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3.
4.
5.

Přijměte níže uvedené odmítnutí odpovědnosti a stáhněte si soubor s aktualizací do svého PC.
Vypalte soubor na prázdný disk CD-R. Dodržujte následující:









Uložte soubor s aktualizací (5GFW_BE3.BIN) přímo do KOŘENOVÉHO adresáře. Neukládejte ho do žádné složky.
Na disk neukládejte žádný jiný soubor.
Neměňte název souboru
Použijte souborový systém ISO 9660 Level 1.
Jedna relace
Zápis provádějte pomalou rychlostí (doporučena je maximálně 8násobná rychlost)

Disk CD-R uzavřete.
Zapněte televizor a přepněte vstupní signál, aby se na obrazovce objevil signál z rekordéru.
Stisknutím tlačítka POWER (Zap / vyp) rekordér zapněte. Ujistěte se, že rekordér neprovádí nahrávání nebo něco nepřehrává.
Zjištění aktuální verze softwaru rekordéru.





Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko SYSTEM MENU (SYSTÉMOVÁ NABÍDKA), vyberte možnost "SETUP" (NASTAVENÍ) a stiskněte
tlačítko ENTER.

Vyberte možnost "Basic" (Základní údaje) a následně stiskněte v uvedeném pořadí tlačítka 1, 2, 3 a 0.



6.

 Stiskněte tlačítko ENTER a následným stiskem tlačítka RETURN (NÁVRAT) na dálkovém ovládání se vrátíte na normální zobrazení.
Stiskněte tlačítko Open/Close (Otevřít/zavřít), otevřete DVD mechaniku a vložte disk do rekordéru.
Ujistěte se, že rekordér neprovádí nahrávání nebo něco nepřehrává.





7.

Na obrazovce se zobrazí aktuální verze softwaru rekordéru.
Pokud je verze firmwaru 2.21 nebo novější, není třeba ho aktualizovat.

Stiskněte tlačítko Open/Close (Otevřít/zavřít) znovu a DVD mechaniku zavřete.
Vyčkejte, dokud nezmizí nápis "LOAD" (NAČÍTÁ SE) na displeji čelního panelu rekordéru. To může trvat několik minut.
Poznámka 1: Není možné rekordér aktualizovat během nahrávání. V takovém případě se DVD mechanika automaticky otevře. Zkuste
to znovu po skončení nahrávání.
Poznámka 2: Když se na obrazovce zobrazí nápis "Previously upgraded to a new version" (Aktualizace na novější verzi již byla
provedena), disk vysuňte a rekordér používejte beze změny.

 Poznámka 3: Úkony po provedení aktualizace.
Vyčkejte, dokud se na obrazovce nezobrazí nápis "Recorder Software Upgrade" (Aktualizace softwaru rekordéru) - může to trvat několik minut , poté vyberte možnost "OK" a spusťte aktualizaci stiskem tlačítka ENTER.




Po dobu několika minut na obrazovce neuvidíte žádný obraz. Během této doby s rekordérem nic neprovádějte.
Poznámky:
Během aktualizace neodpojujte přívod proudu.
Když se na obrazovce neobjeví nápis, otevřete a zavřete mechaniku, a načtěte disk znovu. Pokud se stále nezobrazuje žádná zpráva,
je možné že došlo k selhání při vytváření disku. Disk vyjměte a zkuste ho vytvořit znovu.
Pokud se na obrazovce zobrazí nápis "Cannot play this disc" (Tento disk nelze přehrát), vytvoření disku pravděpodobně selhalo. Disk
vyjměte a zkuste ho vytvořit znovu.

8.

Po vyjmutí disku stiskněte na rekordéru tlačítko POWER (Zap/vyp) a držte ho stisknuté po dobu 10 sekund. Poté se na displeji na čelním panelu
rekordéru objeví nápis "WELCOME" (VÍTEJTE).




9.
10.

DVD mechanika se za chvíli automaticky uzavře a na displeji rekordéru se zobrazí hodiny.

Poznámka: Když je funkce "Dimmer" (Ztlumení displeje) nastavena na hodnotu "Save Power" (Šetření energií), hodiny se po
aktualizaci na displeji nezobrazí.
Stiskem tlačítka POWER (Zap / vyp) rekordér zapněte.
Ověřte si, zda je verze softwaru rekordéru 2.21. Pokud tomu tak není, proveďte prosím aktualizaci znovu.



Stiskněte tlačítko SYSTEM MENU (SYSTÉMOVÁ NABÍDKA), vyberte možnost "SETUP" (NASTAVENÍ) a stiskněte tlačítko ENTER.
Poznámka: Možnost "SETUP" (NASTAVENÍ) není možno vybrat během nahrávání. V takovém případě tento krok proveďte až po
ukončení nahrávání.



Vyberte možnost "Basic" (Základní údaje) a následně stiskněte v uvedeném pořadí tlačítka 1, 2, 3 a 0.



Na televizní obrazovce se zobrazí aktuální verze softwaru rekordéru.




Stiskněte tlačítko ENTER a následným stiskem tlačítka RETURN (NÁVRAT) se vrátíte na normální zobrazení.
Váš DVD rekordér je nyní připraven k normálnímu používání.

Poznámky pro uživatele
Úkony po provedení aktualizace
Vytvoření souborů s titulky
1.

Název filmu a název souboru s titulky musí být shodný.
Například:
Správně: sony.avi , sony.srt
Špatně: sony.avi , sonysubtitle.srt
Poznámka: V tomto příkladu je soubor '.avi' film ve formátu DivX a soubor '.srt' je soubor s titulky

2.

Soubor s filmem a soubor s titulky musí být také umístěny ve stejné složce a vypáleny na stejném disku.
(Poznámka: Formát Packet Write není podporován)
Tato aktualizace umožňuje, aby DVD rekordér přečetl následující soubory s titulky:





'.srt' : SubRip
'.sub' : Micro DVD
'.txt' : Micro DVD

Vezměte prosím na vědomí, že ostatní podobné formáty nejsou podporovány.
Přepnutí písma titulků na DVD rekordéru
1.
2.

Stiskem tlačítka SUBTITLE (TITULKY) zapněte zobrazení titulků
Opakovaným stiskem tlačítka SUBTITLE (TITULKY) přepnete na požadovaný typ písma. Typ písma se mění s každým stiskem.

Jsou rozeznávány typy písem pro titulky v následujících jazycích
1.
2.
3.
4.

Albánština, bosenština, chorvatština, čeština, angličtina, němčina, maďarština, islandština, irština, polština, rumunština, slovenština,
slovinština
bulharština, běloruština, angličtina, makedonština, moldavština, ruština, srbština, ukrajinština
řečtina
albánština, dánština, nizozemština, angličtina, estonština, finština, francouzština, gaelština, němčina, italština, kurdština (latinka), norština,
portugalština, španělština, švédština, turečtina

Poznámky






Pokud je stisknuto tlačítko SUBTITLE (TITULKY) a titulky nejsou kompatibilní pro přehrávání na tomto DVD rekordéru, ikona titulků se v
pravém horním rohu obrazovky neobjeví.
Některé titulky není možné zobrazit, pokud je název souboru příliš dlouhý nebo pokud je soubor uložen příliš hluboko v adresářové struktuře.
Když se na scéně pohybuje příliš mnoho postav, nemusí být zobrazeny úplně všechny titulky.
Nejsou podporována písma v kódování unicode

