť z pohotovostného 

režimu, rekordéru s pevným diskom 

to trvá až 35 sekúnd. V tomto čase 

môžete používať systém ponúk, ale 

nemôžete prehrávať nahrávky. 

Pohybovať sa medzi vašimi uloženými 

nahrávkami môžete v ponuke on-screen. 

Pokiaľ sa nevyskytnú iné inštrukcie, 

rekordér s pevným diskom prehrá 

zvolenú nahrávku celú až do konca. 

Nahrávka sa potom prepne do 

režimu prerušenia. 

Keď si zvolíte nahrávku, ktorú chcete prehrať, 
rekordér s pevným diskom obnoví prehrávanie 
odtiaľ, kde ste naposledy prestali, keď ste 
prehrávali tú istú nahrávku. Pokiaľ ste nahrávku 
sledovali až do konca, prehrávanie začne od 
začiatku. 

Voľba nahrávky ... 
> Stlačením V MEM* a následným stlačením 

zeleného tlačidla vyvoláte hlavnú ponuku 
rekordéra s pevným diskom. 

> Stlačením GO vyvoláte ponuku HARD DISC 
CONTENT. 

> Stláčaním  alebo  zvýraznite nahrávku, ktorú 
chcete prehrať. Symbol  v spodnej časti zoznamu 
alebo  v hornej časti zoznamu znamená, že 
dostupných je viac nahrávok 

> Stlačením GO prehráte zvolenú nahrávku.  
Na obrazovke sa krátko objavia informácie  
o prehrávaní (ubehnutý čas a celková dĺžka 
nahrávky). 

Informácie o prehrávaní môžete vyvolať 
kedykoľvek počas prehrávania stlačením GO. Ak 
chcete informácie o prehrávaní odstrániť, stlačte 
EXIT alebo počkajte tri sekundy. 

Ponuku HARD DISC CONTENT môžete vyvolať 
počas prehrávania stlačením a podržaním tlačidla 
GO. Lišta v hornej časti ponuky zobrazuje, nakoľko 
je zabudovaný pevný disk naplnený. Červená 
bodka znamená, že nahrávka je chránená. Ďalšie 
informácie o ochrane nahrávok sú v kapitole 

“Editovanie nahrávok” na strane 18. 

Automatické prehrávanie nahrávok ... 
Stlačte V MEM*, čím zapnete rekordér s pevným 
diskom. Automaticky sa začne prehrávanie 
poslednej sledovanej nahrávky tam, kde ste 
prestali. Avšak namiesto toho môžete prehrávať 
iné nahrávky: 
– Ak ste od posledného sledovania nahrávky 

uskutočnili časované nahrávky, začne sa od 
začiatku prehrávať najnovšia časovaná nahrávka; 

– Ak prebieha časované nahrávanie, nahrávka sa 
prehrá od začiatku. Týmto sa nepreruší 
nahrávací proces! 

Voľba nahrávky 

HARD  DISC  CONTENT 

GO 

THE  SOPRANOS 12:14 17  JUN 01:34  
CROCODILE  HUNTER 9:12 17  JUN 1:00  
WRC  RALLY 12:00 14  JUN 1:12  
AUSTRALIAN  OPEN 9:00 13  JUN 3:25  
SAT  117 23:00 29  MAY 2:55  
TV  24 18:00 24  MAY 1:05  
V.AUX  4 23:10 22 MAY 12:30  
DAYS  OF  THUNDER 22:00 20  MAY 1:55  
CASABLANCA 21:00 13  APR 2:15  

 delete 
protection on play 
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Počas prehrávania môžete v nahrávke 
postupovať dopredu alebo dozadu, prehrávať 
nahrávku spomalene a robiť v nej kroky po 
snímke (frame) alebo po minúte. 

Prehrávanie a zmena 
prehrávanej nahrávky ... 
Stlačením tohto tlačidla prehráte 
zvolenú nahávku 

Stlačením  alebo  prepínate 
na predchádzajúcu alebo 
nasledujúcu nahrávku 

Použite numerické tlačidlá pre 
zadanie konkrétneho bodu v 
čase, ktorý chcete v nahrávke 
nastaviť 

Opakovane stláčajte  alebo , 
čím robíte kroky po minúte  
v nahrávke smerom dopredu 
alebo dozadu 

Stlačením zeleného tlačidla sa 
počas prehrávania posúvate  
v nahrávke dozadu. Opätovným 
stlačením meníte rýchlosť 

Stlačením žltého tlačidlo sa 
počas prehrávania posúvate  
v nahrávke dopredu. Opätovným 
stlačením meníte rýchlosť 

Stlačením modrého tlačidla 
začnete spomalené prehrávanie. 
Opätovným stlačením meníte 
rýchlosť 

Spomalené prehrávanie vzad nie 
je možné. 

Prerušenie a zastavenie 
prehrávania nahrávky ... 
Stlačením prerušíte prehrávanie 

V režime prerušenia stlačte  
alebo , čím sa v nahrávke 
budete posúvať dopredu alebo 
dozadu po snímke (frame) 

Znova stlačte STOP, čím 
prehrávanie zastavíte. Objaví sa 
ponuka HARD DISC CONTENT 

Stlačte toto tlačidlo, čím 
prehrávanie obnovíte 

Keď ste prehrávanie prerušili, 
alebo sa obraz nezmenil počas 
ôsmich minút, rekordér  
s pevným diskom automaticky 
stlmí kontrast a jas obrazu. 

Prehrávanie nahrávky 

STOP 

    

STOP 

GO 

GO 

     

0 – 9 
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Počas prehrávania môžete zobraziť krátky 
zoznam nahrávok. Prehrávaná nahrávka sa 
zvýrazní.  

Prehľadávanie zoznamu nahrávok ... 
> Počas prehrávania stlačte dvakrát GO. V dolnej 

polovici obrazovky sa objaví ponuka a aktuálna 
nahrávka je zvýraznená. 

> Stláčajte  alebo , ak chcete prehľadávať 
medzi ďalšími nahrávkami. Zvýraznená nahrávka 
sa prehráva na pozadí. 

> Stlačením GO zvoľte nahrávku pre prehrávanie. Ponuka pre prehľadávanie nahrávok. Aktuálna 
nahrávka je zvýraznená a vy môžete prehľadávať 
medzi nahrávkami na pevnom disku. Naraz 
môžete zobraziť až päť nahrávok. 

>> Prehrávanie nahrávky 

Prehľadávanie zoznamu nahrávok 

THE  SOPRANOS 12:14 17  JUN 1:34  
CROCODILE  HUNTER 9:12 17  JUN 1:00  
WRC  RALLY 12:00 14  JUN 1:12  
AUSTRALIAN  OPEN 9:00 13  JUN 3:25  
SAT  117 23:00 29  MAY 2:55  

16

POZNÁMKA! Nahrávky si môžete prezerať  
v skupinách, ak máte nastavenú úroveň FEATURE 
LEVEL na ADVANCED a nahrávky ste umiestnili do 
preddefinovaných skupín. Ďalšie informácie o tom, 
ako nastaviť úroveň Feature level nájdete v kapitole 

‘Preferenčné nastavenia’ na strane 36. Informácie 
o tom, ako umiestniť nahrávky do skupín nájdete 
v kapitole ‘Používanie skupín’ na strane 24. 
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Chránené nahrávky sú v každom prípade 
vyňaté z funkcie správy miesta. Ak je pevný 
disk plný a všetky nahrávky sú chránené, nie 
je už možné uskutočňovať nahrávanie  
s časovačom ani manuálne nahrávanie. Keď 
sa naplní kapacita pevného disku, akákoľvek 
prebiehajúca nahrávka sa automaticky zastaví. 

Ochrana nahrávok ... 
> Stlačením V MEM* a následným stlačením 

zeleného tlačidla vyvoláte hlavnú ponuku rekordéra 
s pevným diskom. Položka HARD DISC CONTENT 
je už zvýraznená. 

> Stlačením GO ponuku vyvoláte. 
> Stlačte  alebo  a zvýraznite nahrávku, ktorú 

chcete ochrániť. 
> Stlačením červeného tlačidla nahrávku 

ochránite. Ak chcete ochranu zrušiť, znova 
stlačte červené tlačidlo. 

> Stlačením tlačidla EXIT ponuku opustíte. 

V ponuke HARD DISC CONTENT môžete zvoliť 
nahrávky, ktoré chcete ochrániť, ako aj vymazať 
nechcené nahrávky. 

Editovanie nahrávok 

Ak je pevný disk plný a vy 

naprogramujete časované nahrávanie, 

alebo začnete manuálne nahrávanie, 

rekordér s pevným diskom automaticky 

uvoľní miesto pre novú nahrávku 

zmazaním starých nahrávok. 

Avšak je možné ochrániť vaše 

najdôležitejšie nahrávky tým, že ich  

z tejto funkcie vynímete. 

Je možné takisto nahrávky kedykoľvek 

vymazať, pokiaľ chcete sami 

spravovať miesto na pevnom disku. 

Ochrana nahrávky 

HARD  DISC  CONTENT 

GO 

THE  SOPRANOS 12:14 17  JUN 01:34  
CROCODILE  HUNTER 9:12 17  JUN 1:00  
WRC  RALLY 12:00 14  JUN 1:12  
AUSTRALIAN  OPEN 9:00 13  JUN 3:25  
SAT  117 23:00 29  MAY 2:55  
TV  24 18:00 24  MAY 1:05  
V.AUX  4 23:10 22 MAY 12:30  
DAYS  OF  THUNDER 22:00 20  MAY 1:55  
CASABLANCA 21:00 13  APR 2:15  

 delete 
protection on play 
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Kedykoľvek môžete vymazať akékoľvek 
nahrávky, ktoré nechcete, vrátane 
chránených nahrávok. 

Vymazanie nahrávky ... 
> Stlačením V MEM* a následným stlačením 

zeleného tlačidla vyvoláte hlavnú ponuku rekordéra 
s pevným diskom. Položka HARD DISC CONTENT 
je už zvýraznená. 

> Stlačením GO ponuku vyvoláte. 
> Stlačte  a zvýraznite nahrávku, ktorú chcete 

vymazať. 
> Stlačte , aby ste umožnili vymazanie nahrávky  

- nahrávka je potom zobrazená nažlto. 
> Stlačte žlté tlačidlo pre potvrdenie, alebo stlačte 

, čím presuniete nahrávku naspäť do zoznamu. 
> Zvoľte ďalšiu nahrávku, ktorú chcete vymazať, 

alebo stlačte EXIT, čím ponuku opustíte. 

Informácie o správe miesta a ochrane 
Rekordér s pevným diskom má funkciu správy 
miesta, ktorá, keď je to nutné, automaticky uvoľní 
miesto pre manuálne a časované nahrávky. 
Prevádza to vymazaním požadovaného množstva 
obsahu na zabudovanom pevnom disku. Funguje 
podľa nasledovných pravidiel: 
– Chránené nahrávky sa nevymažú nikdy. 
– Nahrávky, ktoré ste sledovali alebo editovali sa 

vymažú skôr ako nahrávky, ktoré ste nesledovali 
ani needitovali. 

– Najprv sa vymažú najstaršie nahrávky. 
– Maximálny počet nahrávok, ktoré je možné uložiť 

na pevný disk je 300. 
– Časované nahrávky sa neuskutočnia, ak je pevný 

disk plný a všetky nahrávky sú chránené  
a ľubovoľné prebiehajúce nahrávky sa automaticky 
zastavia, keď sa dosiahne kapacita pevného disku. 

Vymazanie nahrávky 
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Prerušenie a opätovné prehrávanie prebiehajúceho programu 

Rekordér s pevným diskom vám 

umožňuje urobiť si prestávku 

uprostred televízneho alebo STB 

programu bez toho, aby ste niečo 

zmeškali. Jednoducho program 

prerušíte a prehrávanie obnovíte,  

keď ste pripravený. 

Rekordér s pevným diskom začne 

ukladať aktuálny program do 

trojhodinovej vyrovnávacej pamäti  

vo chvíli, keď zapnete zdroj, takže si 

môžete znova prehrať to, čo ste 

zmeškali počas prestávky. Rekordér  

s pevným diskom bude pokračovať  

v ukladaní programu počas opätovného 

prehrávania, takže určite uvidíte celý 

program. 

Na vysielaný signál môžete prepnúť 

kedykoľvek. 

Aby ste mohli program prerušiť  
a opätovne prehrávať, ako aj pristupovať  
k zabudovanému tuneru (V.TUNER), musíte 
najprv nastaviť možnosť REPLAY v ponuke 
SETUP na BASIC alebo EXTENDED. Tieto 
nastavenia určujú, kedy začne rekordér  
s pevným diskom ukladať program do 
vyrovnávacej pamäti. 

> Stlačte V MEM* a potom zelené tlačidlo, čím 
vyvoláte hlavnú ponuku. 

> Stláčaním  zvýraznite V.TUNER alebo STB  
a stlačte GO, čím zdroj zapnete. 

> Automaticky sa začne ukladanie prebiehajúceho 
TV alebo STB programu do vyrovnávacej pamäte 
rekordéra s pevným diskom.

> Stláčaním  alebo  zvoľte kanál. Alebo môžete 
použiť číslicové tlačidlá, ak chcete zvoliť kanál 
priamo. 

> Ak chcete prebiehajúci program prerušiť, stlačte 
STOP. Na obrazovke sa zobrazí stavové okno. 
Teraz môžete prehrať časť programu uloženú  
vo vyrovnávacej pamäti. 

> Ak sa chcete kedykoľvek vrátiť k prebiehajúcemu 
programu, stlačte V MEM* a potom farebné 
tlačidlo pre požadovaný zdroj. Takisto môžete 
dočasne “skočiť” na prebiehajúci program  
a naspäť na opätovné prehrávanie stlačením   
a potom . 

Všimnite si, že nemôžete prerušiť ani opätovne 
prehrať program, kým televízor nahráva iný 
program, alebo kopíruje nahrávku a nemôžete  
ani prerušiť a opätovne prehrať programy, ktoré 
sú chránené proti kopírovaniu spoločnosťou 
Macrovision. Ak prerušíte program na dve hodiny, 
televízor automaticky začne prehrávať od bodu,  
v ktorom ste program prerušili. 

Ak chcete mať možnosť prerušiť a opätovne 
prehrať prebiehajúci TV program, je dôležité, aby 
ste zvolili V.TUNER namiesto stlačenia tlačidla TV 
na Beo4! 

Príklad stavového okna. Program sa opätovne 
prehráva po prerušení. Čas naľavo udáva, ako 
dlho už kopírujete prebiehajúci program do 
vyrovnávacej pamäte - 19 minút. Čas napravo 
udáva, že čas aktuálneho obrazu je päť minút za 
vysielaným signálom. 

Okrem TV programov môžete prerušiť a opätovne 
prehrať programy set-top boxu (v prípade, že máte 
set-top box pripojený k rekordéru s pevným diskom). 

Prerušenie programu 

- 0:19 REPLAY  -0:05 

MENU 

Menu stb
v.tuner record

HARD  DISC  CONTENT 

TIMER  PROGRAMMING 

TIMER  INDEX 

SETUP 

V.TUNER 

STB 

RECORD 
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Počas opätovného prehrávania je možné 
pohybovať sa vo vyrovnávacej pamäti dopredu 
a dozadu, prehrávať spomalene a krokovať 
snímku po snímke alebo minútu po minúte. 

Opätovné prehrávanie 
prerušeného programu ... 
Stlačením tohto tlačidla program 
opätovne prehráte 

Použite numerické tlačidlá pre 
zadanie konkrétneho bodu  
v čase, na ktorý sa chcete vo 
vyrovnávacej pamäti nastaviť 

Opakovane stláčajte  alebo , 
čím robíte pri opätovnom 
prehrávaní kroky po minúte 
smerom dopredu alebo dozadu 

Stlačením zeleného tlačidla sa 
počas opätovného prehrávania 
posúvate v nahrávke dozadu. 
Opätovným stlačením meníte 
rýchlosť 

Stlačením žltého tlačidla sa 
počas opakovaného prehrávania 
posúvate v nahrávke dopredu. 
Opätovným stlačením meníte 
rýchlosť 

Stlačením modrého tlačidla 
začnete spomalené opätovné 
prehrávanie. 

Opätovným stlačením meníte 
rýchlosť. 

Spomalené opätovné 
prehrávanie vzad nie je možné 

Stlačením tohto tlačidla obnovíte 
opätovné prehrávanie programu 
z vyrovnávacej pamäte 

Stlačte , ak chcete dočasne 
“preskočiť” na vysielaný signál  
a , ak chcete skočiť naspäť do 
režimu opätovného prehrávania  

Stlačením tohto tlačidla 
opätovné prehrávanie prerušíte 

V režime prerušenia opätovného 
prehrávania opakovane stláčajte 

 alebo , čím sa v programe 
budete posúvať dopredu alebo 
dozadu po snímke 

Keď dosiahnete ľubovoľný koniec 
vyrovnávacej pamäte pre opätovné 
prehrávanie, opätovné prehrávanie 
začne automaticky z daného 
konca.  

Počas opätovného prehrávania 
nie je možné zobraziť teletext. 

Môžete kedykoľvek prepnúť z jedného zdroja 
vysielaného signálu, ako napr. V.TUNER, na iný, 
ako napr. STB, ale zdroj, ktorý opustíte nie je po 
prepnutí naďalej ukladaný do vyrovnávacej 
pamäte. V tejto situácii sa ukladá nový zdroj. 

Ak prepnete na zdroj, ktorý nie je vysielaný, ako 
napr. DVD, rekordér s pevným diskom prestane 
ukladať do vyrovnávacej pamäte a ukončí 
opätovné prehrávanie. 

Dôležité!
Obsah vyrovnávacej pamäte pre opätovné 
prehrávanie nie je chránený. Ak je vyrovnávacia 
pamäť plná a vy pokračujete v ukladaní programov 
do nej, najstarší obsah sa vymaže a ukladajú sa 
nové programy. 

Ak si chcete byť úplne istý uchovaním programu, 
začnite nahrávanie voľbou položky RECORD  
z hlavnej ponuky. 

Opätovné prehrávanie programu 

GO 

0 – 9 

    

 

 

 

GO 

 
 

STOP 
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Obsah vyrovnávacej pamäte pre opätovné 
prehrávanie môžete kedykoľvek skopírovať 
do zoznamu HARD DISC CONTENT 
uskutočnením manuálneho nahrávania.  
Ak počas opätovného prehrávania začnete 
manuálne nahrávanie, nahrávanie sa začne, 
keď v hlavnej ponuke zvolíte položku RECORD. 

> Stlačením zeleného tlačidla sa presuniete smerom 
dozadu, kde chcete, aby vaša nahrávka začínala.

> Stlačením STOP opätovné prehrávanie prerušíte. 
> Ak chcete začať manuálne nahrávanie, stlačte 

tlačidlo V MEM a potom modré tlačidlo. Manuálne 
nahrávanie začne od zvoleného bodu v čase vo 
vyrovnávacej pamäti pre opätovné prehrávanie. 

>> Prerušenie a opätovné prehrávanie prebiehajúceho programu 

Kopírovanie z vyrovnávacej pamäte pre opätovné prehrávanie 
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Vyrovnávacia 
pamäť pre 
opätovné 
prehrávanie

HARD DISC 
CONTENT



Pokročilá obsluha 

Používanie skupín, 24 

 • Umiestnenie nahrávok do skupiny 
 • Prezeranie nahrávok v skupine 
 • Zmena názvu skupiny 
 • Presunutie skupiny 

Editovanie nahrávok, 28

 • Vymazanie celej nahrávky 
 • Rozdelenie nahrávky na dve časti 
 • Orezanie nahrávky 
 • Ochrana nahrávky 
 • Pomenovanie nahrávky 
 • Kopírovanie na externú nahrávku 

Obmedzenie prístupu k nahrávkam – Parental lock, 32

 • Aktivácia funkcie Parental lock 
 • Nastavenie kódu funkcie Parental lock 

Použitie pripojených video zariadení s Beo4, 34 

 • Ponuka ovládača Peripheral Unit Controller 
 • Priama obsluha pomocou Beo4 
 • Použitie ponúk zariadenia 
 • Použitie pripojeného zariadenia v prepojenej miestnosti 

Preferenčné nastavenia, 36 

 • Nastavenie nastavení 

Inštalácia rekordéra s pevným diskom, 38 

 • Inštrukcie pre umiestnenie 
 • Pripojenia 
 • Čistenie 
 • Zásuvkový panel 

V tejto kapitole sa popisujú 

doplnkové funkcie, ktoré sú 

dostupné, keď nastavíte FEATURE 

LEVEL na úroveň ADVANCED. 

Funkcie na úrovni BASIC sa popisujú 

v kapitole ‘Bežné používanie’. Tieto 

funkcie sú dostupné aj na úrovni 

ADVANCED. 

Ďalšie informácie o ponuke FEATURE 

LEVEL nájdete v kapitole ‘Preferenčné 
nastavenia’ na strane 38. 

V tejto kapitole sa tiež popisuje 

zabudovaný ovládač Peripheral Unit 

Controller a to, ako sa používajú 

zariadenia, pripojené k rekordéru  

s pevným diskom. 
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Používanie skupín 

Ak máte uložené množstvo nahrávok 

a chcete sa rýchlo dostať k vašim 

obľúbeným bez toho, aby ste museli 

prechádzať zoznam, umiestnite ich 

do skupiny. 

Existuje osem predvolených skupín  

- MOVIES, SPORTS, SCIENCE, NEWS, 

CHILDREN, TV DRAMA, NATURE  

a TRAVEL. 

Aj keď majú skupiny predvolené 

názvy, stále môžete skupiny 

pomenúvať sami. 

Keď ste vytvorili a zvolili konkrétnu 

skupinu, prezeráte si iba nahrávky, 

ktoré patria do tejto konkrétnej 

skupiny. 

Obsah pevného disku sa vždy zobrazí 
usporiadaný podľa dátumu a najnovšia 
nahrávka je najvyššie. Názov skupiny sa objaví 
v pravom hornom rohu ponuky HARD DISC 
CONTENT. 

Umiestnenie nahrávky do skupiny ... 
> Stlačením V MEM* a následným stlačením 

zeleného tlačidla vyvoláte hlavnú ponuku 
rekordéra s pevným diskom. Položka HARD DISC 
CONTENT je už zvýraznená. 

> Stlačením GO ponuku vyvoláte. Zoznam 
všetkých nahrávok na pevnom disku sa objaví 
na obrazovke. Nápis ALL označuje zoznam ako 
zoznam všetkých nahrávok. 

> Stláčajte  alebo  a zvýraznite nahrávku, 
ktorú chcete umiestniť do skupiny. 

> Stlačením červeného tlačidla vyvoláte ponuku 
OPTIONS. 

> Stláčaním  zvýraznite položku GROUP. 
> Stláčaním  alebo  zvoľte požadovanú skupinu. 
> Stlačením tlačidla EXIT ponuku opustíte, 

alebo … 
> Stlačte GO, čím nastavenie uložíte.

Umiestnenie nahrávky do skupiny cez ponuku 
OPTIONS. 

Umiestnenie nahrávok do skupiny 

HARD  DISC  CONTENT ALL 

GO 

THE  SOPRANOS 12:14 17  JUN 1:34  
CROCODILE  HUNTER 9:12 17  JUN 1:00  
WRC  RALLY 12:00 14  JUN 1:12  
AUSTRALIAN  OPEN 9:00 13  JUN 3:25  
SAT  117 23:00 29  MAY 2:55  
TV  24 18:00 24  MAY 1:05  

OPTIONS 

PROTECTION ON 
GROUP MOVIES 
NAME THE  SOPRANOS 
PARENTAL LOCK OFF 

  
back store 
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Obsah kupín môžete kedykoľvek zobraziť. 
Skupiny, ktoré neobsahujú žiadne nahrávky 
sa v ponuke HARD DISC CONTENT neobjavia. 

Zobrazenie nahrávok v skupine... 
> Stlačením V MEM* a následným stlačením 

zeleného tlačidla vyvoláte hlavnú ponuku 
rekordéra s pevným diskom. Položka HARD DISC 
CONTENT je už zvýraznená.

> Stlačením GO ponuku vyvoláte. Na obrazovke 
sa objaví zoznam všetkých nahrávok na pevnom 
disku.  

> Stlačením  zobrazíte ďalšiu skupinu. 
> Opakovaným stláčaním  prechádzate medzi 

skupinami. 

Keď ste našli požadovanú skupinu ...
> Stláčajte  alebo , ak sa chcete presúvať 

medzi nahrávkami.
> Stlačením GO prehráte zvolenú nahrávku. 

V ponuke HARD DISC CONTENT je názov skupiny 
viditeľný v pravom hornom rohu ponuky. 
Opakovaným stláčaním  alebo  prechádzate 
medzi skupinami. Nápis ALL označuje zoznam ako 
zoznam všetkých nahrávok.

Prezeranie nahrávok v skupine 

HARD  DISC  CONTENT ALL 

GO 

THE  SOPRANOS 12:14 17  JUN 1:34  
CROCODILE  HUNTER 9:12 17  JUN 1:00  
WRC  RALLY 12:00 14  JUN 1:12  
AUSTRALIAN  OPEN 9:00 13  JUN 3:25  
SAT  117 23:00 29  MAY 2:55  
TV  24 18:00 24  MAY 1:05  
V.AUX  4 23:10 22 MAY 12:30  
DAYS  OF  THUNDER 22:00 20  MAY 1:55  
CASABLANCA 21:00 13  APR 2:15  

edit group 
options play 

25

*POZNÁMKA! Na niektorých diaľkových ovládačoch 
Beo4 sa tlačidlo V MEM nazýva V TAPE. 



Môže byť užitočné pomenovať skupinu podľa 
typu nahrávok, ktoré sú v nej umiestnené, 
alebo po osobe, ktorá nahrávky uskutočnila. 

Zmena názvu skupiny ... 
> Stlačením V MEM* a následným stlačením 

zeleného tlačidla vyvoláte hlavnú ponuku 
rekordéra s pevným diskom. 

> Stláčaním  zvýrazníte položku SETUP  
a stlačením GO vyvoláte ponuku. 

> Stláčaním  zvýrazníte položku GROUPS  
a stlačením GO vyvoláte ponuku. 

> Stláčajte  a zvýraznite skupinu, ktorú chcete 
premenovať. 

> Stlačením zeleného tlačidla umožníte 
premenovanie skupiny. 

> Stláčaním  alebo  nájdite jednotlivé znaky  
v názve. 

> Stlačením  prejdete na ďalší znak. 
> Stlačením GO názov uložíte. Ak je to potrebné, 

procedúru opakujte a premenujte ďalšie skupiny. 
> Stlačením tlačidla EXIT ponuku opustíte. 

>> Používanie skupín 

Zmena názvu skupiny 

GROUPS 

character next 
 store GO 

MOVIES 

SPORTS 

SCIENCE 

NEWS 

CHILDREN 

TV  DRAMA 

NATURE 

TRAVEL 
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Môžete zmeniť poradie, v ktorom sa objavia 
skupiny, keď si prezeráte skupiny v ponuke 
HARD DISC CONTENT. 

Presunutie skupiny ... 
> Stlačením V MEM* a následným stlačením 

zeleného tlačidla vyvoláte hlavnú ponuku 
rekordéra s pevným diskom. 

> Stláčaním  zvýrazníte položku SETUP  
a stlačením GO vyvoláte ponuku. 

> Stláčaním  zvýrazníte položku GROUPS  
a stlačením GO vyvoláte ponuku. 

> Stlačte  a zvýraznite skupinu, ktorú chcete 
presunúť. 

> Jedenkrát stlačte , aby ste mohli skupinu 
presunúť. Skupina je teraz presunutá von zo 
zoznamu. 

> Stláčaním  alebo  presuniete skupinu na 
požadované miesto v zozname. 

> Stlačením  presuniete skupinu naspäť do 
zoznamu, alebo zameníte miesto so skupinou, 
ktorá obsadzuje požadované miesto v zozname. 

> Teraz presuňte skupinu, s ktorou si zamenila 
miesto a procedúru opakujte. 

> Stlačením tlačidla EXIT ponuku opustíte. 

Presunutie skupiny 

GROUPS 

  
move move 

. . .  MOVIES 

SPORTS 

SCIENCE 

NEWS 

CHILDREN 

TV  DRAMA 

NATURE 

TRAVEL 

27

*POZNÁMKA! Na niektorých diaľkových ovládačoch 
Beo4 sa tlačidlo V MEM nazýva V TAPE. 



Editovanie nahrávok 

Keď ste uskutočnili nahrávku, môžete 

ju vymazať, skrátiť, skopírovať ju na 

pripojený rekordér (ako napr. DVD 

rekordér), alebo ju môžete rozdeliť  

na dve oddelené nahrávky. 

Okrem toho vám ponuka OPTIONS 

umožňuje aktivovať, zmeniť alebo 

deaktivovať nastavenia pre zvolenú 

nahrávku. Môžete zmeniť názov 

nahrávky, priradiť nahrávku k skupine 

a zvoliť nastavenia pre ochranu  

a funkciu Parental lock. 

Vymazanie celej nahrávky 

Kedykoľvek môžete vymazať akékoľvek 
nahrávky, ktoré nechcete, vrátane chránených 
nahrávok. 

Vymazanie nahrávky ... 
> Stlačením V MEM* a následným stlačením 

zeleného tlačidla vyvoláte hlavnú ponuku 
rekordéra s pevným diskom. Položka HARD DISC 
CONTENT je už zvýraznená. 

> Stlačením GO ponuku vyvoláte. 
> Stláčajte  a zvýraznite nahrávku, ktorú chcete 

vymazať. 
> Stlačením zeleného tlačidla vyvoláte ponuku 

EDIT. 
> Stlačením GO umožníte vymazanie nahrávky - 

nahrávka bude potom zobrazená nažlto. 
> Stlačte žlté tlačidlo pre potvrdenie, alebo stlačte 

, čím presuniete nahrávku naspäť do zoznamu. 
> Zvoľte ďalšiu nahrávku, ktorú chcete vymazať, 

alebo stlačte EXIT, čím ponuku opustíte. 

Rozdelenie nahrávky na dve časti 

Jednu nahrávku môžete rozdeliť na dve 
samostatné nahrávky. Vďaka tejto funkcii 
môžete, napríklad, ľahšie nájsť konkrétnu 
scénu, keď si prezeráte dlhú nahrávku. 

Rozdelenie nahrávky na dve časti ...  
> Stlačením V MEM* a následným stlačením 

zeleného tlačidla vyvoláte hlavnú ponuku 
rekordéra s pevným diskom. Položka HARD DISC 
CONTENT je už zvýraznená. 

> Stlačením GO ponuku vyvoláte. 
> Stlačte  a zvýraznite nahrávku, ktorú chcete 

rozdeliť. 
> Stlačením zeleného tlačidla vyvoláte ponuku 

EDIT. 
> Stlačením  zvýraznite položku SPLIT a stlačte 

GO. Zvolená nahrávka je prerušená v bode, kde 
ste ju naposledy prestali pozerať. 

> Stlačením zeleného alebo žltého tlačidla prejdite 
v nahrávke do bodu, kde ju chcete rozdeliť a stlačte 
tlačidlo STOP, čím v tomto bode prerušíte 
prehrávanie. 

> Ak chcete prerušiť nahrávku vo zvolenom bode, 
stlačte červené tlačidlo. Objaví sa nápis SPLIT 
RECORDING?. 

> Ak sa rozhodnete inak, stlačte červené tlačidlo, 
čím funkciu rozdelenia zrušíte. Alebo ... 

> Stlačením GO voľbu potvrdíte. Nahrávka je 
rozdelená. Obidve “polovice” si ponechajú 
názov pôvodnej nahrávky, ale názvy môžete 
vždy zmeniť podľa popisu na strane 30. Časy na 
obrazovke - čas začiatku a ubehnutý čas - sa 
príslušne zmenia. 

Bod pre rozdelenie nahrávky môžete zvoliť tiež 
pomocou numerických tlačidiel na Beo4. 
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Môžete odrezať časť nahrávky. Jednoducho  
v nahrávke zvoľte bod a určte, či chcete 
vymazať časť nahrávky pred alebo za týmto 
bodom. Nie je možné vymazať úsek v strede 
nahrávky. 

Orezanie nahrávky ... 
> Stlačením V MEM* a následným stlačením 

zeleného tlačidla vyvoláte hlavnú ponuku 
rekordéra s pevným diskom. Položka HARD DISC 
CONTENT je už zvýraznená. 

> Stlačením GO ponuku vyvoláte. 
> Stláčajte  a zvýraznite nahrávku, ktorú chcete 

orezať. 
> Stlačením zeleného tlačidla vyvoláte ponuku 

EDIT. 
> Stlačením  zvýraznite položku TRIM a stlačte 

GO. Zvolená nahrávka je prerušená v bode, kde 
ste ju naposledy prestali pozerať. 

> Stlačením zeleného alebo žltého tlačidla prejdite 
v nahrávke do bodu, od ktorého chcete orezávať 
a stlačte tlačidlo STOP, čím v tomto bode 
prerušíte prehrávanie. 

> Ak chcete orezať začiatok nahrávky až do bodu 
prerušenia, stlačte . Ak chcete orezať koniec 
nahrávky od bodu prerušenia, stlačte . 

> Ak sa rozhodnete inak, stlačte  alebo , čím 
funkciu orezania zrušíte. Alebo ... 

> Stlačte žlté tlačidlo, ak chcete voľbu potvrdiť. 
Nahrávka je orezaná a časy na obrazovke - 
ubehnutý čas a celkový čas nahrávky - sa 
príslušne zmenia. 

Orezanie nahrávky 

Rozdelenie nahrávky na dve časti v bode podľa 
vášho výberu. 

Orezanie nahrávky. 

trim to start trim to end 

0:12 PAUSE 1:34 

split 

0:12 PAUSE 1:34 
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>> Editovanie nahrávok 

Ochrana nahrávky 

Chránené nahrávky sú v každom prípade 
vyňaté z funkcie správy miesta. Ak je pevný 
disk plný a všetky nahrávky sú chránené, nie 
je už možné uskutočňovať nahrávanie  
s časovačom ani manuálne nahrávanie. Keď 
sa naplní kapacita pevného disku, akákoľvek 
prebiehajúca nahrávka sa automaticky zastaví. 

Ochránenie nahrávky ... 
> Stlačením V MEM* a následným stlačením 

zeleného tlačidla vyvoláte hlavnú ponuku 
rekordéra s pevným diskom. Položka HARD DISC 
CONTENT je už zvýraznená. 

> Stlačením GO ponuku vyvoláte. 
> Stláčajte  alebo  a zvýraznite nahrávku, 

ktorú chcete ochrániť. 
> Stlačením červeného tlačidla vyvoláte ponuku 

OPTIONS. Položka PROTECTION je už zvýraznená. 
> Stlačením  alebo  zvolíte položku ON.  

Ak chcete deaktivovať ochranu pre zvolenú 
nahrávku, zvoľte OFF. 

> Stlačením tlačidla EXIT ponuku opustíte, 
alebo … 

> Stlačte GO, čím nastavenie uložíte. 

Pomenovanie nahrávky 

Pokiaľ zaznamenaný TV program nie je 
pomenovaný automaticky, alebo ste 
uskutočnili manuálne nahrávanie, túto 
nahrávku môžete jednoduchšie nájsť  
v ponuke HARD DISC CONTENT, keď ju 
pomenujete. 

Pomenovanie nahrávky ... 
> Stlačením V MEM* a následným stlačením 

zeleného tlačidla vyvoláte hlavnú ponuku 
rekordéra s pevným diskom. Položka HARD DISC 
CONTENT je už zvýraznená. 

> Stlačením GO ponuku vyvoláte. 
> Stláčajte  alebo  a zvýraznite nahrávku, 

ktorú chcete pomenovať. 
> Stlačením červeného tlačidla vyvoláte ponuku 

OPTIONS. 
> Stláčajte  a zvýraznite položku NAME a stlačte 

zelené tlačidlo na Beo4. Potom môžete upravovať 
názov. 

> Ak si prajete zmazať aktuálny názov pred 
zadaním nového, stlačte žlté tlačidlo na Beo4. 
Celý názov sa vymaže. 

> Stláčaním  alebo  nájdite jednotlivé znaky  
v názve. 

> Stlačením  prejdete na ďalší znak. 
> Stlačením tlačidla EXIT ponuku opustíte, 

alebo … 
> Stlačte GO, čím nastavenie uložíte. 

Nahrávky, ktoré si prajete uchovať, môžete 
ochrániť. 

Pomenúvanie nahrávky. 

HARD  DISC  CONTENT ALL 

GO 

THE  SOPRANOS 12:14 17  JUN 1:34  
CROCODILE  HUNTER 9:12 17  JUN 1:00  
WRC  RALLY 12:00 14  JUN 1:12  
AUSTRALIAN  OPEN 9:00 13  JUN 3:25  
SAT  117 23:00 29  MAY 2:55  
TV  24 18:00 24  MAY 1:05  

OPTIONS 

PROTECTION ON
GROUP DEFAULT
NAME THE  SOPRANOS
PARENTAL LOCK OFF

  
back store 

HARD  DISC  CONTENT ALL 

GO 

THE  SOPRANOS 12:14 17  JUN 1:34  
CROCODILE  HUNTER 9:12 17  JUN 1:00  
WRC  RALLY 12:00 14  JUN 1:12  
AUSTRALIAN  OPEN 9:00 13  JUN 3:25  
SAT  117 23:00 29  MAY 2:55  
TV  24 18:00 24  MAY 1:05  

OPTIONS 

PROTECTION OFF 
GROUP  
NAME THE  SOPRANOS 
PARENTAL LOCK  

character next 
back accept 

30

*POZNÁMKA! Na niektorých diaľkových ovládačoch 
Beo4 sa tlačidlo V MEM nazýva V TAPE. 



Odporúčame vám, aby ste si najdôležitejšie 
nahrávky skopírovali na rekordér pripojený  
k rekordéru s pevným diskom, ako napríklad 
na DVD rekordér. 

Kopírovanie nahrávky ... 
> Stlačením V MEM* a následným stlačením 

zeleného tlačidla vyvoláte hlavnú ponuku 
rekordéra s pevným diskom. Položka HARD DISC 
CONTENT je už zvýraznená. 

> Stlačením GO ponuku vyvoláte. 
> Stlačte  a zvýraznite nahrávku, ktorú chcete 

kopírovať. 
> Stlačením zeleného tlačidla vyvoláte ponuku 

EDIT. 
> Stláčaním  zvýraznite položku EXTERNAL 

COPY a stlačte tlačidlo GO. 

Ak je externý rekordér od firmy Bang & Olufsen, 
alebo ak máte ovládač Bang & Olufsen DVD 
Controller, rekordér s pevným diskom zapne 
externý rekordér a prehrá zvolenú nahrávku od 
začiatku. Inak musíte zapnúť externý rekordér  
a začať nahrávanie manuálne. Na obrazovke sa 
krátko objaví hlavná ponuka a správa EXTERNAL 
COPY IN PROGRESS a indikácia zvyšného času.  
Po niekoľkých sekundách sa zobrazí aktuálna 
nahrávka. 

Zastavenie kopírovania na externý rekordér ... 
> Stlačením V MEM* a následným stlačením 

zeleného tlačidla vyvoláte hlavnú ponuku 
rekordéra s pevným diskom. Položka HARD DISC 
CONTENT je už zvýraznená. 

> Na obrazovke sa krátko objaví hlavná ponuka  
a správa EXTERNAL COPY IN PROGRESS  
a indikácia zvyšného času. 

> Stlačením žltého tlačidla zastavíte kopírovanie 
na externý rekordér. 

Keď sa kopírovanie dokončí, rekordér s pevným 
diskom prepne sám seba a externý rekordér do 
pohotovostného režimu. Ak váš externý rekordér 
nie je od Bang & Olufsen, alebo nemáte ovládač 
Bang & Olufsen DVD Controller, musíte vypnúť 
externý rekordér manuálne. 

Kopírovanie na externý rekordér. Kým sa na 
externý rekordér kopíruje nahrávka, nie je možné 
na rekordéri s pevným diskom prehrávať nahrávky. 

Kopírovanie na externý rekordér 
MENU 

HARD  DISC  CONTENT 

TIMER  PROGRAMMING 

TIMER  INDEX 

SETUP 

   
  stop 

EXTERNAL  COPY 
IN  PROGRESS 

REMAINING  TIME  1:35 

31

*POZNÁMKA! Na niektorých diaľkových ovládačoch 
Beo4 sa tlačidlo V MEM nazýva V TAPE. 



Aby ste mohli pozerať nahrávky chránené 
funkciou Parental Lock, zadajte kód funkcie 
Parental Lock. Pokiaľ trikrát zadáte nesprávny 
kód, objaví sa hlavná ponuka. 

> Stlačením V MEM* a následným stlačením 
zeleného tlačidla vyvoláte hlavnú ponuku 
rekordéra s pevným diskom. Položka HARD DISC 
CONTENT je už zvýraznená. 

> Stlačením GO ponuku vyvoláte. 
> Stláčajte  alebo  a nájdite nahrávku, ku 

ktorej chcete obmedziť prístup. 
> Stlačením červeného tlačidla vyvoláte ponuku 

OPTIONS. 
> Stláčaním  zvýraznite položku PARENTAL 

LOCK. Zobrazí sa aktuálne nastavenie. 
> Stlačte . Rekordér s pevným diskom vás 

požiada o správny kód funkcie Parental Lock. 
> Zadajte čísla kódu s použitím numerických 

tlačidiel na Beo4. Keď zadáte posledné číslo, 
zmení sa nastavenie funkcie PARENTAL LOCK. 
Máte prístup ku všetkým nahrávkam, pokým 
neprepnete rekordér s pevným diskom do 
pohotovostného režimu. 

> Stlačením tlačidla EXIT ponuku opustíte, 
alebo … 

> Stlačte GO, čím nastavenie uložíte. 

Obmedzený prístup k nahrávkam - funkcia Parental Lock 

Prístupu k vašim nahrávkam môžete 

zabrániť aktiváciou funkcie Parental 

Lock. Toto vyžaduje, aby ste najprv 

zadali kód funkcie Parental Lock. 

Ponuka PARENTAL LOCK CODE vám 

umožňuje nastaviť kód, ktorý 

obmedzuje prístup k vašim nahrávkam. 

Aktivácia funkcie Parental Lock 

HARD  DISC  CONTENT ALL 

THE  SOPRANOS 12:14 17  JUN 1:34  
CROCODILE  HUNTER 9:12 17  JUN 1:00  
WRC  RALLY 12:00 14  JUN 1:12  
AUSTRALIAN  OPEN 9:00 13  JUN 3:25  
SAT  117 23:00 29  MAY 2:55  
TV  24 18:00 24  MAY 1:05  

OPTIONS 

PROTECTION OFF
GROUP DEFAULT
NAME THE  SOPRANOS
ENTER  CODE . . . .

  
back  
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Ak ste z nejakého dôvodu zabudli váš kód, 
potom môžete trikrát zadať 9999, keď je 
zvýraznená položka OLD CODE. Toto nastaví 
kód na 0000 a umožní vám zadanie nového 
kódu. 

> Stlačením V MEM* a následným stlačením 
zeleného tlačidla vyvoláte hlavnú ponuku 
rekordéra s pevným diskom. 

> Stláčaním  zvýrazníte položku SETUP  
a stlačením GO vyvoláte ponuku. 

> Stláčaním  zvýrazníte položku PARENTAL 
LOCK CODE a stlačením GO vyvoláte ponuku. 

> Zadajte čísla kódu s použitím numerických 
tlačidiel. 

> Znovu zadajte kód pre potvrdenie.
> Stlačením tlačidla EXIT ponuku opustíte, 

alebo … 
> Stlačte GO, čím nastavenie uložíte. 

Nastavenie kódu funkcie Parental lock 

PARENTAL  LOCK  CODE 

OLD  CODE  . . . . 

NEW  CODE  . . . . 

CONFIRM  CODE . . . . 
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Použitie pripojených video zariadení s Beo4 

Zabudovaný ovládač Peripheral Unit 

Controller slúži ako prekladač medzi 

video zariadeniami, pripojenými  

k rekordéru s pevným diskom (ako 

napríklad set-top boxom) a diaľkovým 

ovládačom Beo4. 

Diaľkový ovládač Beo4 môžete použiť 

pre získanie prístupu ku kanálom  

a funkciám, ktoré ponúka vaše 

vybavenie. 

Niektoré funkcie sú dostupné cez 

Beo4, keď zapnete toto vybavenie. 

Doplnkové funkcie sú dostupné cez 

ponuku Peripheral Unit Controller, 

ktorú vyvoláte na obrazovku. 

Pokyny, týkajúce sa rôznych funkcií, 

ktoré ponúka vaše vybavenie nájtete 

v užívateľskej príručke k danému 

zariadeniu. 

Ďalšie informácie o podporovanom 

vybavení získate u vášho predajcu 

Bang & Olufsen.

Tlačidlá na diaľkových ovládačoch, dodávaných 
s vašimi zariadeniami, sa nemusia zhodovať  
s tými na Beo4. Aby ste videli, ktoré tlačidlá na 
Beo4 aktivujú konkrétne služby alebo funkcie, 
vyvolajte na obrazovku ponuku ovládača 
Peripheral Unit Controller. 

Stlačte V MEM a potom žlté 
tlačidlo, ak chcete zapnúť 
pripojené vybavenie  

Stlačením tlačidla MENU  
a následným stlačením GO 
vyvoláte ponuku ovládača 
Peripheral Unit Controller 

Stlačte tlačidlo s číslom, ktoré 
aktivuje požadovanú funkciu, 
alebo ... 

 ... pre aktiváciu funkcie stlačte 
jedno z farebných tlačidiel 

Príklad ponuky ovládača Peripheral Unit Controller 
- Tlačidlá Beo4 sú zobrazené v ponuke naľavo  
a funkcie, ktoré ovládajú sú zobrazené napravo. 
Ponuka môže takisto obsahovať tlačidlá na 
diaľkovom ovládači dodávanom s vaším 
pripojeným zariadením. 

Ponuka ovládača Peripheral Unit Controller 

V MEM 
 

MENU 
GO

1 – 9 

  
  

 

 

 

GUIDE

MENU

TEXT

INFO

WIDE

1

2

3

4

5

 

 

 

GUIDE

MENU

TEXT

INFO

WIDE

1

2

3

4

5
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Priama obsluha pomocou Beo4 

Ak viete, ktoré tlačidlo Beo4 aktivuje 
požadovanú funkciu, môžete funkciu 
aktivovať bez toho, že by ste najprv 
vyvolávali ponuku ovládača Peripheral Unit 
Controller. 

Kým je vaše vybavenie 
zapnuté ... 
Stlačte GO a potom číslicové 
tlačidlo, ktoré aktivuje 
požadovanú funkciu  

Pre aktiváciu funkcie stlačte 
jedno z farebných tlačidiel 

Stlačte GO a potom  alebo , 
čím sa priamo pohybujete po 
kanáloch (napríklad set-top 
boxu) nahor alebo nadol 

Stlačte a podržte GO, čím na 
obrazovku vyvoláte sprievodcu 
Program guide, alebo banner 

“Teraz/Ďalší” v závislosti na tom, 
či váš set-top box podporuje 
tieto funkcie. 

Použitie ponúk zariadenia 

Keď ste aktivovali pripojené vybavenie, 
môžete obsluhovať jeho vlastné ponuky 
pomocou Beo4. 

Kým sú zobrazené ponuky 
vybavenia ... 
Posúva kurzor nahor alebo nadol 

Posúva kurzor doľava alebo 
doprava

Volí a aktivuje funkciu 

Stlačte GO a potom  alebo , 
čím prechádzate medzi 
stránkami ponuky, alebo 
prechádzate po kroku  
v zoznamoch kanálov 

Opustí ponuky, alebo sa vracia 
na predošlú ponuku* 

Keď je to relevantné, použite 
numerické tlačidlá pre zadanie 
informácií v ponukách alebo 
službách

Opustí ponuky, vojde alebo 
opustí rôzne režimy, ako 
napríklad rádio 

Farebné tlačidlá používajte podľa 
označenia v ponukách 
pripojeného vybavenia 

*V závislosti od zvoleného zdroja, 
možno budete musieť stlačiť 
dvakrát EXIT namiesto STOP, aby 
ste sa vrátili na predchádzajúcu 
ponuku. 

Používanie vybavenia v pripojenej 
miestnosti 

Ak je váš set-top box pripojený k televízoru  
v hlavnej miestnosti cez rekordér s pevným 
diskom, alebo je pripojený priamo k televízoru, 
môžete obsluhovať set-top box z televízora  
v prepojenej miestnosti. Avšak ponuku 
ovládača Peripheral Unit Controller nemôžete 
zobraziť na obrazovke televízora v prepojenej 
miestnosti. 

Stlačením tohto tlačidla zapnete 
zariadenie v hlavnej miestnosti 

Stlačte GO a potom číslicové 
tlačidlo, ktoré aktivuje 
požadovanú funkciu  

Pre aktiváciu funkcie stlačte 
jedno z farebných tlačidiel 

GO 
1 – 9 

  
  

GO 
 
 

GO 

 
 

     

GO 
GO 

GO 
     

STOP

1 – 9 

EXIT

 
  

V MEM 
 

GO 
1 – 9 
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Preferenčné nastavenia 

Funkcie, ktoré sa vzťahujú na 

každodenné použitie rekordéra  

s pevným diskom môžete aktivovať, 

nastaviť a deaktivovať. Toto môžete 

uskutočniť cez ponuku SETUP. 

V ponuke SETUP môžete zvoliť 

nastavenia pre nasledovné: 

– Úroveň funkcií, basic alebo advanced 

– Funkciu Parental Lock, ktorá 

obmedzuje prístup k nahrávkam 

– Skupiny, do ktorých môžete 

umiestňovať nahrávky 

– Kvalitu nahrávania 

– Trvanie manuálnych nahrávok 

– Registráciu výrobkov, pripojených  

k rekordéru s pevným diskom, ako 

napríklad set-top boxu 

– Prerušenie a opätovné prehrávanie 

prebiehajúceho programu 

– Jazyk ponúk 

– Jemné ladenie TV kanálov 

– Zabudované hodiny. 

Dve nastavenia pre úroveň vlastností - BASIC 
a ADVANCED - určujú obsah ponuky SETUP. 
Nastavenia pre rodičovský zámok, skupiny, 
kvalitu nahrávania a opätovné prehrávanie sú 
dostupné iba vtedy, ak nastavíte úroveň 
vlastností na ADVANCED. 

Nastavenie nastavení ... 
> Stlačením V MEM* a následným stlačením 

zeleného tlačidla vyvoláte hlavnú ponuku 
rekordéra s pevným diskom.  

> Stláčaním  zvýrazníte položku SETUP  
a stlačením GO vyvoláte ponuku. 

> Stláčaním  alebo  prechádzate medzi 
možnosťami ponuky. 

> Stlačením GO zvolíte možnosť. 
> Pomocou tlačidiel  alebo  alebo numerických 

tlačidiel zmeníte nastavenia. 
> Stlačením tlačidla EXIT ponuku opustíte, alebo … 
> Stlačte GO, čím nastavenie uložíte. 

Aktivácia, nastavenie a deaktivácia funkcií 
rekordéra s pevným diskom cez ponuku SETUP. 

Ak máte pripojený set-top box k rekordéru  
s pevným diskom a zaregistrovali ste ho v ponuke 
CONNECTIONS rekordéra s pevným diskom, musíte 
zvoliť váš konkrétny set-top box v tejto ponuke. 

Nastavenie nastavení 

SETUP 

GO 

FEATURE  LEVEL 

PARENTAL  LOCK  CODE 

GROUPS 

RECORDING  QUALITY 

RECORDING  DURATION 

CONNECTIONS 

REPLAY 

MENU  LANGUAGE 

EXTRA 
 
 select 

STB  SETUP 

SELECTOR 
NOKIA  9800S/025 
NOKIA  9602S 
NOKIA  9820T 
NOKIA  9200 
NOKIA  D-BOX II 
NOKIA  D-BOX 
NOKIA  9850T 
PACE  DTR730-IM 
PHILIPS  DTX637x 
PACE  DSR600 
SKY  DIGITAL 
CANALdig  DK/S/N 
CANAL+  SAT  r2 

   
more  store GO 
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V ponuke SETUP sa nachádza …  
FEATURE LEVEL … Možnosti sú BASIC  

a ADVANCED. Ak nastavíte úroveň vlastností  
na BASIC, umožní vám to obsluhovať rekordér  
s pevným diskom rovnako, ako by ste používali 
videorekordér, kým úroveň ADVANCED vám 
takisto umožňuje, napríklad, uložiť nahrávky  
do Skupín a obmedziť prístup k nahrávkam cez 
funkciu Parental Lock. 

(PARENTAL LOCK CODE) … Umožňuje vám zadať 
prístupový kód, ktorý potom môžete používať 
pre obmedzenie prístupu k nahrávkam. Pre 
zadanie tohto kódu použite numerické tlačidlá. 

(GROUPS) … Nahrávky môžete umiestniť do ôsmich 
preddefinovaných skupín. Tieto skupiny môžete 
presúvať a premenúvať v ponuke GROUPS. 
Poradnie, v ktorom sa skupiny objavujú môžete 
zmeniť pomocou tlačidiel so šípkami. Stlačte 
zelené tlačidlo, aby ste ich mohli premenovať. 
Stláčaním  alebo  volíte znaky a stláčaním  
alebo  prechádzate medzi znakmi v názve. 
Keď ste hotoví, stlačte GO. 

(RECORDING QUALITY) … Indikuje kvalitu 
nahrávky. Možnosti sú ŠTANDARD a HIGH. 
Všimnite si, že pri voľbe STANDARD zaberá 
nahrávka menej miesta na zabudovanom 
pevnom disku. 

RECORDING DURATION … Nastavuje sa štandardná 
dĺžka pre manuálne nahrávky. To znamená, že 
nemusíte sami vypínať ručné nahrávanie. 

CONNECTIONS ... Registrujú sa tu všetky výrobky, 
ktoré ste pripojili k rekordéru s pevným diskom: 
set-top box (STB), videorekordér (V.TAPE), 
prehrávač DVD (DVD), dekodér (DECODER) 
alebo iné zariadenie (V.AUX). Stláčaním  
zvýrazníte výrobok, ktorý ste pripojili a stlačením 
GO nastavenie uložíte. Ak zvolíte STB, objaví sa 
ponuka STB SETUP. Váš set-top box nájdite  
v zozname na obrazovke. 

(REPLAY) … Nastavenie REPLAY určuje, kedy 
rekordér s pevným diskom začne kopírovať 
prebiehajúci program do vyrovnávacej pamäte 
pre opätovné prehrávanie. Možnosti sú OFF, 
BASIC a EXTENDED. Pri nastavení Basic replay 
sa začne kopírovať do vyrovnávacej pamäte 
vtedy, keď prerušíte prebiehajúci program. Pri 
nastavení Extended replay sa začína kopírovať 
do vyrovnávacej pamäte hneď ako si zvolíte 
zdroj, ako napr. V.TUNER. Voľba REPLAY je 
továrensky nastavená na možnosť OFF. Všimnite 
si, že pri tomto nastavení je zdroj V.TUNER 
nedostupný!Ďalšie informácie o opätovnom 
prehrávaní nájdete v kapitole ‘Prerušenie  
a opätovné prehrávanie prebiehajúceho 
programu’ na strane 20. 

MENU LANGUAGE … Voľba medzi ôsmimi jazykmi 
systému ponúk. 

TUNING … Jemné ladenie programov uložených 
na vlastnom tuneri rekordéra s pevným diskom. 
Môžete nastaviť aj zvukové nastavenie - mono 
alebo stereo. Ak ste v ponuke CONNECTIONS 
registrovali dekodér, môžete takisto zvoliť 
pripojený dekodér. Ak ste nastavili FEATURE 
LEVEL na ADVANCED, pristupujte k ponuke 
TUNING cez ponuku EXTRA. 

CLOCK … Nastavenie času a dátumu. Toto je 
dôležité pre správne uskutočnenie časovaných 
nahrávok. Ak ste nastavili FEATURE LEVEL na 
ADVANCED, pristupujte k ponuke CLOCK cez 
ponuku EXTRA. 
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Inštalácia rekordéra s pevným diskom 

Pri inštalácii rekordéra s pevným 

diskom sa riaďte inštrukciami  

a postupmi na týchto stránkach. 
Rekordér s pevným diskom umiestnite na 
pevný, rovný povrch. Na vrch rekordéra  
s pevným diskom neklaďte žiadne predmety. 

Rekordér s pevným diskom umiestnite  
v dostatočnej vzdialenosti od radiátorov, 
priameho slnečného žiarenia a iných zdrojov 
tepla. 

Rekordér s pevným diskom neumiestňujte na 
povrch s kobercom, pretože koberec blokuje 
ventilačné otvory. 

Rekordér s pevným diskom je navrhnutý 
výhradne pre používanie vo vnútri, v suchom, 
domácom prostredí s rozsahom teplôt 10-40°C 
(50-104°F). 

Čo robiť v prípade, že sa rekordér s pevným 
diskom prehrieva 
Ak sú napríklad ventilačné otvory zablokované, 
alebo ak ste umiestnili rekordér s pevným diskom 
na miesto vystavené priamemu slnečnému 
žiareniu, rekordér sa môže prehrievať. Ak sa to 
stane, rozbliká sa kontrolka na displeji načerveno 
a nazeleno a na obrazovke sa objaví varovanie. 

Rekordér s pevným diskom ihneď vypnite  
a nechajte ho vychladnúť. Predtým, než ho znova 
zapnete, uistite sa, že ste ho umiestnili podľa 
popisu na tejto stránke. 

Pri umiestňovaní rekordéra s pevným diskom 
nechajte okolo neho dostatok miesta, aby sa 
mohol primerane vetrať. 

Ak sa na obrazovke objaví toto varovanie a vy 
rekordér s pevným diskom nevypnete, vypne sa 
automaticky po niekoľkých minútach a zostane 
vypnutý, kým sa dostatočne neochladí. V tomto 
čase nie je možné rekordér s pevným diskom 
obsluhovať. 

Inštrukcie pre umiestnenie 

WARNING 

THE  HARD  DISC  RECORDER  IS  OVERHEATING   
PLEASE  SWITCH  IT TO  STANDBY 
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Rekordér s pevným diskom je skonštruovaný 
pre pripojenie k televízoru Bang & Olufsen 
cez 21-pinový kábel AV. Prehľad zásuvkového 
panela nájdete na strane 43. 

Zaregistrujte všetky zariadenia, pripojené  
k vášmu televízoru. Toto sa robí cez ponuku 

“Setup” televízora. V príručke, dodávanej  
s televízorom Bang & Olufsen nájdete 
inštrukcie, ako správne pripojiť a registrovať 
doplnkové zariadenia. 

Pripojenie rekordéra s pevným diskom  
k vášmu televízoru ... 
> Pomocou 21-pinového kábla AV pripojte 

zásuvku označenú TV na rekordéri s pevným 
diskom k zásuvke označenej V.TAPE (alebo  
V MEM) na vašom televízore. 

> Pripojte kábel z vašej externej antény k signálovej 
vstupnej zásuvke označenej  na zadnom 
paneli rekordéra s pevným diskom. 

> Priveďte signál antény k televízoru pomocou 
anténového kábla priloženého k rekordéru  
s pevným diskom. 

> Jeden koniec zasuňte do anténovej zásuvky, 
označenej TV, na rekordéri s pevným diskom  
a druhý koniec do anténovej zásuvky, označenej 
TV na zásuvkovom paneli televízora. 

> Pomocou 21-pinového AV kábla pripojte 
akékoľvek doplnkové video zariadenie, ako 
napríklad DVD rekordér, set-top box, alebo 
videorekordér k zásuvke AUX na rekordéri  
s pevným diskom. 

> Pripojte IČ vysielač pre doplnkové video zariadenia 
k zásuvke DATA na rekordéri s pevným diskom. 

> Nakoniec pripojte rekordér s pevným diskom  
a všetky pripojené zariadenia k sieťovému 
napájaniu. Rekordér s pevným diskom je teraz  
v pohotovostnom režime, čo je indikované 
červeným svetlom na displeji. 

Ľubovoľné zariadenie, ktoré ste pripojili k zásuvke 
AUX na rekordéri s pevným diskom musíte 
registrovať v ponuke CONNECTIONS rekordéra  
s pevným diskom, nie v ponuke televízora. Ďalšie 
informácie o tom, ako registrovať pripojené 
zariadenia nájdete v kapitole “Preferenčné 
nastavenia” na strane 38. 

Pripojenie zariadenia set-top box 
Set-top box je možné pripojiť k rekordéru  
s pevným diskom, alebo k televízoru. Bez ohľadu 
na usporiadanie, pre ktoré sa rozhodnete, môžete 
vždy uskutočňovať manuálne a časované nahrávky 
programov set-top boxu. 

Ak pripojíte set-top box k televízoru: Počas 
sledovania programu set-top boxu nie je možné 
používať funkciu opätovného prehrávania na 
rekordéri s pevným diskom. Informácie o tom, 
ako pripojiť set-top box k televízoru nájdete  
v príručke k televízoru. 

Ak pripojíte set-top box k rekordéru s pevným 
diskom: Počas sledovania programov set-top 
boxu je možné použiť funkciu opätovného 
prehrávania. 

Pripojenie set-top boxu k rekordéru s pevným 
diskom ... 
> Pripojte IČ vysielač k zásuvke DATA. 
> Pripevnite infračervený vysielač k 

infračervenému prijímaču set-top boxu. 
> Aby ste mohli používať diaľkový ovládač dodávaný 

s vaším set-top boxom, neprikryte celkom jeho 
infračervený prijímač.  

Pomocou 21-pinového AV kábla pripojte 
akékoľvek doplnkové video zariadenie, ako 
napríklad DVD rekordér, set-top box, alebo 
videorekordér k zásuvke AUX na rekordéri  
s pevným diskom. 

Pripojenia

AUX

HDR 2
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Čistenie 

Prach z povrchu utierajte jemnou suchou 
látkou. Mastné škvrny alebo usadené 
nečistoty odstráňte jemnou látkou, ktorá 
nezanecháva vlákna, namočenou, a dôkladne 
vyžmýkanou, v roztoku vody s niekoľkými 
kvapkami jemného čistiaceho prostriedku, 
napríklad na umývanie riadu. 

Rekordér s pevným diskom sa nepokúšajte 
sami otvárať. Takéto operácie prenechajte 
osobám kvalifikovaným pre servis! 

Na čistenie akejkoľvek časti rekordéra s pevným 
diskom nikdy nepoužívajte alkohol ani iné 
rozpúšťadlá! 

>> Inštalácia rekordéra s pevným diskom 40



Zásuvkový panel 

Rekordér s pevným diskom môžete  

k televízoru pripojiť cez zadný 

zásuvkový panel. 

Aby ste sa uistili, že externé zariadenie 

je pripojené správne, pozrite sa do 

príručky priloženej k tomuto zariadeniu. 

~ (sieť) 
Zásuvka pre pripojenie ku zdroju napájania. 

DATA 
Pre pripojenie IČ vysielača, ktorý sa používa so  
set-top boxom. 

Y/C INPUT 
Pre pripojenie set-top boxu alebo iných zariadení  
s výstupom Y/C. 

Ak výrobok, ktorý chcete pripojiť k rekordéru  
s pevným diskom ponúka aj 21-pinové pripojenie 
AV aj pripojenie cez zásuvku Y/C INPUT, 
odporúčame vám, aby ste urobili obidve 
prepojenia. Zaistí to optimálnu kvalitu obrazu. 

TV (21-pin) 
21-pinová zásuvka pre pripojenie k televízoru. 

AUX  
21-pinová zásuvka pre pripojenie doplnkových 
video zariadení, ako napríklad set-top boxu. 

 
Vstupná anténna zásuvka pre externú anténu, 
alebo káblový TV rozvod. 

TV (anténa) 
Výstupná zásuvka antény pre pripojenie  
k televízoru. 

TV

AUX

TV
Y/C INPUTDATA
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Ponuky na obrazovke 

Aby ste sa vedeli poľahky orientovať  

v on-screen ponukách, ktoré ponúka 

systém, na obrázku v tejto kapitole je 

celková štruktúra systému ponúk. 

Všimnite si, že obsah štruktúry ponúk 

závisí od nastavenia, ktoré ste zvolili 

pre FEATURE LEVEL v ponuke SETUP  

- BASIC alebo ADVANCED. Továrenské 

nastavenie je BASIC. 

Nájdete tu tiež podrobné informácie 

o jednotlivých ponukách, v ktorých 

sa dá vykonávať veľké množstvo 

nastavení a úprav možností. 

Ďalšie informácie o nastavení úrovne 

feature level nájdete v kapitole 

‘Preferenčné nastavenia’ na strane 36. 

Systém ponúk pre úroveň vlastností BASIC 

Stlačte V MEM* a potom zelené tlačidlo, čím sprístupníte systém ponúk. 

MENU

  HARD DISC CONTENT

  TIMER PROGRAMMING

   SOURCE

   PROGRAM

   START TIME

   STOP TIME

   DATE/WEEKDAYS

   PROTECTION

  TIMER INDEX

  SETUP

   FEATURE LEVEL

    BASIC 

    ADVANCED

   RECORDING DURATION

    MANUAL RECORDING

   CONNECTIONS

    NONE

    STB

    V.TAPE

    DVD

    V.AUX

   MENU LANGUAGE

    DANSK

    DEUTSCH

    ENGLISH

    ESPAÑOL

    FRANÇAIS

    ITALIANO

    NEDERLANDS

    SVENSKA

   TUNING

    PROGRAM NUMBER

    FINE

    SOUND

   CLOCK

    TIME

    DATE

    MONTH

    YEAR

  V.TUNER

  STB/V.TAPE/DVD/V.AUX

  RECORD/STOP RECORDING
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Beo4 sa tlačidlo V MEM nazýva V TAPE. 



Systém ponúk pre úroveň vlastností ADVANCED 

Vlastnosti dostupné v úrovni vlastností BASIC sú 
dostupné aj v úrovni vlastností ADVANCED. 

Stlačte V MEM* a potom zelené tlačidlo, čím 
sprístupníte systém ponúk. 

MENU

  HARD DISC CONTENT

   EDIT

    DELETE

    SPLIT

    TRIM

    EXTERNAL COPY

   OPTIONS

    PROTECTION

    GROUP

    NAME

    PARENTAL LOCK

   GROUP

  TIMER PROGRAMMING

   SOURCE

   PROGRAM

   START TIME

   STOP TIME

   DATE/WEEKDAYS

   PROTECTION

   QUALITY

   EXTRA

    GROUP

    NAME

    PARENTAL LOCK

    KEEP EPISODES

  TIMER INDEX

  SETUP

   FEATURE LEVEL

    BASIC 

    ADVANCED

   PARENTAL LOCK CODE

    OLD CODE

    NEW CODE

    CONFIRM CODE

   GROUPS

    MOVIES

    SPORTS

    SCIENCE

    NEWS

    CHILDREN

    TV DRAMA

    NATURE

    TRAVEL

   RECORDING QUALITY

    STANDARD

    HIGH

   RECORDING DURATION

    MANUAL RECORDING

   CONNECTIONS

    NONE

    STB

    V.TAPE

    DVD

    V.AUX

   REPLAY

    OFF

    BASIC

    EXTENDED

   MENU LANGUAGE

    DANSK

    DEUTSCH

    ENGLISH

    ESPAÑOL

    FRANÇAIS

    ITALIANO

    NEDERLANDS

    SVENSKA

   EXTRA

    TUNING

     PROGRAM NUMBER

     FINE

     SOUND

    CLOCK

     TIME

     DATE

     MONTH

     YEAR

 V.TUNER

 STB/V.TAPE/DVD/V.AUX

 RECORD/STOP RECORDING
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Obsah ponuky EDIT …  
DELETE … Vymazanie zvolenej nahrávky. 
SPLIT … Rozdelenie zvolenej nahrávky na dve. 
TRIM … Orezanie, alebo vymazanie začiatku alebo 

konca zvolenej nahrávky. 
EXTERNAL COPY … Kopírovanie zvolenej nahrávky 

na výrobok, pripojený k rekordéru s pevným 
diskom, ako napríklad na videorekordér. 

Táto ponuka je dostupná iba ak ste v ponuke 
SETUP nastavili FEATURE LEVEL na ADVANCED. 

Obsah ponuky OPTIONS …  
PROTECTION … Vyňatie zvolenej nahrávky z funkcie 

automatickej správy priestoru, ktorá má za 
úlohu vymazať najstaršie nahrávky, aby uvoľnila 
miesto pre nové. Máte tieto možnosti ON a OFF. 

GROUP … Umiestnenie zvolenej nahrávky do 
jednej z ôsmich preddefinovaných skupín: 
MOVIES, SPORTS, SCIENCE, NEWS, CHILDREN, 
TV DRAMA, NATURE a TRAVEL. Ďalšie nahrávky 
môžete uložiť v skupine DEFAULT. 

NAME … Pomenovanie zvolenej nahrávky názvom 
podľa vášho výberu. Stláčaním  alebo  volíte 
znaky a stláčaním  alebo  sa presúvate medzi 
znakmi v názve. Keď ste hotoví, stlačte GO. 

PARENTAL LOCK ... Aktivácia alebo deaktivácia 
prístupového kódu funkcie Parental Lock pre 
zvolenú nahrávku. Máte tieto možnosti ON a OFF. 

Táto ponuka je dostupná iba ak ste v ponuke 
SETUP nastavili FEATURE LEVEL na ADVANCED. 

Obsah ponuky TIMER PROGRAMMING ... 
SOURCE … Máte tieto možnosti:
 V.TUNER ... TV z tunera v rekordéri s pevným 

diskom. Tento tuner je dostupný iba ak nastavite 
možnosť REPLAY v ponuke SETUP na BASIC 
alebo EXTENDED. 

 STB … Program set-top boxu cez set-top box 
pripojený k rekordéru s pevným diskom. 

 DTV … Program satelitu alebo set-top boxu na 
jednom z nasledovných televízorov: BeoVision 7, 
BeoVision 6*, BeoVision 5*, BeoVision 4*, 
BeoVision 3–32, BeoVision Avant, BeoSystem 1. 

 V.AUX … Program satelitu alebo set-top boxu 
na ľubovoľnom inom televízore. V.AUX zvoľte aj 
pre zdroj registrovaný v ponuke CONNECTIONS 
televízora ako V.AUX. 

 V.AUX2 … Zdroj registrovaný v ponuke 
CONNECTIONS televízora ako V.AUX2. 

PROGRAM (Číslo kanála) … Keď ste zvolili zdroj, 
zvoľte číslo kanála. 

>> Ponuky na obrazovke 

HARD  DISC  CONTENT ALL 

GO 

THE  SOPRANOS 12:14 17  JUN 1:34  
CROCODILE  HUNTER 9:12 17  JUN 1:00  
WRC  RALLY 12:00 14  JUN 1:12  
AUSTRALIAN  OPEN 9:00 13  JUN 3:25  
SAT  117 23:00 29  MAY 2:55  
TV  24 18:00 24  MAY 1:05  

OPTIONS 

PROTECTION ON
GROUP DEFAULT
NAME THE  SOPRANOS
PARENTAL LOCK OFF

  
back store 

TIMER  PROGRAMMING 

GO 

SOURCE V.TUNER 

PROGRAM 1 

START  TIME 14:41 

STOP  TIME 15:41 

DATE THU  26 JUN 

PROTECTION OFF 

 
 store 

HARD  DISC  CONTENT ALL 

GO 

THE  SOPRANOS 12:14 17  JUN 1:34  
CROCODILE  HUNTER 9:12 17  JUN 1:00  
WRC  RALLY 12:00 14  JUN 1:12  
AUSTRALIAN  OPEN 9:00 13  JUN 3:25  
SAT  117 23:00 29  MAY 2:55  
TV  24 18:00 24  MAY 1:05  

EDIT 

DELETE  
SPLIT 
TRIM 
EXTERNAL  COPY 

  
back select 
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*POZNÁMKA! Zvoľte DTV, ak si prajete nahrávať 
satelitný program a váš televízor má zabudovaný 
modul DVB-S, alebo ak si prajete nahrávať  
z kanála set-top boxu cez set-top box pripojený  
k televízoru. 



START TIME a STOP TIME ... Zadajte, kedy chcete, 
aby sa nahrávka začala a skončila. 

DATE … Dátum, kedy sa má vykonať časovač. 
(WEEKDAYS) … Objaví sa, keď zvýrazníte položku 

DATE a stlačíte zelené tlačidlo na Beo4. Sú 
zobrazené všetky dni v týždni od pondelka 
(písmeno M – Monday). 

PROTECTION … Zvoľte, či chcete ochrániť 
nahrávku od funkcie správy priestoru. Máte 
tieto možnosti ON a OFF. Ak aktivujete ochranu 
pre denný alebo týždenný časovač, ochránite 
všetky epizódy programu. Ďalšie informácie  
o správe priestoru nájdete na strane 19. 

Ak je úroveň FEATURE LEVEL nastavená na 
ADVANCED podľa popisu na strane 36, ponuka 
obsahuje nasledovné možnosti: 
QUALITY … Indikuje kvalitu nahrávky. Možnosti 

sú ŠTANDARD a HIGH. Všimnite si, že pri voľbe 
STANDARD zaberá nahrávka menej miesta na 
zabudovanom pevnom disku. 

EXTRA … Umožňuje prístup k nasledovným 
možnostiam: 

 GROUP ... Indikuje, do ktorej skupiny nahrávok 
sa nahrávka umiestni. Zvoľte jednu z existujúcich 
skupín, alebo skupinu DEFAULT. 

 NAME … Pomenovanie nahrávky pomocou 
tlačidiel so šípkami, ktorými sa volia znaky. 

 PARENTAL LOCK … Obmedzenie prístupu  
k nahrávkam iba pre tých, ktorý poznajú 
správny štvormiestny kód. Zadajte čísla kódu  
s použitím numerických tlačidiel na Beo4. Ďalšie 
informácie o funkcii Parental Lock nájdete  
v kapitole ‘Preferenčné nastavenia’ na strane 36. 

 KEEP EPISODES … Zvoľte počet epizód, ktoré 
chcete uchovať, keď nahrávate program raz 
denne alebo týždenne, ako napríklad správy. 
Takto minimalizujete použitie priestoru pevného 
disku. Máte tieto možnosti - 1-7 a ALL. Ak 
aktivujete ochranu pre denný alebo týždenný 
časovač, ochránite všetky epizódy programu. 

Obsah ponuky PARENTAL LOCK CODE ...  
Keď ste v tejto ponuke zadali kód, môžete aplikovať 
ochranu kódom na nahrávky v ponuke HARD DISC 
CONTENT, ako aj na časované nahrávky. Potom je 
možné zobraziť tieto nahrávky iba po zadaní 
správneho kódu.
Máte tieto možnosti: 
OLD CODE … Vložte aktuálny kód. 
NEW CODE … Ak si prajete zmeniť kód, vložte 

sem nový kód. 
CONFIRM CODE … Znova vložte nový kód, aby 

ste potvrdili ľubovoľnú zmenu, ktorú ste v kóde 
uskutočnili. 

TIMER  PROGRAMMING 

GO 

GROUP DEFAULT

NAME . . . . . . . . . . . . . . . .

PARENTAL  LOCK  OFF

KEEP  EPISODES

 
back store 

PARENTAL  LOCK  CODE 

OLD  CODE  . . . . 

NEW  CODE  . . . . 

CONFIRM  CODE . . . . 
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Obsah ponuky TIMER INDEX ... 
Obsah časovačov, ktoré čakajú na prevedenie, 
môžete skontrolovať, ako aj upraviť alebo vymazať. 
Pokiaľ sa časovače prekrývajú, je to indikované, 
keď je časovač uložený a zobrazí sa v registri 
TIMER INDEX. 

Obsah ponuky FEATURE LEVEL ... 
Ponuka FEATURE LEVEL vám umožňuje zvoliť 
množinu funkcií, ktorá vyhovuje spôsobu, ktorým 
chcete používať rekordér s pevným diskom: 
BASIC ... Umožňuje prístup k funkciám nahrávania 

a prehrávania, vrátane programovania časovačov, 
ale bez možnosti umiestniť nahrávky do skupín, 
zvoliť kvalitu nahrávania, alebo priradiť nahrávkam 
kód funkcie Parental Lock. 

ADVANCED … Úplná množina funkcií rekordéra  
s pevným diskom. 

Obsah ponuky PARENTAL LOCK CODE ... 
Ponuka PARENTAL LOCK CODE vám umožňuje 
nastaviť kód, ktorý obmedzuje prístup k vašim 
nahrávkam. Keď ste v tejto ponuke zadali kód, 
môžete aplikovať ochranu kódom na nahrávky  
v ponuke HARD DISC CONTENT, ako aj na časované 
nahrávky. Potom je možné sledovať tieto nahrávky 
iba po zadaní správneho kódu. Máte tieto možnosti: 
OLD CODE … Vložte aktuálny kód. 
NEW CODE … Ak si prajete zmeniť kód, vložte 

sem nový kód. 
CONFIRM CODE … Znova vložte nový kód, aby 

ste potvrdili ľubovoľnú zmenu, ktorú ste v kóde 
uskutočnili. 

Táto ponuka je dostupná iba ak ste v ponuke 
SETUP nastavili FEATURE LEVEL na ADVANCED. 

>> Ponuky on-screen 

PARENTAL  LOCK  CODE 

OLD  CODE  . . . . 

NEW  CODE  . . . . 

CONFIRM  CODE . . . . 

FEATURE  LEVEL 

GO 

BASIC 

ADVANCED 

 
 store 

TIMER  INDEX

GO

TV  23 12:25-13:00 17 JUN 
TV TV  2  DK 14:00-14:45 17 JUN 
V.AUX THE  SOPRANOS 22:00- 23:20 19 JUN 
TV  MTV 12:25-12:00 21 JUN 
V.AUX 2 121 22:00-23:20 25 JUN 
SAT  1222 2:00- 3:20 25 AUG 
V.AUX  AUSTRALIA 12:15-12:30 25 AUG 

SAT  43  23:55- 2:15 M-W---S 
SAT  123  14:00-15:15 M--TF--  
SAT  CROCODIL 16:10-17:15 -T-TF-S 
TV  MTV 18:00-18:30 -T-TF-S 
SAT  WRC  RALL 13:00-13:45 ---TF-- 

 delete
 edit
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Obsah ponuky GROUPS ... 
Existuje osem predvolených Skupín - MOVIES, 
SPORTS, SCIENCE, NEWS, CHILDREN, TV DRAMA, 
NATURE a TRAVEL. Tieto názvy skupín sú iba 
návrhmi. Ľubovoľnú z týchto ôsmich skupín 
môžete kedykoľvek premenovať a nahrávky 
umiestniť v skupine podľa vášho výberu. Skupiny, 
ktoré neobsahujú žiadne nahrávky sa v ponuke 
HARD DISC CONTENT neobjavia. 

Táto ponuka je dostupná iba ak ste v ponuke 
SETUP nastavili FEATURE LEVEL na ADVANCED. 

Obsah ponuky RECORDING QUALITY …  
Ponuka RECORDING QUALITY vám umožňuje 
zvoliť obrazovú a zvukovú kvalitu nahrávok. 
Možnosti sú ŠTANDARD a HIGH. Všimnite si,  
že tieto dve nastavenia určujú, koľko miesta na 
pevnom disku nahrávky zaberú. Množstvo 
dostupného miesta na pevnom disku sa zobrazí  
v ponuke, keď nastavenie zvýrazníte. 

Táto ponuka je dostupná iba ak ste v ponuke 
SETUP nastavili FEATURE LEVEL na ADVANCED. 

Obsah ponuky RECORDING DURATION …  
Ponuka RECORDING DURATION vám umožňuje 
nastaviť predvolenú dĺžku manuálnych nahrávok. 
To znamená, že nemusíte byť prítomní, aby ste 
manuálnu nahrávku ukončili v správnom čase. Na 
nastavenie predvoleného trvania nahrávky použite 
číslicové tlačidlá. Keď ste hotoví, stlačte GO. 

RECORDING  QUALITY 

STANDARD 

HIGH 

   
  store 

TOTAL  RECORDING  TIME 

XX  HOURS 

GO 

GROUPS 

 move 
rename accept GO 

MOVIES 

SPORTS 

SCIENCE 

NEWS 

CHILDREN 

TV  DRAMA 

NATURE 

TRAVEL 

RECORDING  DURATION 

MANUAL  RECORDING 3:00 

   
  store GO 
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Obsah ponuky CONNECTIONS …  
Registrujú sa tu všetky výrobky, ktoré ste pripojili  
k rekordéru s pevným diskom: set-top box (STB), 
videorekordér (V.TAPE), prehrávač DVD (DVD), 
dekodér (DECODER) alebo iné zariadenie (V.AUX). 
stláčaním  zvýrazníte výrobok, ktorý ste pripojili 
a stlačením GO nastavenie uložíte. Ak zvolíte STB, 
musíte nájsť váš konkrétny set-top box v zozname. 

Ľubovoľné zariadenie, ktoré ste pripojili k zásuvke 
AUX na rekordéri s pevným diskom musíte 
registrovať v ponuke CONNECTIONS rekordéra  
s pevným diskom, nie v ponuke televízora! Ďalšie 
informácie o tom, ako registrovať pripojené 
zariadenia nájdete v kapitole “Preferenčné 
nastavenia” na strane 36. 

Obsah ponuky REPLAY ... 
Nastavenie REPLAY určuje, kedy rekordér s pevným 
diskom začne kopírovať prebiehajúci program do 
vyrovnávacej pamäte pre opätovné prehrávanie. 
Možnosti sú OFF, BASIC a EXTENDED. Pri nastavení 
Basic replay sa začne kopírovať do vyrovnávacej 
pamäte vtedy, keď prerušíte prebiehajúci program. 
Pri nastavení Extended replay sa začína kopírovať 
do vyrovnávacej pamäte hneď ako si zvolíte zdroj, 
ako napr. V.TUNER. Voľba REPLAY je továrensky 
nastavená na možnosť OFF. Všimnite si, že pri 
tomto nastavení je zdroj V.TUNER nedostupný! 
Ďalšie informácie o opätovnom prehrávaní nájdete 
v kapitole ‘Prerušenie a opätovné prehrávanie 
prebiehajúceho programu’ na strane 20. 

Táto ponuka je dostupná iba ak ste v ponuke 
SETUP nastavili FEATURE LEVEL na ADVANCED. 

Obsah ponuky MENU LANGUAGE …  
Zvoľte medzi dostupnými jazykmi. 

>> Ponuky on-screen 

MENU  LANGUAGE 

DANSK 

DEUTSCH 

ENGLISH 

ESPAÑOL 

FRANÇAIS 

ITALIANO 

NEDERLANDS 

SVENSKA 

   
select  accept GO 

REPLAY 

GO 

OFF 

BASIC 

EXTENDED 

 
 store 

CONNECTIONS 

NONE 

STB 

V.TAPE 

DVD 

V.AUX 

DECODER 

   
  store GO 
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Obsah ponuky TUNING …  
PROGRAM NUMBER … Voľba čísla kanála.
FINE … Jemné doladenie frekvencie kanála. Jemné 

ladenie môžete previesť v rozsahu -8 - +8.
SOUND (mono, stereo alebo jazyk) ... Dostupných 

môže byť niekoľko typov zvuku pre rôzne 
programy, mono stereo alebo rôzne jazyky.  
Na príslušnom programe alebo frekvencii zvoľte 
možnosti 

 MONO (FM / NICAM mono zvuk)
 MONO1 (mono jazyk 1)
 MONO2 (mono jazyk 2)
 MONO3 (mono jazyk 3)
 STEREO (NICAM/A2 stereo zvuk)
 STEREO2 (stereo jazyk 2). 

V prípade, že kanál vysiela v dvoch jazykoch  
a chcete oba tieto jazyky používať, môžete  
kanál uložiť dvakrát, vždy s iným jazykom. 

Obsah ponuky CLOCK ... 
TIME … Uvádza čas. 
DATE … Uvádza dátum. 
MONTH … Uvádza mesiac. 
YEAR … Uvádza rok. 

TUNING 

PROGRAM  NUMBER 1 

FINE 0 

SOUND STEREO 

   
  store GO 

CLOCK 

TIME 12:40 

DATE 2 

MONTH JUN 

YEAR 2004 

   
  store GO 
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Register

Dekodér 

Pripojenie dekodéra, 39 
Zásuvkový panel, 41 

Diaľkový ovládač Beo4

Diaľkový ovládač Beo4, 5 
Priama obsluha pripojených zariadení 
pomocou Beo4, 35 

DVD 

Pripojenie rekordéra DVD, 39 
Zásuvkový panel, 41 

Editácia 

Editovanie časovača, 11 
Obmedzenie prístupu k nahrávkam – Parental 
Lock, 32 
Ochrana nahrávky – ADVANCED, 30 
Ochrana nahrávky – BASIC, 18 
Odstránenie nahrávky – ADVANCED, 28 
Odstránenie nahrávky – BASIC, 19 
Orezanie nahrávky, 29 
Pomenovanie nahrávky, 30 
Premenovanie skupiny, 26 
Presunutie skupiny, 27 
Rozdelenie jednej nahrávky na dve, 28 

Hodiny 

Nastavenie času a dátumu, 37 
Obsah ponuky CLOCK, 49 

Jazyk 

Obsah ponuky MENU LANGUAGE , 48 

Kopírovanie 

Kopírovanie na externý rekordér, 31 
Kopírovanie z vyrovnávacej pamäte pre 
opätovné prehrávanie, 22 

Ladenie 

Jemné doladenie TV kanála, 37 
Obsah ponuky TUNING, 49 

Nahrávanie 

Diaľkový ovládač Beo4, 5 
Kontrola už nastavených časovačov, 11 
Kopírovanie na externý rekordér, 31 
Kopírovanie z vyrovnávacej pamäte pre 
opätovné prehrávanie, 22 
Nahrávanie s časovačom, 10 
Nahrávanie s časovačom cez teletext, 13 
Okamžité nahrávanie, 12 
Zastavenie nahrávky, 12 

Nahrávanie s časovačom 

Editovanie časovača, 11 
Kontrola už nastavených časovačov, 11 
Nahrávanie s časovačom, 10 
Nahrávanie s časovačom cez teletext, 13 
Odstránenie časovača, 11 

Obsah 

Ponuka HARD DISC CONTENT, 18 
Prehľadávanie zoznamu nahrávok, 16 

Ochrana 

Ochrana nahrávky – ADVANCED, 30 
Ochrana nahrávky – BASIC, 18 

Odstránenie 

Odstránenie časovača, 11 
Odstránenie nahrávky – ADVANCED, 28 
Odstránenie nahrávky – BASIC, 19 

Opätovné prehrávanie 

Diaľkový ovládač Beo4, 5 
Kopírovanie z vyrovnávacej pamäte pre 
opätovné prehrávanie, 22 
Kráčanie po minúte pri opätovnom 
prehrávaní, 21 
Opätovné prehrávanie programu, 21 
Prerušenie opätovného prehrávania, 21 
Prerušenie programu, 20 
Presun na určitý bod v čase pri opätovnom 
prehrávaní, 21 
Spomalené opätovné prehrávanie, 21 
Zrýchlený posuv pri opätovnom prehrávaní, 21 
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Prehrávanie 

Automatické prehrávanie, 14 
Diaľkový ovládač Beo4, 5 
Kráčanie po minúte v rámci nahrávky, 15 
Prehrávanie nahrávky, 14 
Prerušenie a zastavenie prehrávania 
nahrávky, 15 
Presun na určitý bod v čase pri prehrávaní, 15 
Spomalené prehrávanie, 15 
Voľba nahrávky, 14 
Zrýchlený posuv v rámci nahrávky, 15 

Prerušenie 

Diaľkový ovládač Beo4, 5 
Prerušenie a opätovné prehrávanie 
prebiehajúceho programu, 20 
Prerušenie a zastavenie prehrávania 
nahrávky, 14 
Prerušenie opätovného prehrávania, 21 

Pripojenia 

Obsah ponuky CONNECTIONS, 48  
Pripojenie doplnkových zariadení, 39 
Pripojenie rekordéra s pevným diskom  
k vášmu televízoru, 39 
Zásuvkový panel, 41 

Rekordér s pevným diskom 

Displej, 6 
Používanie ponúk on-screen, 7 
Pripojenie doplnkových zariadení k rekordéru 
s pevným diskom, 39 
Pripojenie vášho televízora, 39 
Umiestnenie, 38 
Zásuvkový panel, 41  

Rodičovský zámok 

Nastavenie kódu funkcie Parental Lock, 33 
Obmedzenie prístupu k nahrávkam, 32 

Set-top box  

Ponuka ovládača Peripheral Unit 
Controller, 34 
Použitie ponúk zariadenia, 35 
Použitie pripojeného zariadenia v prepojenej 
miestnosti, 35 
Priama obsluha pomocou Beo4, 35 

Skupiny 

Premenovanie skupiny, 26 
Presunutie skupiny, 27 
Prezeranie nahrávok v skupine, 25 
Umiestnenie nahrávok do skupiny, 24 

Správa priestoru na disku 

Ochrana nahrávky – ADVANCED, 30 
Ochrana nahrávky – BASIC, 18 

Teletext 

Nahrávanie s časovačom cez teletext, 13 

TV kanály 

Jemné doladenie TV kanála, 37 
prebiehajúceho programu, 20-21 
Prerušenie a opätovné prehrávanie 

Umiestnenie 
Inštrukcie pre umiestnenie, 38 
Umiestnenie nahrávok do skupiny, 24 

Údržba 

Čistenie, 40 
Inštrukcie pre umiestnenie, 38 

Videorekordér 

Kopírovanie na externý rekordér, 31 
Pripojenie videorekordéra, 39 

Vyhľadávanie 

Diaľkový ovládač Beo4, 5 
Kráčanie po minúte pri opätovnom 
prehrávaní, 21 
Kráčanie po minúte v rámci nahrávky, 15 
Presun na určitý bod v čase pri opätovnom 
prehrávaní, 21 
Presun na určitý bod v čase pri prehrávaní, 15 
Spomalené opätovné prehrávanie, 21 
Spomalené prehrávanie, 15 
Zrýchlený posuv pri opätovnom prehrávaní, 21 
Zrýchlený posuv v rámci nahrávky, 15 

Zastavenie 

Diaľkový ovládač Beo4, 5 
Prerušenie a zastavenie prehrávania 
nahrávky, 15 
Zastavenie nahrávky, 12 
Zastavenie kopírovania na externý 
rekordér, 31 

Zásuvkový panel 

Pripojenie rekordéra s pevným diskom  
k vášmu televízoru, 39 
Zásuvkový panel, 41 

Zobrazenia a ponuky 

Displej na rekordéri, 6 
Obsah ponuky SETUP …, 37 
Ponuka ovládača Peripheral Unit 
Controller, 34 
Použitie ponúk on-screen, 7 
Použitie ponúk zariadenia, 35 
Prehľadávanie zoznamu nahrávok, 16 
Prezeranie nahrávok v skupine, 24 

Zrýchlený posuv 

Diaľkový ovládač Beo4, 5 
Zrýchlený posuv pri opätovnom prehrávaní, 21 
Zrýchlený posuv v rámci nahrávky, 15 
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Tento produkt vyhovuje podmienkam 
stanoveným smernicami EHS č. 89/336  
a 73/23. 

Firma Bang & Olufsen nenesie žiadnu zodpovednosť 
za akúkoľvek stratu dát v dôsledku poruchy 
pevného disku. 

Odpad z elektrických a elektronických 
zariadení (WEEE) –ochrana životného 
prostredia 
Európsky parlament a Rada Európskej únie vydali 
smernicu o odpade z elektrických a elektronických 
zariadení. Účelom tejto smernice je znižovanie 
objemu odpadu z elektrických a elektronických 
zariadení a podpora opätovného používania, 
recyklácie a iných foriem využívania takéhoto 
odpadu. Smernica sa vzťahuje na výrobcov, 
distribútorov aj užívateľov. 

Smernica WEEE obsahuje požiadavku, aby tak 
výrobcovia, ako aj koneční spotrebitelia likvidovali 
odpad z elektrických a elektronických zariadení  
a súčiastok ekologickým spôsobom a aby boli 
materiál a energia zo zariadení a odpadu opakovane 
použité alebo inak využité. 
Odpad z elektrických a elektronických zariadení  
a súčiastok nesmie byť likvidovaný spolu  
s komunálnym odpadom; jeho zber a likvidáciu je 
potrebné realizovať oddelene. 

Výrobky a zariadenia, ktoré je potrebné odovzdať 
do zberu za účelom ich opakovaného použitia, 
recyklácie a iných foriem ďalšieho využitia, sú 
označené uvedeným symbolom. 

Likvidáciou odpadu z elektrických a elektronických 
zariadení prostredníctvom určených zberných 
systémov, dostupných vo vašej krajine, prispievate 
k ochrane životného prostredia, ľudského zdravia 
a rozumnému a efektívnemu využívaniu prírodných 
zdrojov. Zberom odpadu z elektrických  
a elektronických zariadení sa predchádza možnej 
kontaminácii prírodného prostredia nebezpečnými 
látkami, ktoré sa v tomto druhu odpadu môžu 
nachádzať. 

Váš predajca Bang & Olufsen vám pomôže a poradí 
so správnym spôsobom likvidácie vo vašej krajine. 

Malé výrobky nemusia byť vždy označené 
piktogramom a v tomto prípade sa tento nachádza 
v návode na použítíe, na záručnom liste a vytlačený 
na obale. 



Informácie pre používateľa ...

Pri navrhovaní a vývoji produktov  
Bang & Olufsen venujeme mimoriadnu 
pozornosť potrebám používateľov a snažíme 
sa produkty vyrábať tak, aby sa dali 
jednoducho a pohodlne ovládať.

Dúfame preto, že si nájdete čas a napíšete 
nám o svojich skúsenostiach so zakúpeným 
produktom Bang & Olufsen. Čokoľvek budete 
považovať za dôležité, či už pozitívne  
alebo negatívne, nám môže pomôcť v úsilí  
o vylepšenie našich produktov.

Ďakujeme!

Ak nás chcete kontaktovať, navštívte našu  
webovú lokalitu na …  
 www.bang-olufsen.com 

alebo napíšte na:  
 Bang & Olufsen a/s  
 BeoCare   
 Peter Bangs Vej 15  
 DK–7600 Struer 

alebo pošlite fax na:  
 Bang & Olufsen  
 BeoCare  
 +45 97 85 39 11 (fax) 
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Technické údaje, funkcie a spôsob ich použitia 
môžu byť bez upozornenia zmenené.

3509659  0705  





www.bang-olufsen.com
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