
masterpage:Right

 model name1[MDS-JE640] model name2[MDS-JE440]

 [4-229-587-11(1)]

MiniDisc Deck
MiniDisc rekordér
Návod k obsluze

MiniDisc rekordér
Návod na obsluhu

MiniDisc készülék
Kezelési útmutató

 

©2000 Sony Corporation

MDS-JE640

MDS-JE440

CZ

SK

HU

CZ HU .book  Page 1  Thursday, August 17, 2000  9:47 PM



masterpage:Left

(3 column)

filename[D:\POLATA\1prac\Sony MDS-JE640 FM\MDS-JE640_440.cz-hu\CZ_02-02.fm]

2CZ

 model name1[MDS-JE640] model name2[MDS-JE440]

[4-229-587-11(1)]

UPOZORNĚNÍ!

Nevystavujte přístroj dešti 
a vlhkosti, vyhnete se tak 
nebezpečí požáru a úrazu 
elektrickým proudem.

Toto zařízení spadá do 1. kategorie 
laserových přístrojů.
Zařízení 1. kategorie jsou označena 
na zadní straně.

Uvnitř jednotky je umístěna následující 
výstraha.

Tento symbol upozorňuje uživatele 
na neizolované součásti pod nebezpečným 
el. napětím, které je natolik silné, že může 
v případě otevření přístroje způsobit 
elektrický šok.

Tento symbol upozorňuje uživatele 
na důležité provozní a servisní instrukce 
uvedené v přiloženém návodu.

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme, že jakékoliv změny či 
úpravy, které nejsou v tomto návodu 
výslovně pojaty,  by mohli omezit 
používání tohoto zařízení.

POZNÁMKA
Zařízení bylo testováno a shledáno 
vyhovujícím předpisům pro digitální 
zařízení třídy B ve shodě s oddílem 15 
sborníku FCC. Účelem těchto pravidel je 
zajištění přiměřené ochrany před radiovým 
rušením během domácího užívání. 
Zařízení generuje, používá a může vysílat 
vysokofrekvenční energii, která může 
v případě nesprávné instalace 
a nedodržení pokynů způsobit rušení 
radiové komunikace. Nelze však zaručit, 
že se v případě nějaké speciální instalace 
rušivé působení nevyskytne. Pokud 
zařízení ruší radiový nebo televizní příjem 
a toto rušení v okamžiku vypnutí přístroje 
zmizí, pokuste se je odstranit jedním 
z následujících kroků:
• Přesměrujte či přemístěte anténu 

přijímače.
• Důkladně oddělte zařízení a přijímač.
• Připojte zařízení do zásuvky v jiném 

okruhu než je připojený přijímač.
• Poraďte se s prodejcem nebo 

odborníkem na radiovou/televizní 
techniku.

Údaje o přístroji
Na zadní straně jednotky je uveden typ 
a sériové číslo. Poznamenejte si je níže. 
Odkazujte se jimi v případě, že budete 
kontaktovat vašeho prodejce SONY.

Typ: ____________
S.č.: ____________

ENERGY STAR® je registrovaná 
obchodní značka USA.
Sony Corporation jako partner 
ENERGY STAR® potvrzuje, že jeho 
výrobek splňuje směrnice ENERGY 
STAR® pro hospodárný provoz.

UPOZORNĚNÍ
NEPROPOJUJTE NAPÁJECÍ KABEL 
S ŽÁDNÝM PRODLUŽOVACÍM 
KABELEM, ZÁSUVKOU ČI JINÝM 
VÝVODEM, DOKUD NEBUDOU 
VIDLICE ZÁSTRČKY ZCELA 
ZASUNUTY, ABY SE ZABRÁNILO 
JEJICH OBNAŽENÍ, PŘEDEJDETE 
TAK ÚRAZU ELEKTRICKÝM 
PROUDEM.

Vítejte!

Děkujeme, že jste zakoupili rekordér 
MD společnosti Sony. Před uvedením 
do provozu si prosím pozorně přečtěte 
tento návod k obsluze a uschovejte jej 
pro případnou budoucí potřebu.

Poznámka 
k návodu

Pokyny v tomto návodu platí pro 
modely MDS-JE640 a MDS-JE440. 
Pro osvětlení je zvolen model 
MDS-JE640. Veškeré rozdíly jsou 
v textu jasně vyznačeny. Příklad: 
"pouze MDS-JE640".

Konvence

• Ovládacími prvky v tomto návodu 
jsou myšleny ty, které jsou umístěny 
na přístroji. Mohou však být 
zastoupeny ovládacími prvky 
na dodávaném dálkovém ovladači, 
které jsou pojmenovány podobně, 
v případě odlišnosti jsou v návodu 
uvedeny uvnitř závorek.
Příklad: Otočte ovladačem AMS 
ve směru hodin (nebo opakovaně 
tiskněte >).

• V návodu je použito následujících 
ikon:

PRODEJCE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ 
NEODPOVÍDÁ ZA 
BEZPROSTŘEDNÍ, NÁHODNÉ ČI 
NEPŘÍMO ZPŮSOBENÉ ŠKODY 
JAKÉKOLIV POVAHY, ZTRÁTY ČI 
NÁKLADY ZPŮSOBENÉ VADNÝM 
VÝROBKEM ČI POUŽITÍM JINÉHO 
VÝROBKU. Z

Označuje proceduru vyžadující 
dálkový ovladač.

z
Označuje rady a tipy pro snazší 
průběh akce.
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Umístění 
a funkce 
ovládacích 
prvků
V této kapitole je popsáno umístění 
a funkce různých tlačítek, ovladačů 
a zdířek na přístroji a na dálkovém 
ovladači. Bližší podrobnosti jsou 
uvedeny na stránkách uvedených 
v uvozovkách.
Také jsou zde popsána hlášení, která se 
zobrazují na okénku displeje.

Popis čelního panelu

A ?/1 Hlavní vypínač/indikátor STANDBY (13) (23)
Zapne přístroj. Je-li stisknut na přístroji, indikátor 
STANDBY zhasne. Opakovaný stisk vypne přístroj 
a zobrazí se indikátor.

B Dálkové čidlo (pouze MDS-JE640) (10)
Při dálkovém ovládání miřte ovladačem na tento 
senzor ( ). U modelu MDS-JE440 je dálkové čidlo 
umístěno v okénku displeje.

C Mechanika pro vkládání MD (13) (23)
Vložte minidisk dle následujícího obrázku.

D Indikátor MD LP (15) (23)
Zobrazí se při přehrávání či nahrávání ve stereofonním 
režimu LP2 či LP4.

E Tlačítko A (14) (23)
Vysune minidisk.

F Tlačítko MENU/NO (17) (27) (30) (46) (56)
Zobrazí Edit Menu nebo Setup Menu.

G Tlačítko YES (17) (27) (30) (46)
Provede zvolenou operaci.

Štítkem vzhůru

Směrem šipky do přístroje
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KEYBOARD IN

MENU/NO YES

CLEAR
INPUT

REC MODE

LEVEL/
DISPLAY/CHARREPEATPLAY MODE

STANDBY

TIMER

PHONES LEVEL
PITCH 

CONTROL S.F EDIT TIME

PUSH ENTER
AMS

MD LP

REC OFF PLAY

2 3

qf9

1 6 875

wdql wswa wfqkqjqhqg

4

w;qs qdq; qa

H Tlačítko H (13) (23)
Spustí přehrávání.

Tlačítko X (13) (23)
Přeruší přehrávání nebo nahrávání. Opětovný stisk 
opět spustí přehrávání nebo nahrávání.

Tlačítko x (14) (23)
Ukončí přehrávání nebo nahrávání nebo přeruší 
zvolenou operaci.

Tlačítko z (13) (17) (19)
Spustí nahrávání MD, monitorování vstupního signálu 
nebo označí číslo stopy.

I Přepínač TIMER (pouze MDS-JE640) (43)
Slouží k nastavení časového spínače pro nahrávání 
(REC) či přehrávání (PLAY). V poloze OFF je časový 
spínač vypnut.

J Zdířka PHONES (pouze MDS-JE640) (23)
Slouží pro připojení sluchátek.

K Ovladač LEVEL (pouze MDS-JE640) (23)
Točením přizpůsobuje hlasitost sluchátek.

L Zdířka KEYBOARD IN (pouze MDS-JE640) (46)
Slouží k připojení klávesnice pro ovládání klávesnicí.

M Tlačítko PITCH CONTROL (pouze MDS-JE640) (40)
Slouží k nastavení rychlosti přehrávání MD. Je-li 
nastavena rychlost jiná než "0", tlačítko během 
provozu svítí.

N Tlačítko S.F EDIT (pouze MDS-JE640) (37)
Po nahrání mění nahranou úroveň. Tlačítko během 
provozu svítí.

O Tlačítko TIME (pouze MDS-JE640) (17) (21)
Zobrazí zbývající čas.

Tlačítko SCROLL (pouze MDS-JE640) (24)
Zobrazuje název stopy nebo MD.

P Okénko displeje (8)
Zobrazuje různé informace.

Q Tlačítko CLEAR (27) (35)
Zruší volbu.

R Ovladač AMS (13) (23) (30) (40) (46)
Otáčením vyhledává stopy, zadává vstupní znaky či 
volí položky nabídky a zadává hodnotu.

S Tlačítka m/M (25) (27) (30) (35)
Za stisku vyhledávají úseky uvnitř stop, mění obsah 
programu či mění vstupní charakteristiku.

T Tlačítko PLAY MODE (27) (43)
Volí režim Shuffle Play či Program Play nebo přepne 
na normální přehrávání.

U Tlačítko REPEAT (26)
Opakovaně přehraje stopy.

V Tlačítko LEVEL/DISPLAY/CHAR (9) (14) (16) (24) 
(27) (35)

W Tlačítko INPUT (13)
Zvolí vstupní zdířku (konektor) zdroje programu 
k nahrávání.

X Tlačítko REC MODE (15)
Zvolí nahrávací režim stereo, LP2, LP4 nebo mono.

Stisk během Výsledek

Nahrávání či přerušení 
nahrávání

Nastaví úroveň nahrávání

Nečinnosti
Zobrazí informace o disku či 
obsahu programu

Nahrávání
Zobrazí informace 
o nahrávané stopě

Přehrávání
Zobrazí informace 
o přehrávané stopě

Zadávání Zvolí typ vstupních znaků
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Popis zadního panelu

A Zdířky ANALOG IN (11) (13)
Slouží k vstupu analogového signálu z jiných zařízení.

B Zdířky ANALOG OUT (11)
Slouží k výstupu analogového signálu do jiných 
zařízení.

C Zdířka DIGITAL COAXIAL IN (11) (13)
Slouží k připojení digitálního optického kabelu 
pro vstup analogového signálu z jiných zařízení.

D Konektror DIGITAL OPTICAL IN (11) (13)
Slouží k připojení digitálního optického kabelu 
pro vstup digitálního signálu z jiných zařízení. Je-li 
přístroj vybaven konektory IN1 a IN2, lze použít 
libovolný z nich.

E Konektror DIGITAL OPTICAL OUT (11)
Slouží k připojení digitálního optického kabelu 
pro výstup digitálního signálu do jiných zařízení.

F Zdířky CONTROL A1ΙΙ (11) (44)

Popis dálkového ovladače

A ?/1 Hlavní vypínač (13) (23)
Zapne přístroj. Je-li stisknut na přístroji, indikátor 
STANDBY zhasne. Opakovaný stisk vypne přístroj 
a zobrazí se indikátor.

2

3

1

45 6

ANALOG DIGITAL

IN

IN

OUT
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R

OPTICAL
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4
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MDS-JE440
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Popis zadního panelu/Popis dálkového ovladače
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B Tlačítko PLAY MODE (27) (43)
Volí režim Shuffle Play či Program Play nebo přepne 
na normální přehrávání.

C Tlačítko FADER (41) Z
Při přehrávání/nahrávání zesílí či zeslabí zvuk

D Tlačítko YES (17) (27) (30) (46)
Provede zvolenou operaci.

E Tlačítka Letter/Number (24) (35) Z
Umožní vstup znaků nebo číslic či volbu stopu.

F Tlačítko CLEAR (27) (35)
Zruší volbu.

G Tlačítko CD-SYNCHRO STOP (21) Z
Ukončí nahrávání CD Synchro.

Tlačítko CD-SYNCHRO START (21) Z
Spustí nahrávání CD Synchro.

Tlačítko CD-SYNCHRO STANDBY (21) Z
Spustí pohotovostní režim pro nahrávání CD Synchro.

H Tlačítko MUSIC SYNC (20) Z
Spustí nahrávání Music Synchro.

I Tlačítko X (13) (23)
Přeruší přehrávání nebo nahrávání. Opětovný stisk 
opět spustí přehrávání nebo nahrávání.

J Tlačítko x (14) (23)
Ukončí přehrávání nebo nahrávání nebo přeruší 
zvolenou operaci.

K Tlačítka LEVEL +/- (16) (23) Z
Přizpůsobují úroveň nahrávání nebo úroveň 
analogového výstupu (pouze MDS-JE640)

L Tlačítko AyB (26) Z
Opakovaně přehraje úsek stopy A-B.

M Tlačítko REPEAT (26)
Opakovaně přehraje skladbu

N Tlačítka m/M (25) (27) (30) (35)
Za stisku vyhledávají úseky uvnitř stop, mění obsah 
programu či posune kurzor doprava.

O Tlačítka ./> (13) (23) (31) (40) (46)
Slouží k vyhledávání stop, nastavení úrovně nahrávání 
či označení čísla stopy.

P Tlačítko z (13) (17) (19)
Spustí nahrávání MD, monitorování vstupního signálu 
nebo označí číslo stopy.

Q Tlačítko T.REC (20) Z
Spustí funkci Time Machine Recording.

R Tlačítko H (13) (23)
Spustí přehrávání.

S Tlačítka CD PLAYER ./> (21) Z
Vyhledává stopy na CD.

T Tlačítko MENU/NO (17) (27) (30) (46) (56)
Zobrazí Edit Menu nebo Setup Menu.

U Tlačítko NAME EDIT/SELECT (35) Z
Umožní zadat název, změnit název stopy či MD nebo 
zvolit typ vstupních znaků.

V Tlačítko DISPLAY (9) (14) (16) (24) (27)
Provede volbu informací zobrazovaných na displeji.

Tlačítko SCROLL (24) Z
Zobrazuje název stopy nebo MD.

W Tlačítko INPUT (13)
Zvolí vstupní zdířku (konektor) zdroje programu 
k nahrávání.

Tlačítko REC MODE (15)
Zvolí nahrávací režim stereo, LP2, LP4 nebo mono.

X Tlačítko Z (14) (23)
Vysune minidisk.
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 model name1[MDS-JE640] model name2[MDS-JE440]

Popis okénka displeje

A Indikátor REMOTE
Zobrazuje se, je-li rekordér MD řízen připojeným 
externím přístrojem.

B Indikátory názvu disku a stopy

Indikátor DISC
Zobrazuje se při podávání informací o disku (atd.)

Displej názvů
Zobrazuje název disku a stopy, parametrů Edit Menu 
a Setup Menu (atd.).
Během přehrávání se zobrazí název stopy namísto 
názvu disku. Nemají-li disk či stopa název, zobrazí se 
hlášení "No Name".

Indikátor TRACK
Zobrazuje se při podávání informací o stopě (atd.)

C Indikátory přehrávání

Indikátory REP (26)
Zobrazují se, je-li přístroj nastaven do režimu Repeat 
Play.
• "REP" svítí při nastavení opakovaného přehrávání 

celého disku.
• "REP 1" svítí při nastavení opakovaného přehrávání 

jedné stopy.
• "REP A-B" svítí při nastavení opakovaného 

přehrávání určité části stopy.

Indikátor SHUF (27)
Zobrazuje se při nastavení přístroje do režimu Shuffle 
Play.

Indikátor PGM (27)
Zobrazuje se při nastavení přístroje do režimu 
Program Play.

21 43 5 6

7 8

4 2 3 5 4 7 83

MDS-JE640

MDS-JE440
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Popis okénka displeje
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[4-229-587-11(1)]

Indikátor HS

Zobrazuje se při přehrávání nebo přerušení přehrávání.

D Indikátory nahrávání a zadávání

Indikátor L.SYNC (19)
Zobrazuje se při nastavení přístroje na automatické 
označování čísel stop během analogového nahrávání.

Indikátory režimu nahrávání (15)
Při stereofonním nahrávání/přehrávání tyto indikátory 
zhasnou.
• "MONO" svítí při nastavení do monofonního 

nahrávacího režimu nebo při přehrávání MD 
nahraném v tomto režimu.

• "LP2" svítí při nastavení do stereofonního 
nahrávacího režimu LP2 nebo při přehrávání MD 
nahraném v tomto režimu.

• "LP4" svítí při nastavení do stereofonního 
nahrávacího režimu LP4 nebo při přehrávání MD 
nahraném v tomto režimu.

Indikátor SYNC (20)
Zobrazuje se při synchronizovaném nahrávání.

Indikátor REC
Zobrazuje se při nahrávání.

Indikátory TOC (15) (31)
• "TOC" oznamuje přítomnost dat TOC, která nebyla 

zapsána na disk. Při zápisu těchto dat bliká indikátor 
"TOC".

• "TOC EDIT" svítí při operacích zadávání.

E Indikátory INPUT (13)
• "OPT" či "D-IN" svítí při volbě zdroje programu 

připojeného do konektoru DIGITAL OPTICAL IN. 
U přístrojů vybavených dvěma digitálními 
vstupními konektory se zobrazuje indikátor 
"OPT 1(2)", pokud je zvolen zdroj programu 
připojený do konektoru DIGITAL OPTICAL 
IN1(2).

• "COAX" svítí při volbě zdroje programu 
připojeného do zdířky DIGITAL COAXIAL IN 
(pouze MDS-JE640).

• "ANALOG" či "A-IN" svítí při volbě zdroje 
programu připojeného do zdířky ANALOG IN.

F Kalendář stop
Je-li minidisk pouze ke čtení, čísla stop se zobrazí 
uprostřed mřížky, je-li zapisovatelný, pak se zobrazí 
bez mřížky. Přesáhne-li celkový počet stop hodnotu 
15, napravo od čísla 15 se v kalendáři stop zobrazí 
symbol B.

G Indikátor SLEEP (42)
Zobrazuje se při automatickém vypnutí přístroje 
po uběhnutí nastaveného času.

H Indikátory úrovně 
Během přehrávání a nahrávání zobrazuje úroveň 
zvukového signálu. 

Poznámka

Formát displeje, který jste zadali pro jednotlivé funkce přístroje 
(přehrávání, nahrávání, apod.), se bude zobrazovat při každém 
nastavení přístroje do dané funkce a stisku tlačítka LEVEL/
DISPLAY/CHAR (či DISPLAY) nebo TIME (pouze MDS-
JE640), dokud tento formát nebude změněn (podrobnosti najdete 
v následujícím odstavci). Pokud odpojíte napájecí kabel, při 
následném zapnutí přístroje se displej vrátí k standardnímu 
(tj. továrnímu) nastavení.

Změna displeje v režimu stop

Pro změnu displeje opakovaně tiskněte LEVEL/
DISPLAY/CHAR (či DISPLAY).

Každé stisknutí následovně změní displej:

MDS-JE640

Celkový počet stop, celkový čas nahrávání 
a název disku1)

r

Obsah programu (pouze pokud se zobrazuje 
indikátor "PGM")

r

Úroveň vstupního signálu (zadání hodnoty 
úrovně nahrávání)

MDS-JE440

Celkový počet stop a celkový čas nahrávání
r

Zbývající čas pro nahrávání2) na MD (pouze 
zapisovatelný MD)

r

Obsah programu (pouze pokud se zobrazuje 
indikátor "PGM")

r

Celkový čas nahrávaného programu (pouze 
pokud se zobrazuje indikátor "PGM")

r

Název disku1)

1) Nemá-li disk název, zobrazí se hlášení "No Name".
2) Čas se v závislosti na nastavení tlačítka REC MODE 

zobrazuje na displeji různě.
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Než začnete zapojovat

 model name1[MDS-JE640] model name2[MDS-JE440]

[4-229-587-11(1)]

Před prvním 
použitím
Tato kapitola podává informace 
o dodávaném příslušenství a způsobu 
zapojení. Před připojením dalších 
zařízení k přístroji si tento oddíl 
důkladně přečtěte.

Než začnete zapojovat

Dodávka přístroje zahrnuje tyto položky:
• Propojovací zvukové kabely (2 ks)
• Optický kabel (1 ks)
• Dálkový ovladač (1 ks)
• Baterie R6 (rozměr AA) (2 ks)

Vložte do přístroje 2 baterie R6 (rozměr AA) a dodržte 
jejich polaritu (+ a -) podle označení. Při používání 
ovladače miřte vždy na čidlo  přijímače.

z Výměna baterií

Při normálním provozu by baterie měly vydržet cca 6 měsíců. 
Pokud ovladač přestane fungovat, vyměňte baterie za nové.

Poznámky

• Nenechávejte ovladač na zvlášť horkých či vlhkých místech.
• Nenechte do ovladače vniknout cizí předmět, obzvlášť při 

výměně baterií.
• Nepoužívejte staré baterie spolu s novými.
• Nevystavujte čidlo přijímače přímému slunečnímu svitu ani 

světelným zdrojům. Může to způsobit chybnou funkci.
• Pokud nebudete ovladač používat delší dobu, vyjměte z něj 

baterie, zabráníte tím případnému poškození elektrolytem 
vyteklým z baterií a korozi.

Kontrola dodaného příslušenství

Vložení baterií do ovladače
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[4-229-587-11(1)]

Propojování zvukových zařízení

A C B

D

A B

CONTROL A1ΙΙ napájecí kabel

1) Pouze digitální zařízení s konektorem DIGITAL OUT
2) Pouze digitální zařízení s konektory DIGITAL IN a OUT

zesilovač, atp. přehrávač CD, tuner DBS, atp.1), 
digitální zesilovač, rekordér DAT 
nebo MD, atp.2)

do síťové zásuvky

přehrávač CD, 
tuner DBS

MDS-JE640

napájecí kabel

zesilovač, atp.

do síťové zásuvky

přehrávač CD, 
tuner DBS

MDS-JE440
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Propojování zvukových zařízení
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 model name1[MDS-JE640] model name2[MDS-JE440]

A Propojovací zvukové kabely (2 ks) (v dodávce)

Při propojování zvukových kabelů dodržujte barevné rozlišení 
konektorů.

B Optické kabely (3 ks) (v dodávce 1 ks)

• Při zapojování optických kabelů nejprve odejměte kryt 
konektoru, a pak do něj tlačte zástrčku, dokud nezaklapne 
do konečné polohy.

• Optické kabely neohýbejte ani nesvazujte.

C Koaxiální propojovací digitální kabel 

(pouze MDS-JE640) (1 ks) (není v dodávce)

• Před propojováním vypněte všechny přístroje.
• Nezapojujte napájecí kabel, dokud nebude propojení 

kompletní.
• Zkontrolujte, zda je propojení řádné, předejdete tím 

brumu a šumu.

MDS-JE640

MD-JE440

Propojení s přístroji kompatibilními se 
systémem CONTROL A1ΙΙ 

D Monofonní kabely minijack (2P) (2 ks) (nejsou 

v dodávce)

Podrobnosti naleznete v oddílu "Používání řídicího 
systému A1ΙΙ" na str. 44.

Připojení napájecího kabelu.

Napájecí kabel přístroje zapojte do síťové zásuvky.

Poznámka

Pokud používáte časový spínač, zapojte napájecí kabel do jeho 
zásuvky.

Pokud zapnete rekordér MD a v mechanice není žádný 
disk, po cca 10 minutách se automaticky aktivuje 
demonstrační režim. Demonstrační režim se zruší stiskem 
libovolného tlačítka na přístroji nebo dálkovém ovladači.

z Vypnutí demonstračního režimu

Není-li v mechanice žádný disk, stiskněte současně x 
a CLEAR.
Zobrazí se hlášení "Demo Off".
Opětovné zapnutí demonstračního režimu provede výše popsaná 
procedura.
Zobrazí se hlášení "Demo On".

Příslušné kabely

Doporučení pro propojení

Zdířky (konektory) pro připojení 
zvukových zařízení

Zařízení Zapojení

Zesilovače zdířky ANALOG IN/OUT

Přehrávače DC a tunery DBS
zdířka DIGITAL COAXIAL 
IN či konektor DIGITAL 
OPTICAL IN

Digitální zesilovače, rekordér 
DAT nebo další rekordér MD

konektory DIGITAL 
OPTICAL IN/OUT

Bílý (L)

Červený (P)

Bílý (L)

Červený (P)

Zařízení Zapojení

Zesilovače zdířky ANALOG IN/OUT

Přehrávače DC a tunery DBS
konektor DIGITAL OPTICAL 
IN

Další propojení (pouze MDS-JE640)

Demonstrační režim
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Nahrávání 
minidisků
V této kapitole jsou popsány různé 
způsoby nahrávání minidisků, zadávání 
čísel stop a synchronizované nahrávání 
s dalšími přístroji. Před započetím 
nahrávání si také přečtěte oddíl 
"Systémová omezení" na str. 51.

Nahrávání na minidisk

Je-li disk již zčásti nahrán, začátek nového nahrávání je 
umístěn za nahranými stopami.

1 Zapněte zesilovač i zdroj programu a na zesilovači 

zvolte typ zdroje programu.

2 Stiskněte na rekordéru hlavní vypínač ?/1 .

Indikátor STANDBY zhasne.

3 Do mechaniky vložte zapisovatelný minidisk.

4 Zvolte požadovanou vstupní zdířku (konektor) 

připojeného zdroje programu opakovaným stiskem 

INPUT.

5 V případě potřeby umístěte ukazatel na diskovou 

pozici, ze které chcete začít nahrávat.

Chcete-li nahrávat na nový minidisk či začít nahrávání 
od konce nahrané části, přeskočte tento krok a přejděte 
na krok 6.

Nahrávání přes stávající diskovou stopu od jejího 

začátku

Otáčejte ovladačem AMS (či opakovaně tiskněte 
./>), dokud se nezobrazí číslo stopy, která má 
být nahrána.

Nahrávání přes stávající diskovou stopu od jejího 

středu

Otáčejte ovladačem AMS (či opakovaně tiskněte 
./>), dokud se nezobrazí číslo stopy, která má 
být nahrána, pak stiskem H spusťte přehrávání. 
Vokamžiku, odkud chcete začít nahrávat, stiskněte X.

6 Stiskněte z.

Přístroj se nastaví do nahrávací pohotovosti.

7 V případě potřeby nastavte úroveň nahrávání.

Podrobnosti naleznete v oddíle "Nastavení úrovně 
nahrávání" na str. 16.

Připojení zdroje
nastavení 

INPUT

konektor DIGITAL OPTICAL IN1 nebo 
IN2

OPT1 či OPT2

konektor DIGITAL OPTICAL IN OPT či D-IN

zdířka DIGITAL COAXIAL IN1)

1) pouze MDS-JE640

COAX

zdířky ANALOG IN
ANALOG či 
A-IN

AMS

X zH`/1

AMS INPUT

slot

CZ HU .book  Page 13  Thursday, August 17, 2000  9:47 PM



14CZ

masterpage:Leftfilename[D:\POLATA\1prac\Sony MDS-JE640 FM\MDS-JE640_440.cz-hu\CZ_04-57.fm]

Nahrávání na minidisk
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 model name1[MDS-JE640] model name2[MDS-JE440]

8 Stiskněte H či X.
Spustí se nahrávání.

9 Spusťte zdroj programu.

Operace během nahrávání

Změna displeje během nahrávání

Pro změnu displeje opakovaně tiskněte LEVEL/
DISPLAY/CHAR (či DISPLAY).

Každé stisknutí následovně změní displej:

MDS-JE640

Číslo stopy a čas nahraný na této stopě
r

Úroveň vstupního signálu (zadání hodnoty 
úrovně nahrávání)

r

Indikátor vzorkovacího kmitočtu
Jde-li do vstupu analogový signál, zobrazí se indikátor 
"FS -- kHz"

MDS-JE440

Číslo stopy a čas nahraný na této stopě
r

Zbývající čas pro nahrávání1) na MD
r

Úroveň vstupního signálu
r

Název stopy2) 

1) Čas se v závislosti na nastavení tlačítka REC MODE 
zobrazuje na displeji různě.

2) Nemá-li disk název, zobrazí se hlášení "No Name".

Při přerušení nahrávání

Číslo stopy se zvýší o 1. Přerušíte-li například nahrávání 
stopy 4, při návratu k nahrávání se číslo této stopy zvýší 
na 5.

Ochrana před náhodným smazáním nahraného 
záznamu

Nahrávání na MD zabráníte zasunutím aretačního štítku 
ve směru šipky (viz obr. níže), který otevře ochranné 
okénko. Nahrávání se umožní opětovným zavřením 
ochranného okénka.

z Přehrávání nově nahraných stop

Ihned po ukončení nahrávání stiskněte H.
Přístroj začne přehrávat od první stopy nově nahraného 
záznamu.

z Přehrávání od první stopy na disku po nahrávání

1 Po ukončení nahrávání stiskněte znovu x.
2 Stiskněte H.

Přístroj začne přehrávat od první stopy na disku.

Poznámka

Pokud je nastaven režim Shuffle Play (viz str. 27) či Program 
Play (viz str. 27), nelze nahrávat přes stávající záznam. Zobrazí 
se hlášení "Impossible".

Operace Tlačítko

Ukončení nahrávání x

Přerušení nahrávání X

Návrat k nahrávání po 
přerušení

H nebo X

Vysunutí MD A po ukončení nahrávání

Aretační štítek

Zasunout ve směru 
šipky
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Notes on recording/Provádění dlouhohrajícího záznamu
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 model name1[MDS-JE640] model name2[MDS-JE440]

[4-229-587-11(1)]

Poznámky k nahrávání

Během nahrávání bliká indikátor "Tr"

Nahrává se přes stávající stopu(-y) (viz oddíl "Nahrávání 
na minidisk" na str. 13). Při dosažení konce nahrávaného 
oddílu indikátor přestane blikat.

Po nahrávání se zobrazí indikátor "TOC"

Nahrávání bylo dokončeno, ale data TOC (tabulka 
obsahu), která informují o výsledku nahrávání, nebyla 
na disku aktualizována. Pokud během této indikace 
odpojíte napájecí kabel, nahrávka bude ztracena. Tabulka 
obsahu se aktualizuje pouze po vysunutí disku nebo 
vypnutí rekordéru.

Po nahrávání bliká indikátor "TOC Writing"

Rekordér aktualizuje tabulku obsahu. Dokud bliká, 
neodpojujte napájecí kabel ani nepřemisťujte přístroj.

Integrovaný převodník vzorkovacího kmitočtu 
automaticky převádí vzorkovací kmitočet různých 
digitálních zdrojů na hodnotu 44,1 kHz, vzorkovací 
kmitočet rekordéru. To umožňuje monitorování 
a nahrávání ze zdrojů jako jsou např. 32/48 kHz rekordér 
DAT či satelitní vysílání, stejně jako přístroje CD a MD.

Provádění dlouhohrajícího 
záznamu

Kromě normálního stereofonního nahrávání disponuje 
rekordér dvěma dlouhohrajícími režimy nahrávání: LP2 
a LP4. V stereofonním režimu LP2 resp. LP4 lze nahrát 
dvakrát resp. čtyřikrát delší záznam než v normálním 
režimu. V monofonním režimu lze navíc nahrát zhruba 
dvakrát delší záznam než ve stereofonním.

Poznámka

Minidisky nahrané v dlouhohrajícím režimu (MD LP) (stereo 
LP2 a LP4) lze přehrávat pouze na přístroji podporujícím tento 
režim. U minidisků nahraných v režimu MD LP nelze použít 
proceduru S.F. Edit (viz str. 5).

1 Proveďte kroky 1 až 4 z oddílu "Nahrávání 

na minidisk" na str. 13.

2 Opakovaně tiskněte REC MODE, dokud se 

nezobrazí požadovaný nahrávací režim.

3 Proveďte kroky 5 až 9 z oddílu "Nahrávání 

na minidisk" na str. 13.

Automatické vložení příznaku "LP:" na začátek 
názvu stopy během nahrávání v režimu MD LP

Rekordér je továrně nastaven, aby vkládal příznak "LP:". 
Tento příznak se zobrazí, je-li stopa přehrávána na 
přístroji nepodporujícím nahrávací režim MD LP (viz 
str. 57). Přepínání této funkce se provádí stiskem . či 
>.

z Nahrávání MD ve stereofonním režimu LP2 či LP4

Po stisku z (viz krok 3 výše) se zobrazí indikátor MD LP.

Poznámky:

• Vložený příznak "LP:" je informací o tom, že danou stopu 
nelze přehrávat na přístroji nepodporujícím režim MD LP. 
Na přístrojích, které jej podporují, se nezobrazí.

Hlášení zobrazovaná během či 
po nahrávání

Automatický převod digitálního 
vzorkovacího kmitočtu během nahrávání

Režim Nastavení REC MODE

Stereo Prázdné (bez indikátoru)

LP2 Stereo LP2

LP4 Stereo LP4

Mono MONO

AMS

REC MODE

Poznámky k nahrávání/Provádění dlouhohrajícího záznamu
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Recording for long times/Nastavení úrovně nahrávání
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• Je-li nastavena funkce "LPstamp:On", příznak "LP:" se 
zaznamená jako součást názvu stopy, takže počet zadatelných 
znaků na disk se zmenší. Kromě toho je příznak "LP:" 
automaticky kopírován při kopírování stopy nebo při 
rozdělování stopy pomocí funkce Divide.

• Minidisky nahrané v režimu MD LP (LP2 či LP4 stereo) 
mohou být přehrávány pouze na přístrojích podporujících 
režim MD LP. Tyto minidisky nelze přehrávat na ostatních 
přístrojích. Pokud přehráváte disk nahraný v režimu MD LP, 
zobrazí se indikátor "STEREO" (pro disky nahrané v režimu 
LP2 stereo) či "MONO" (pro disky nahrané v režimu LP4 
stereo).

• Během nahrávání nelze změnit nahrávací režim ani stiskem 
REC MODE.

• Během nahrávání se monitorovací signál nezmění 
v monofonní ani při opakovaném stisku REC MODE pro 
volbu režimu MONO.

Nastavení úrovně 
nahrávání

Úroveň nahrávání lze měnit pro analogové i digitální 
nahrávání.

1 Proveďte kroky 1 až 6 z oddílu "Nahrávání 

na minidisk" na str. 13.

2 Přehrajte dávku zdroje programu při nejsilnější 

úrovni výstupu.

3 Opakovaně tiskněte LEVEL/DISPLAY/CHAR (či 

DISPLAY), dokud se nezobrazí úroveň vstupního 

signálu.

4 MDS-JE640

Při monitorování zvuku otáčejte ovladačem AMS 

(či opakovaně tiskněte LEVEL +/-), až úroveň 

nahrávání dosáhne nejvyšší hodnoty, aniž by 

svítily poslední dva indikátory v pravé části měřiče 

špičkové úrovně.

MDS-JE440

Při monitorování zvuku otáčejte ovladačem AMS 

(či opakovaně tiskněte ./>), až úroveň 

nahrávání dosáhne nejvyšší hodnoty, aniž by na 

měřiči špičkové úrovně svítil indikátor "OVER".

5 Ukončete přehrávání zdroje programu.

6 Pokračováním od kroku 8 oddílu "Nahrávání 

na minidisk" na str. 13 začněte nahrávat.

z Nastavení úrovně nahrávání dálkovým ovladačem

Během nahrávání či přerušení nahrávání opakovaně tiskněte 
LEVEL +/-.

AMS

AMS

LEVEL/DISPLAY/CHAR

Zamezte svícení těchto indikátorů

MDS-JE640

Zamezte svícení těchto indikátorů

MDS-JE440

Z

Provádění dlouhohrajícího záznamu/Nastavení úrovně nahrávání
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Adjusting the recording level/Tipy pro nahrávání
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z Nastavení úrovně nahrávání beze změny displeje

Pro tento případ přeskočte výše uvedený krok 3.
Po nastavení úrovně nahrávání se během 3 s zobrazí úroveň 
vstupního signálu.

z (Pouze MDS-JE640) Nastavení úrovně nahrávání 

pomocí Setup Menu

Nastavení úrovně nahrávání bez ohledu na zdroj programu 
zvolený INPUT.
1 Během nahrávání či přerušení nahrávání stiskněte dvakrát 

MENU/NO. Zobrazí se indikátor "Setup Menu".
2 Otáčejte ovladačem AMS (či opakovaně tiskněte ./>), 

dokud se nezobrazí "Ain", "Coax", "Opt, "Opt1" či "Opt2", 
pak stiskněte AMS nebo YES.

3 Otáčejte ovladačem AMS (či opakovaně tiskněte ./>) 
a po nastavení úrovně nahrávání stiskněte AMS nebo YES.

4 Stiskněte MENU/NO.

z Použití funkce Peak Hold

Tato funkce limituje měřič špičkové úrovně nejvyšší úrovní 
dosaženou vstupním signálem.
1 Během přehrávání či nečinnosti přístroje stiskněte dvakrát 

MENU/NO. Zobrazí se indikátor "Setup Menu".
2 Otáčejte ovladačem AMS (či opakovaně tiskněte ./>), 

dokud se nezobrazí indikátor "P.Hold Off" (tovární nastavení), 
pak stiskněte AMS nebo YES.

3 Otáčejte ovladačem AMS (či opakovaně tiskněte ./>) 
a po nastavení indikátoru na "P.Hold On" stiskněte AMS nebo 
YES.

4 Stiskněte MENU/NO.

Návrat k nastavení funkce Peak Hold na "P.Hold Off" provedete 
podle výše uvedeného kroku 3.

Poznámka

Hlasitost lze zvýšit pouze na hodnotu +12,0 dB (analogové 
nahrávání) či +18,0 dB (digitální nahrávání). Pokud je výstupní 
úroveň připojeného přístroje nízká, úroveň nahrávaní nelze 
nastavit na maximum.

Tipy pro nahrávání

MDS-JE640:

Opakovaně tiskněte TIME.

MDS-JE440:

Na dálkovém ovladači opakovaně tiskněte DISPLAY.

Informace o funkci tlačítka v režimu stop viz str. 9.
Informace o funkci tlačítka během nahrávání viz str. 14.

Zvolený vstupní signál lze monitorovat i když se 
nenahrává.

1 Stiskněte A pro vysunutí MD.

2 Opakovaně tiskněte INPUT, dokud se nezobrazí 

zdířky (konektor) přivádějící signál, který chcete 

monitorovat.

3 Stiskněte z.

Při volbě analogového vstupu

Vstup analogového signálu ze zdířek ANALOG IN se 
po A/D převodu mění ve výstup do konektoru 
DIGITAL OUT (pouze MDS-JE640) a po D/A 
převodu ve výstup do zdířek ANALOG OUT 
a do zdířky PHONES (pouze MDS-JE640). Přitom se 
zobrazí indikátor "AD-DA".

Kontrola zbývajícího času k nahrávání 
na disk

Stav přístroje Zobrazení informací

Nečinný
Celkový počet stop a celkový nahraný 
čas y Celkový počet stop a zbývající 
čas na disku k nahrávání1)

1) Nezobrazí se u disků pouze ke čtení.

Nahrávání
Číslo stopy a čas nahraný na aktuální 
stopě y Číslo stopy a zbývající čas2) 
na disku k nahrávání

2) Čas se v závislosti na nastavení tlačítka REC MODE 
zobrazuje na displeji různě.

Monitorování vstupního signálu (Input 
Monitor)

AMS

INPUT

MENU/NO YES zA

AMSTIME

Nastavení úrovně nahrávání/Tipy pro nahrávání
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Tipy pro nahrávání
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Při volbě digitálního vstupu

Vstup digitálního signálu z konektoru DIGITAL IN se 
po zpracování převaděčem vzorkovacího kmitočtu 
mění ve výstup do konektoru DIGITAL OUT (pouze 
MDS-JE640) a po D/A převodu ve výstup do zdířek 
ANALOG OUT a do zdířky PHONES (pouze 
MDS-JE640). Přitom se zobrazí indikátor "-DA".

Ukončení monitorování vstupu

Stiskněte x.

Rekordér může automaticky vymazat všechny prázdná 
místa vzniklá výpadkem signálu během nahrávání. Volba 
aktivované funkce (Smart Space či Auto Cut) závisí 
na délce výpadku, viz níže.

Funkce Smart Space

Pokud je výpadek signálu kratší než 30 s, funkce Smart 
Space přemisťuje prázdný oddíl po dobu cca 3 s prázdným 
prostorem. Během této akce se zobrazí indikátor "Smart 
Space".

Funkce Auto Cut

Pokud výpadek signálu trvá kolem 30 s, funkce Auto Cut 
přemisťuje prázdný oddíl po dobu cca 3 s prázdným 
prostorem, potom přeruší nahrávání. Během této akce se 
zobrazí indikátor "Auto Cut".

Zapínání/vypínání funkcí Smart Space a Auto Cut se 
provádí dle následující procedury.

1 Během nečinnosti přístroje dvakrát stiskněte 

MENU/NO.

Zobrazí se indikátor "Setup Menu".

2 Otáčejte ovladačem AMS (či opakovaně tiskněte 

./>), dokud se nezobrazí "S.Space On", pak 

stiskněte AMS nebo YES.

3 Otáčejte ovladačem AMS (či opakovaně tiskněte 

./>) a po provedení nastavení stiskněte AMS 

nebo YES.

4 Stiskněte MENU/NO.

Poznámky

• Pokud spustíte nahrávání bez vstupního signálu, funkce Smart 
Space a Auto Cut nebudou bez ohledu na nastavení fungovat.

• Funkce Smart Space neovlivní pořadová čísla nahrávaných 
stop ani při výskytu prázdného prostoru uprostřed stopy.

• Funkce Auto Cut se s funkcí Smart Space automaticky 
přepíná.

• Pokud vypnete přístroj nebo jej odpojíte od sítě, poslední 
nastavení bude uloženo ("S.Space On" či "S.Space Off") 
a vyvoláno při dalším zapnutí přístroje.

• Pokud po aktivaci funkce Smart Space trvá přerušení 
nahrávání cca 10 min., nahrávání se automaticky ukončí.

Automatické vymazání prázdných oddílů 
(Smart Space/Auto Cut)

Akce Nastavení

Zapnutí funkcí Smart Space 
a Auto Cut

S.Space On (tovární 
nastavení)

Vypnutí funkcí Smart Space 
a Auto Cut

S.Space Off
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Zapisování čísel stop během nahrávání
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Zapisování čísel stop během 
nahrávání (Track Marking)

Číslování stop lze provádět buď ručně nebo automaticky 
během nahrávání. Zapisování čísel stop v určitých místech 
usnadní následné rychlé vyhledávání těchto míst nebo 
usnadní disky editovat.

Během nahrávání stiskněte z v místě, kam chcete 

vložit číslo stopy.

Pokud se nahrává z přehrávače CD nebo MD připojeného 
ke konektoru DIGITAL IN, přístroj zapisuje čísla stop 
ve stejném pořadí jako je na zdroji. Pokud se nahrává 
z ostatních zdrojů připojených ke konektoru DIGITAL IN 
nebo ze zdroje připojeného ke zdířce ANALOG IN, 
automatické zapisování čísel stop se zajistí následující 
procedurou. Pokud nahrávaný zdroj vykazuje šum (např. 
magnetofon či rádio), zapisování čísel stop nelze provádět 
automaticky.

1 Během nečinnosti přístroje dvakrát stiskněte 

MENU/NO.

Zobrazí se indikátor "Setup Menu".

2 Otáčejte ovladačem AMS (či opakovaně tiskněte 

./>), dokud se nezobrazí "T.Mark Lsync(c)", 

pak stiskněte AMS nebo YES.

3 Otáčejte ovladačem AMS (či opakovaně tiskněte 

./>) a po provedení nastavení stiskněte AMS 

nebo YES.

4 4 Stiskněte MENU/NO.

Je-li funkce Automatic Track Marking zapnuta, 
zobrazí se indikátor "L.SYNC".
Přístroj zapisuje čísla stop vždy, když úroveň 
vstupního signálu poklesne na hodnotu -50 dB 
(spouštěcí úroveň funkce Automatic Track Marking) 
či nižší po dobu aspoň 1,5 s.

Změna nastavení spouštěcí úrovně funkce 
Automatic Track Marking

Změnu úrovně signálu spouštějící funkci Automatic Track 
Marking provedete dle následující procedury.

1 Během nečinnosti přístroje dvakrát stiskněte 

MENU/NO.

Zobrazí se indikátor "Setup Menu".

2 Otáčejte ovladačem AMS (či opakovaně tiskněte 

./>), dokud se nezobrazí "LS(T)", pak 

stiskněte AMS nebo YES.

3 Otáčejte ovladačem AMS (či opakovaně tiskněte 

./>) a po nastavení úrovně stiskněte AMS 

nebo YES.

Úroveň lze nastavovat v rozmezí od -72 dB do 0 dB 
po krocích 2 dB.

4 Stiskněte MENU/NO.

z Dodatky k funkci Automatic Track Marking

• Pokud se nahrává z přehrávače CD nebo MD připojeného 
ke konektoru DIGITAL IN, v následujících případech se může 
celý obsah nahrát jako jediná stopa:
—Pokud nahráváte dvakrát či vícekrát za sebou stejnou stopu 

metodou opakovaného přehrávání stopy.
—Pokud nahráváte dvě či více stop se stejným číslem stopy, 

ale z různých CD či MD.
—Pokud nahráváte stopy z určitých CD či zásobníkových 

přehrávačů.
• Během nahrávání by se nemělo zapsat číslo stopy stopám 

kratším než 4 s (v režimech stereo, mono a LP2 stereo), resp. 
2 s (v režimu LP4 stereo).

• Pokud se nahrává z přístroje připojenému ke zdířkám 
ANALOG IN při nastavení "T.Mark Off" nebo z rekordéru 
DAT či tuneru DBS (Direct Broadcasting Sattelite) zapojeného 
ke konektoru DIGITAL IN, celý obsah se může nahrát jako 
jediná stopa.

• Pokud se nahrává z rekordéru DAT či tuneru DBS zapojeného 
ke konektoru DIGITAL IN, přístroj zapíše číslo stopy při 
každé změně vzorkovacího kmitočtu vstupního signálu bez 
ohledu na nastavení parametrů pro zapisování stop ("T.Mark 
Lsync(c)" či "T.Mark Off").

z Zapisování čísel stop lze provést i po ukončení 

nahrávání

Viz oddíl "Rozdělování stop" na str. 33.

Poznámka

Pokud vypnete přístroj nebo jej odpojíte od sítě, poslední 
nastavení bude uloženo ("T.Mark Lsync(c)", "T.Mark Off" 
a spouštěcí úroveň ) a vyvoláno při dalším zapnutí přístroje.

Ruční zapisování čísel stop (Manual 
Track Marking)

Automatické zapisování čísel stop 
(Automatic Track Marking)

Akce Nastavení

Zapnutí funkce Automatic 
Track Marking

T.Mark Lsync(c) (tovární 
nastavení)

Vypnutí funkce Automatic 
Track Marking

T.Mark Off

AMS

MENU/NO YES z

AMS 
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Starting recording with six seconds of prestored audio data/Synchronizované nahrávání s přístrojem dle výběru
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Spuštění nahrávání 
s uloženými zvukovými 
daty (Time Machine Recording)

Při každém přerušení nahrávání se do mezipaměti 
přístroje ukládá posledních 6 s zvukových dat. Pokud 
stisknete ovladač AMS (či T.REC), nahrávání začne s daty 
uloženými v mezipaměti. Funkce Time Machine 
Recording tak zabrání ztrátě začátku živě nahraného 
záznamu z tuneru či satelitního vysílání.

1 Proveďte kroky 1 až 6 z oddílu "Nahrávání 

na minidisk" na str. 13.

Přístroj se nastaví do pohotovostního režimu 
nahrávání.

2 Spusťte přehrávání zdroje programu.

3 Stiskněte ovladač AMS (či T.REC) v místě, kde 

chcete začít nahrávat.

Nahrávání začne daty o délce 6 s předem uloženými 
v mezipaměti, a poté už jen daty mezipamětí 
procházejícími.

Ukončení nahrávání s uloženými daty

Stiskněte x.

Poznámka

Ukládání dat do mezipaměti začíná v okamžiku nastavení 
přístroje do pohotovostního režimu nahrávání. Proto pokud 
začnete nahrávat v době kratší než 6 s od nastavení do 
pohotovostního režimu, do mezipaměti se načte méně než 6 s 
aktuálních dat. To samé platí i v případě, že zdroj přehrával 
program po dobu kratší než 6 s od okamžiku, kdy jste spustili 
nahrávání.

Synchronizované 
nahrávání s přístrojem 
dle výběru (Music Synchro-
recording)

Funkce Music Synchro-recording umožňuje automaticky 
synchronizovat nahrávání na rekordér MD spolu 
s přehráváním zvoleného zdroje programu. Funkce Music 
Synchro-recording ovšem pracuje různě v závislosti 
na zdroji programu. Podrobnosti naleznete v oddílu 
"Zapisování čísel stop během nahrávání" na str. 19.

1 Proveďte kroky 1 až 5 z oddílu "Nahrávání na 

minidisk" na str. 13.

2 Stiskněte MUSIC SYNC.

Rekordér se nastaví do pohotovostního režimu.

3 Spusťte přehrávání zdroje programu.

Nahrávání se spustí automaticky.

Ukončení synchronizovaného nahrávání

Stiskněte x.

Poznámka

Funkce Smart Space a Auto Cut pracují během 
synchronizovaného nahrávání bez ohledu na své nastavení 
("S.Space On" či "S.Space Off").

AMS

AMS 

Z

MUSIC SYNC

. >

m M

z x

XH

Z

` / 1

>.

Spuštění nahrávání s uloženými zvukovými daty/Synchronizované nahrávání s přístrojem dle výběru
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Synchronizované nahrávání s přehrávačem CD Sony
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[4-229-587-11(1)]

Synchronizované nahrá-
vání s přehrávačem CD 
Sony (CD Synchro-recording)

Pokud je rekordér propojen s přehrávačem CD Sony nebo 
s Hi-Fi systémem, pomocí dálkového ovladače lze snadno 
kopírovat obsah kompaktních disků na minidisk. 
Dálkovým ovladačem rekordéru lze ovládat jak rekordér 
tak přehrávač CD či sekci CD přehrávače v systému, 
zajistěte, aby byly u sebe co možná nejblíže.

1 Zapněte zesilovač a přehrávač CD a na zesilovači 

zvolte CD.

2 Proveďte kroky 2 až 5 z oddílu "Nahrávání 

na minidisk" na str. 13.

3 Vložte do přehrávače CD a zvolte režim přehrávání 

(Shuffle Play, Program Play, atp.).

4 Stiskněte CD-SYNCHRO STANDBY

Přehrávač CD se nastaví do pohotovostního režimu 
a rekordér MD do pohotovostního režimu přejde.

5 Stiskněte CD-SYNCHRO START

Rekordér MD začne nahrávat a přehrávač CD 
přehrávat.
Zobrazí se číslo stopy a uplynulý čas nahrávání.

Přehrávač CD nezačne přehrávat

Některé přehrávače CD nedávají na stisk CD-SYNCHRO 
START odezvu. Namísto spouštění přehrávače CD 
stiskněte X na dálkovém ovladači přehrávače CD.

Operace během synchronizovaného nahrávání 
s přehrávačem CD

z Použití dálkového ovladače přehrávače CD během 

nahrávání

z Během synchronizovaného nahrávání s přehrávačem 

CD se čísla stop zapisují následujícími způsoby:

• Pokud je přehrávač CD připojen ke konektoru DIGITAL IN, 
čísla stop jsou automaticky zapisovány shodně s CD.

• Pokud je přehrávač CD připojen ke zdířkám ANALOG IN, 
čísla stop jsou zapisovány automaticky, pokud je nastaven 
parametr "T.Mark Lsyn(c)" (viz str. 19).

• Pokud po přerušení pokračujete v nahrávání, zapíše se 
automaticky číslo nové stopy bez ohledu na nastavení 
parametrů ("T.Mark Lsyn(c)" či "T.Mark Off").

z Výměna CD během synchronizovaného nahrávání 

s přehrávačem CD

1 Na dálkovém ovladači CD stiskněte x.
2 Vyměňte CD.
3 Na dálkovém ovladači CD stiskněte H.

Nahrávání se znovu spustí.

z Synchronizované nahrávání s přehrávačem video CD

Po přeprogramování dálkového ovladače MD lze tuto proceduru 
používat také pro synchronizované nahrávání s přehrávačem 
video CD.
Po stisku ?/1 na dálkovém ovladači MD následně stiskněte 
numerické tlačítko 2. Od tohoto okamžiku můžete dálkovým 
ovladačem ovládat rekordér MD i přehrávač video CD. 
Po opětovném stisku ?/1 na dálkovém ovladači MD 
a následném stisku numerického tlačítka 1 můžete ovladačem 
opět ovládat přehrávač CD.

z Během synchronizovaného nahrávání s přehrávačem 

CD kopíruje rekordér MD na minidisk textové informace 

(texty CD a diskové údaje) (funkce Disc Memo Copy) 

(pouze MDS-JE640)

Funkce Disc Memo Copy je aktivní, pokud je přehrávač CD při 
synchronizovaném nahrávání propojen s rekordérem MD 
pomocí řídicího kabelu A1ΙΙ (není v dodávce).

Poznámky

• Pokud provádíte synchronizované nahrávání s přehrávačem 
CD disponujícím přepínačem režimů, ujistěte se, zda je 
nastaven na režim CD1.

Z

CD-SYNCRO STANDBY
CD PLAYER ./>

CD-SYNCRO START
CD-SYNCRO STOP

. >

m M

z x

XH

Z

` / 1

>.

Operace Tlačítko

Ukončení nahrávání CD-SYNCHRO STOP

Přerušení nahrávání CD-SYNCHRO STANDBY

Hledání další stopy k nahrání 
během přerušení

CD PLAYER ./>

Pokračování nahrávání 
po přerušení

CD-SYNCRO START

Kontrola zbývajícího času 
k nahrávání na MD

TIME na přístroji (pouze 
MDS-JE640) či DISPLAY 
(pouze MDS-JE440) (str. 17)

Tlačítko Nastaví rekordér Nastaví CD

H Nahrávání Přehrávání

x Přerušení nahrávání Ukončení

X Přerušení nahrávání Přerušení

CZ HU .book  Page 21  Thursday, August 17, 2000  9:47 PM



22CZ

masterpage:Leftfilename[D:\POLATA\1prac\Sony MDS-JE640 FM\MDS-JE640_440.cz-hu\CZ_04-57.fm]

Synchronizované nahrávání s přehrávačem CD Sony
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• Pokud nahráváte stopy z určitých CD či zásobníkových 
přehrávačů, celý záznam se nahraje jako jediná stopa.

• Funkce Disc Memo Copy nepracuje s mimořádně krátkými 
stopami CD (pouze MDS-JE640).

• Z některých CD nelze kopírovat textové informace.

1 Proveďte kroky 1 až 3 z oddílu "Synchronizované 

nahrávání s přehrávačem CD Sony" na str. 21.

2 Nastavte přehrávač CD do pohotovostního režimu.

3 Na rekordéru MD stiskněte z.

Rekordér se nastaví do pohotovostního režimu 
nahrávání.

4 Na rekordéru MD stiskněte H či X.

Rekordér začne nahrávat a přehrávač CD přehrávat. 
Vokamžiku dokončení přehrávání CD se nahrávání 
ukončí.

Synchronizované nahrávání z přehrávače 
CD Sony připojeným řídicím kabelem A1ΙΙ 
(pouze MDS-JE640)
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[4-229-587-11(1)]

Přehrávání 
minidisků
Tato kapitola popisuje různé způsoby 
přehrávání minidisků.

Přehrávání minidisku

1 Zapněte zesilovač a zvolte MD.

2 Zapněte na přístroji hlavní vypínač ?/1.

Indikátor STANDBY zhasne.

3 Vložte minidisk.

4 V případě potřeby otáčejte ovladačem AMS (či 

opakovaně tiskněte >), dokud nedosáhnete 

stopy, od které chcete začít přehrávání.

Pokud chcete přehrávat od první stopy, přeskočte 
na krok 5.

5 Stiskněte H.

Přístroj začne přehrávat.

6 Na zesilovači nastavte hlasitost.

Operace během přehrávání

z Přehrávání disku nahraném v režimu LP2 či LP4 

stereo

Po stisku H v kroku 5 se zobrazí indikátor MD LP.

z Použití sluchátek (pouze MDS-JE640)

Připojte sluchátka do zdířky PHONES. Ovladačem LEVEL 
nastavte hlasitost.

z Nastavení úrovně analogového signálu do zdířky 

PHONES a ANALOG OUT (pouze MDS-JE640)

1 Během přehrávání opakovaně tiskněte LEVEL/DISPLAY/
CHAR (či DISPLAY), dokud se nezobrazí linkové nastavení 
výstupu.

2 Otáčejte ovladačem AMS (či opakovaně tiskněte LEVEL +/-), 
až nastavíte úroveň výstupního signálu.

Operace Tlačítko

Ukončení přehrávání x

Přerušení přehrávání X

Pokračování přehrávání 
po přerušení

H či X

Hledání další stopy
AMS ve směru hodin (či 
opakovaně >)

Hledání začátku dané stopy či 
předchozí stopy

AMS proti směru hodin (či 
opakovaně .)

Vysunutí disku A po ukončení přehrávání

AMS

H

AMS LEVEL 

`/1
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Playing an MD/Přehrávání zvolené stopy
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z Nastavení úrovně analogového výstupu pomocí Setup 

Menu (pouze MDS-JE640)

1 Během přehrávání dvakrát stiskněte MENU/NO.
Zobrazí se "Setup Menu".

2 Otáčejte ovladačem AMS (či opakovaně tiskněte ./>), 
dokud se nezobrazí "Aout", pak stiskněte AMS nebo YES.

3 Otáčejte ovladačem AMS (či opakovaně tiskněte LEVEL +/-), 
až nastavíte úroveň výstupního signálu, pak stiskněte AMS 
nebo YES.

4 Stiskněte MENU/NO.

Poznámka

Pokud vysunete disk nebo vypnete přístroj, úroveň výstupu se 
nastaví na tovární hodnotu (0,0 dB).

Změna displeje během přehrávání

Opakovaně tiskněte LEVEL/DISPLAY/CHAR (či 
DISPLAY), dokud nezměníte displej.

Každý stisk tlačítka následovně změní displej:

MDS-JE640

Číslo stopy a čas odehraný na této stopě
r

Obsah programu (pouze pokud se zobrazuje 
"PGM")

r

Název disku a název stopy
r

Úroveň výstupního signálu

MDS-JE440

Číslo stopy a čas odehraný na této stopě
r

Číslo stopy a čas zbývající na této stopě
r

Zbývající čas všech nahraných stop
r

Obsah programu (pouze pokud se zobrazuje 
"PGM")

r

Název stopy

z Kontrola zbývajícího času

Během přehrávání stiskněte TIME (MDS-JE640).
Každý stisk tlačítka následovně změní displej:

Číslo stopy a čas odehraný na této stopě
r

Číslo stopy a čas zbývající na této stopě
r

Zbývající čas všech nahraných stop

z Kontrola názvu stopy během přehrávání (pouze je-li 

název zapsán) Z
Stiskněte SCROLL.
Název stopy se zobrazí a posune. Opakovaným stiskem tlačítka 
během posouvání názvu lze posouvání přerušovat a obnovovat.
U modelu MDS-JE440 lze také použít tlačítko SCROLL 
na přístroji. 

Přehrávání zvolené stopy

Tato procedura se použije k rychlému přehrání jakékoliv 
stopy během přehrávání i nečinnosti.

1) Automatic Music Sensor

z Rychlé hledání poslední stopy na disku

Během nečinnosti otáčejte ovladačem AMS proti směru hodin 
(či jednoduchý stisk .).

z Hledání stopy během nečinnosti či pohotovostního 

režimu.

Přístroj bude během nečinnosti či pohotovostního režimu stále 
nastaven na začátku hledané stopy.

Numerickým(-i) tlačítkem(-ky) zadejte číslo 
požadované stopy.

Zadávání čísla stopy vyššího než 10.

1 Stiskněte >10.

2 Zadejte odpovídající číslice.
Číslici 0 zadáte stiskem 10/0.

Hledání stopy pomocí ovladače AMS1)

Hledat Tlačítko

Následnou či další stopu 
během přehrávání

AMS ve směru hodin (či 
opakovaně >).

Předchozí stopu během 
přehrávání

AMS proti směru hodin (či 
opakovaně .).

Začátek dané stopy během 
přehrávání

AMS proti směru hodin (či 
opakovaně .).

Určitou stopy během 
nečinnost

AMS (či opakovaně ./
>), dokud nebliká číslo 
požadované stopy, pak AMS či 
H.

Přehrání stopy zadáním jejího čísla Z

>10

./> . >

m M

z x

XH

` / 1

>.

Z

AMS

H

AMS 

Číselná tlačítka

Přehrávání minidisku/Přehrávání zvolené stopy
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Playing a specific track/Hledání určitého místa uprostřed stopy
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[4-229-587-11(1)]

Příklady:  
• Přehrát stopu 30: stiskněte >10, pak >3 a 10/0.
• Přehrát stopu 108: stiskněte >10, pak 1, 10/0 a 8.

z Zadání čísla stopy během pohotovostního režimu.

Přístroj zůstane v pohotovostním režimu a nastaví se na začátek 
zadané stopy.

Hledání určitého místa 
uprostřed stopy

Během přehrávání či pohotovostního režimu lze vyhledat 
určitého místo uprostřed stopy.

Během přehrávání tiskněte m/M, dokud 
nedosáhnete hledaného místa.

Uslyšíte nesouvislé zvuky, jako při rychlém dopředném 
nebo zpětném přetáčení disku. V okamžiku dosažení 
hledaného místa stiskněte tlačítko.

Poznámky

• Pokud se během stisku M dosáhne konce disku, přístroj se 
zastaví.

• Stopy trvající pouze pár sekund mohou být příliš krátké 
pro monitorování. V takovém případě disk přehrávejte 
normální rychlostí.

Během pohotovostního režimu tiskněte m/M, 
dokud nedosáhnete hledaného místa.

V okamžiku dosažení hledaného místa stiskněte tlačítko. 
Stiskem H či X spusťte přehrávání. V tomto okamžiku 
se neozývá žádný zvuk.

z Pokud se zobrazí "–Over–"

Během stisku M bylo dosaženo konce disku. Pro návrat zpět 
otáčejte ovladačem AMS proti směru hodin (nebo tiskněte .) 
nebo m.

Hledání určitého místa během 
monitorování zvuku.

Hledání určitého místa sledováním 
indikátoru času

AMS

m/M

Přehrávání zvolené stopy/Hledání určitého místa uprostřed stopy
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Opakované přehrávání stop
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Opakované přehrávání 
stop (Repeat Play)

Celý obsah MD lze přehrávat opakovaně. Tuto funkci lze 
použít spolu s funkcí Shuffle Play pro opakované 
přehrávání v náhodném pořadí (str. 27) či s funkcí 
Program Play pro opakované přehrávání 
v naprogramovaném pořadí (str. 27). Rovněž lze opakovat 
určitou stopu či její část.

Poznámka

Pokud vypnete přístroj nebo jej odpojíte od sítě, poslední 
nastavení opakovaného přehrávání bude uloženo ("Repeat All či 
"Repeat 1") a vyvoláno při dalším zapnutí přístroje.

Opakovaně tiskněte REPEAT, dokud se nezobrazí 

indikátor "Repeat All".

Všechny stopy na disku se zopakují následovně:

Ukončení funkce Repeat All Play

Stiskněte x.

Návrat k normálnímu přehrávání.

Tiskněte REPEAT, dokud se nezobrazí indikátor "Repeat 
Off".

Pokud chcete opakovat stopu, která právě hraje, 

opakovaně tiskněte REPEAT, dokud se nezobrazí 

indikátor "Repeat 1".

Spustí se funkce Repeat 1 Play.

Ukončení Repeat 1 Play.

Stiskněte x.

Návrat k normálnímu přehrávání.

Tiskněte REPEAT, dokud se nezobrazí indikátor "Repeat 
Off".

Můžete určit část stopy, která se má opakovat. Je nutné si 
uvědomit, že tato část musí být součástí pouze jedné 
stopy.

1 Během přehrávání stiskněte AyB v místě, 

od kterého má začít opakování (místo A.).

Zobrazí se indikátor "REP A-" a blikne "B".

2 Pokračujte v přehrávání nebo tiskněte M, dokud 

nedosáhnete koncového místa (místa B), pak 

stiskněte AyB.

Zobrazí se indikátor "REP A-B" a spustí se funkce 
Repeat A-B Play.

Ukončení funkce Repeat A-B Play a návrat 
k normálnímu přehrávání

Stiskněte REPEAT či CLEAR.

z Během provádění funkce Repeat A-B Play lze nastavit 

nové výchozí a koncové místo

Stávající koncové místo lze změnit na nové výchozí, poté určit 
nové koncové a po přehrání stávající části stopy opakovat novou 
část.
1 Během provádění funkce Repeat A-B Play stiskněte AyB.

Stávající koncové místo se změní na nové startovní (místo A).
Zobrazí se indikátor "REP A-" a blikne "B".

2 Určete nové koncové místo (místo B) a stiskněte AyB.
Indikátor "REP A-B" bliká a začne se opakovat nově určená 
část.

Opakování všech stop na disku (Repeat 
All Play)

Režim přehrávání Opakuje se

Přehrávání (str. 23) Všechny stopy za sebou

Shuffle Play (str. 27)
Všechny stopy v náhodném 
pořadí

Program Play (str. 27)
Všechny stopy v naprogra-
movaném pořadí

AMS

REPEAT

. >

m

z x

XH

Z

` / 1

>.

M M

AyB

Opakování aktuální stopy (Repeat 
1 Play)

Opakování určité části stopy 
(Repeat A-B Play) Z
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Playing tracks in random order/Vytváření vlastního programu
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[4-229-587-11(1)]

Přehrávání stop v náhod-
ném pořadí (Shuffle Play)

Je-li spuštěna funkce Shuffle Play, přístroj přehrává stopy 
v náhodném pořadí.

1 Během nečinnosti opakovaně tiskněte PLAY 

MODE, dokud se nezobrazí indikátor "SHUF".

2 Stiskněte H.

Spustí se funkce Shuffle Play.
V průběhu přehrávání Shuffle Play se zobrazí ;.

Návrat k normálnímu přehrávání.

Během nečinnosti opakovaně tiskněte PLAY MODE, 
dokud nezmizí indikátor "SHUF".

z Hledání stop během náhodného přehrávání

Otáčejte ovladačem AMS (či opakovaně tiskněte ./>).
• Otáčením ovladače AMS ve směru hodin (či opakovaným 

stiskem >) vyhledáte následnou nebo další stopu.
• Otáčením ovladače AMS proti směru hodin (či opakovaným 

stiskem .) vyhledáte začátek aktuální stopy.Uvědomte si, 
že nelze hledat ani přehrávat stopy, které již byly jednou 
přehrány.

Vytváření vlastního 
programu (Program Play)

Do programu obsahujícího až 25 stop si můžete zvolit 
stopy dle výběru a určit pořadí jejich přehrávání.

1 Během pohotovostního režimu stiskněte dvakrát 

MENU/NO.

Zobrazí se "Setup Menu".

2 Otáčejte ovladačem AMS (či opakovaně tiskněte 

./>), dokud se nezobrazí "Program ?", pak 

stiskněte AMS nebo YES.

3 Otáčejte ovladačem AMS (či opakovaně tiskněte 

./>), dokud se nezobrazí číslo stopy, kterou 

chcete přidat, pak stiskněte AMS nebo M (či 

zadejte přímo pomocí číselného tlačítka(-ek)).

Pokud zadáte nesprávné číslo stopy

Opakovaně tiskněte m/M, až začne blikat číslo 
nesprávné stopy, pak postupujte znovu od bodu 3 nebo 
čísl stopy vymažte stiskem CLEAR. Pokud bliká "0", 
stiskněte m. Jakmile začne blikat číslo poslední 
stopy, zadejte správné číslo.

Zadávání čísla vyššího než 10 

Použijte tlačítko >10. Podrobnosti viz str. 24.

AMS

H

PLAY MODE 

Programování stop

AMS

MENU/NO YES H

CLEARAMS   LEVEL/DISPLAY/CHAR 

m/M

PLAY MODE

>10

DISPLAY

./>. >

m M

z x

XH

` / 1

>.

Z

Číselná tlačítka

Z

Přehrávání stop v náhodném pořadí/Vytváření vlastního programu
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Vytváření vlastního programu
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4 Opakováním kroku 3 zadejte další stopy.

Zadaná stopa je přidána na místo, kde bliká "0".
Po každém zadání stopy se zobrazí celkový čas 
programu.

5 Stiskněte YES.

Zobrazí se indikátor "Complete!!" a program je 
dokončen.

6 Opakovaně tiskněte PLAY MODE, dokud se 

nezobrazí indikátor "PGM".

7 Stiskněte H.

Spustí se funkce Program Play.

Ukončení funkce Program Play.

Stiskněte x.

Návrat k normálnímu přehrávání.

Opakovaně tiskněte PLAY MODE, dokud nezmizí 
indikátor "PGM".

z Program je aktivní i po ukončení funkce Program Play 

nebo při nečinnosti.

Stiskem H přehrajte program znovu.

Poznámky

• Při vysunutí disku se program ztratí.
• Pokud celkový čas programu přesáhne 999 min., zobrazí se 

indikátor "- - - . - -".
• Pokusíte-li se zadat 26. stopu, zobrazí se hlášení 

"ProgramFull(!)".

Během nečinnosti a zobrazování indikátoru "PGM" 

opakovaně tiskněte LEVEL/DISPLAY/CHAR (či 

DISPLAY).

Zobrazí se prvních několik stop. Zbytek programu si 
zobrazíte otáčením ovladače AMS (či opakovaným 
stiskem >).

Během nečinnosti a zobrazování indikátoru "PGM" 
proveďte kroky 1 a 2 z oddílu "Programování stop" 
na str. 27 a jednu z následujících procedur:

Kontrola pořadí v programu

Změna obsahu programu

Operace Tlačítko

Vymazání stopy
Opakovaně m/M 
do zobrazení stopy 
k vymazání, pak CLEAR.

Vymazání všech stop
CLEAR, dokud nezmizí 
všechny stopy.

Přidání stopy na začátek 
programu

Opakovaně m, dokud 
nebliká "0" před číslem 
1. stopy, pak kroky 3 až 5 
z oddílu "Programování stop" 
str. 27.

Přidání stopy doprostřed 
programu

Opakovaně m/M až do 
blikání čísla stopy, která má 
předcházet. Pak AMS, 
zobrazení "0" a kroky 3 až 5 
z oddílu "Programování stop" 
str. 27.

Přidání stopy na konec 
programu

Opakovaně M až do 
zobrazení "0", pak kroky 3 až 
5 z oddílu "Programování 
stop" str. 27.

Nahrazení stopy

Opakovaně m/M až do 
zobrazení čísla stopy, která má 
být nahrazena, pak kroky 3 až 
5 z oddílu "Programování 
stop" str. 27.

Operace Tlačítko
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Tipy pro nahrávání z MD na pásku
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Tipy pro nahrávání z MD 
na pásku (pouze MDS-JE640)

Přístroj lze nastavit, aby během přehrávání vkládal mezi 
stopy 3sekundové mezery. Tato funkce je praktická např. 
při nahrávání z MD na pásku. Tyto mezery umožňují 
pozdější použití funkce AMS pro vyhledávání stop 
na pásce.

1 Během nečinnosti dvakrát stiskněte MENU/NO.

Zobrazí se "Setup Menu".

2 Otáčejte ovladačem AMS (nebo opakovaně 

tiskněte ./>), dokud se nezobrazí "Auto Off", 

pak stiskněte AMS nebo YES.

3 Otáčejte ovladačem AMS (nebo opakovaně 

tiskněte ./>), až provedete nastavení, pak 

stiskněte AMS nebo YES..

4 Stiskněte MENU/NO.

z Při zapnutí funkce Auto Space

Při vkládání mezer mezi stopy se zobrazí indikátor "Auto 
Space".

Poznámky

• Pokud je zapnuta funkce Auto Space a nahrává se program 
obsahující společná čísla stop (např. kompilace nebo 
symfonie), mezery se na pásce vloží mezi různé sekce.

• Pokud vypnete přístroj nebo jej odpojíte od sítě, poslední 
nastavení bude uloženo ("Auto Space" či "Auto Off") 
a vyvoláno při dalším zapnutí přístroje.

Přístroj lze nastavit, aby po každé stopě přešel 
do pohotovostního režimu, a tak poskytl čas k nalezení 
další stopy k nahrávání.

1 Během nečinnosti dvakrát stiskněte MENU/NO.

Zobrazí se "Setup Menu".

2 Otáčejte ovladačem AMS (nebo opakovaně 

tiskněte ./>), dokud se nezobrazí "Auto Off", 

pak stiskněte AMS nebo YES.

3 Otáčejte ovladačem AMS (nebo opakovaně 

tiskněte ./>), až provedete nastavení, pak 

stiskněte AMS nebo YES.

4 Stiskněte MENU/NO.

Obnovení přehrávání po přerušení.

Stiskněte H.

z Při zapnutí Auto Pause

Při přerušení se zobrazí indikátor "Auto Pause", po obnovení 
přehrávání zmizí.

Poznámka

Pokud vypnete přístroj nebo jej odpojíte od sítě, poslední 
nastavení bude uloženo ("Auto Pause" či "Auto Off") 
a vyvoláno při dalším zapnutí přístroje.

Vkládání mezer mezi stopy během 
přehrávání (Auto Space)

Operace Volba

Zapnutí Auto Space Auto Space

Vypnutí Auto Space Auto Off (tovární nastavení)

Přerušení po každé stopě (Auto Pause)

AMS

MENU/NO YES

AMS

Operace Volba

Zapnutí Auto Pause Auto Pause

Vypnutí Auto Pause Auto Off (tovární nastavení)
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Před zahájením editace

 model name1[MDS-JE640] model name2[MDS-JE440]

[4-229-587-11(1)]

Editace 
nahraných 
disků
Tato kapitola popisuje způsoby editace 
stop nahraných na minidisk.

Před zahájením editace

Níže uvedená tlačítka a ovládací prvky se používají 
k vymazávání, rozdělování, přemisťování nebo slučování 
stop na minidisku.

Poznámka

Operace s těmito tlačítky či ovládacími prvky se liší podle toho, 
zda se týkají stopy nebo disku. Podrobnosti najdete v oddílu 
"Zadávání názvů stop a disků" na str. 35.

Tlačítko MENU/NO:  Během nečinnosti, přehrávání či 
pohotovostního režimu slouží k editaci stop.

Ovladač AMS:  Otáčením se volí editovací operace 
nebo číslo stopy, stiskem se potvrzuje provedená volba. 
Také lze použít pro určení části stopy k vymazání či 
rozdělování stopy.

Tlačítko YES:  Po stisku slouží k potvrzení provedené 
volby namísto ovladače AMS.

Tlačítka m/M:  Po stisku zadává jednotky (minuty, 
sekundy či kroky), po jakých se má při otáčení ovladačem 
AMS postupovat. Také jich lze použít k vyhledání 
koncového místa části stopy k vymazání.

Podrobnosti o funkcích jednotlivých prvků naleznete 
v následujících oddílech o editovacích operacích.

Zobrazení hlášení "Protected" během editace

Ochranné okénko je otevřeno. Posunutím aretačního 
štítku, který zavře ochranné okénko, umožníte editaci 
disku. Podrobnosti viz oddíl "Ochrana před náhodným 
smazáním nahraného záznamu" na str. 14.

Stručný popis tlačítek a ovládacích 
prvků používaných při editaci disků

Hlášení zobrazovaná během editace

AMS

MENU/NO YES

AMS m/M
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Before you start editing/Vymazávání stop
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Po ukončení editace se zobrazí indikátor "TOC"

Editace byla dokončena, ale data TOC (tabulka obsahu), 
která informují o výsledku editace, nebyla na disku 
aktualizována. Pokud během této indikace odpojíte 
napájecí kabel, editace bude ztracena. Tabulka obsahu se 
aktualizuje pouze po vysunutí disku nebo vypnutí 
rekordéru.

Bliká indikátor "TOC Writing"

Rekordér aktualizuje tabulku obsahu. Dokud bliká, 
neodpojujte napájecí kabel ani nepřemisťujte přístroj.

Vymazávání stop (ERASE)

Zadáním čísla stopy/části stopy lze vymazat stopu/část 
stopy. Také lze najednou vymazat všechny stopy na disku.

Zadejte číslo stopy, kterou chcete vymazat.

Příklad: Vymazání druhé stopy (BBB)

Pokud vymažete nějakou stopu, všechny následující stopy 
se automaticky přečíslují. Pokud vymažete například 
stopu č. 2, následující stopa č. 3 se přečísluje na č. 2, stopa 
č. 4 na č. 3, atd.

1 Během nečinnosti, přehrávání či pohotovostního 

režimu stiskněte MENU/NO.

Zobrazí se "Edit Menu".

2 Otáčejte ovladačem AMS (nebo opakovaně 

tiskněte ./>), dokud se nezobrazí "Tr 

Erase ?", pak stiskněte AMS nebo YES.

Přístroj začne přehrávat stopu zobrazenou na displeji.

3 Otáčejte ovladačem AMS (nebo opakovaně 

tiskněte ./>), až naleznete číslo stopy, kterou 

chcete vymazat.

4 Stiskněte AMS nebo YES.

Na okamžik se zobrazí indikátor "Complete!!" a stopa 
se vymaže. Začne se přehrávat stopa, která následuje 
za stopou vymazanou. Pokud je vymazaná stopa na 
disku poslední, začne se přehrávat stopa předchozí.

Ukončení operace

Stiskněte MENU/NO či x.

z Během kroku 4 se zobrazí indikátor "Erase ???"

Stopa byla na jiném rekordéru MD označena jako chráněná proti 
zápisu. Pokud ne jejím vymazání trváte, během zobrazování 
tohoto indikátoru stiskněte ovladač AMS či tlačítko YES.

z Udržení přehledu při vymazávání více stop

Začněte vymazávat stopu s nejvyšším číslem. Tak zabráníte 
přečíslování stop, které hodláte vymazat.

Hlášení zobrazovaná po ukončení 
editace

Vymazání stopy

AAA BBB CCC DDD1 2 3 4

AAA CCC DDD1 2 3

Před zahájením editace/Vymazávání stop
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Vymazávání stop
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Provedením níže uvedené procedury najednou vymažete 
všechny stopy, čísla stop a název disku.

1 Během nečinnosti, přehrávání či pohotovostního 

režimu stiskněte MENU/NO.

Zobrazí se "Edit Menu".

2 Otáčejte ovladačem AMS (nebo opakovaně 

tiskněte ./>), dokud se nezobrazí 

"All Erase ?", pak stiskněte AMS nebo YES.

Zobrazí se indikátor "All Erase ?".

3 Stiskněte AMS nebo YES.

Na okamžik se zobrazí indikátor "Complete!!" a pak 
vymažou všechny stopy, čísla stop a název disku.

Ukončení operace

Stiskněte MENU/NO či x.

Označením  výchozího a koncového místa na určité stopě 
lze vymazat její část.
To může být užitečné pro odstranění nepotřebných úseků 
nahraných ze satelitního či rozhlasového vysílání.

Příklad: Vymazání části "B2" z 2. stopy

1 Během nečinnosti, přehrávání či pohotovostního 

režimu stiskněte MENU/NO.

Zobrazí se "Edit Menu".

2 Otáčejte ovladačem AMS (nebo opakovaně 

tiskněte ./>), dokud se nezobrazí "A-B Erase 

?", pak stiskněte AMS nebo YES.

3 Otáčejte ovladačem AMS (nebo opakovaně 

tiskněte ./>), až naleznete číslo stopy 

obsahující úsek, který chcete vymazat. Pak 

stiskněte AMS nebo YES.

Začnou se střídavě zobrazovat indikátory "-Rehearsal-
" a "Point A ok?" a přístroj pár sekund opakovaně 
přehrává stopu od místa, kde bylo stisknuto AMS či 
YES.

4 Během monitorování zvuku otáčejte ovladačem 

AMS (nebo opakovaně tiskněte ./>), až 

najdete výchozí místo části určené k vymazání 

(místo A).

Výchozí místo lze posouvat po 1krokových 
intervalech (1 krok = 1/86 s).
Od tohoto místa se zobrazuje časová indikace (minuty, 
sekundy či kroky) a přístroj opakovaně přehrává pár 
sekund z dané stopy až k tomuto místu.
* Při nahrávání ve stereofonním režimu lze výchozí 

místo posouvat v 2krokových intervalech 
(v režimech mono a stereo LP2) nebo v 4krokových 
intervalech (režim stereo LP4).

Rychlé nalezení místa

Zadejte jednotky (minuta, vteřina či krok), v jakých se 
má postupovat při otáčení ovladačem AMS (nebo při 
opakovaném tisknutí tlačítek ./>).
Provedením kroku 4 zvolíte minuty, sekundy či kroky. 
Zvolená jednotka se zobrazí na displeji.

5 Opakujte krok 4, dokud přesně nezadáte místo A.

6 Místo A potvrďte stiskem AMS či YES.

Zobrazí se indikátor "B" a přístroj začne přehrávat 
stopu od místa A do jejího konce.

7 Pokračujte v přehrávání stopy nebo stiskem M 

zadejte koncové místo části určené k vymazání 

(místo B), pak stiskněte AMS či YES.

Začnou se střídavě zobrazovat indikátory "A-B Ers" 
a "Point B ok?" a přístroj pár sekund opakovaně 
přehrává stopu od místa A do B.

8 Opakujte krok 4, dokud nezadáte místo B.

9 Místo B potvrďte stiskem AMS či YES.

Na okamžik se zobrazí indikátor "Complete!! a začne 
se vymazávat úsek od místa A do B.

Ukončení operace

Stiskněte MENU/NO či x.

Poznámka

Pokud se zobrazí indikátor "Impossible", část stopy nelze 
vymazat. Toto se stane, pokud vícekrát editujete stejnou stopu.
Jedná se o technické omezení minidisku, nikoliv o mechanickou 
závadu.

Vymazání všech stop na disku

Vymazání části stopy

AAA BBB
B1 B3B2

CCC1 2 3

AAA
B1 B3

CCC1 2 3BBB
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Rozdělování stop
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[4-229-587-11(1)]

Rozdělování stop (DIVIDE)

Vložením značky na libovolné místo nahrané stopy lze 
stopu od tohoto místa rozdělit. To může být užitečné při 
rozdělování záznamu obsahujícího více stop, avšak pouze 
jediné číslo stopy, nebo pokud na takovéto stopě chcete 
vyhledat určité místo.

Příklad: Rozdělení 2. stopy

Pokud rozdělíte stopu, čísla všech následujících stop se 
automaticky přečíslují.

1 Během nečinnosti, přehrávání či pohotovostního 

režimu stiskněte MENU/NO.

Zobrazí se "Edit Menu".

2 Otáčejte ovladačem AMS (nebo opakovaně 

tiskněte ./>), dokud se nezobrazí "Divide ?", 

pak stiskněte AMS nebo YES.

3 Otáčejte ovladačem AMS (nebo opakovaně 

tiskněte ./>), až naleznete číslo stopy, kterou 

chcete rozdělit, pak stiskněte AMS nebo YES.

Zobrazí se indikátor "-Rehearsal-" a přístroj pár 
sekund opakovaně přehrává stopu od místa, kde bylo 
stisknuto AMS či YES.

4 Během monitorování zvuku otáčejte ovladačem 

AMS (nebo opakovaně tiskněte ./>), až 

najdete místo, ve kterém chcete stopu rozdělit.

Výchozí místo lze posouvat po 1krokových 
intervalech (1 krok = 1/86 s).
Od tohoto místa se zobrazuje časová indikace (minuty, 
sekundy či kroky) a přístroj opakovaně přehrává pár 
sekund z dané stopy až k tomuto místu.
* Při nahrávání ve stereofonním režimu lze výchozí místo 

posouvat v 2krokových intervalech (v režimech mono 
a stereo LP2) nebo v 4krokových intervalech (režim 
stereo LP4).

Rychlé nalezení místa

Zadejte jednotky (minuta, vteřina či krok), v jakých se 
má postupovat při otáčení ovladačem AMS (nebo při 
opakovaném tisknutí tlačítek ./>).
Provedením kroku 4 zvolíte minuty, sekundy či kroky. 
Zvolená jednotka se zobrazí na displeji.

5 Opakujte krok 4, dokud přesně nezadáte místo 

rozdělení.

6 Stiskněte AMS či YES.

Na okamžik se zobrazí indikátor "Complete!! a stopa 
se rozdělí. Přístroj začne přehrávat nově vytvořenou 
stopu. Uvědomte si, že nová stopa nemá název.

Ukončení operace

Stiskněte MENU/NO či x.

z Dělení stop během nahrávání

Podrobnosti najdete v oddílu "Zapisování čísel stop během 
nahrávání" na str. 19.

1 Během přehrávání stiskněte v místě, ve kterém 

chcete stopu rozdělit, ovladač AMS.

Zobrazí se indikátor "-Rehearsal-" a přístroj pár 
sekund opakovaně přehrává stopu od zadaného místa.

2 Pro jemnější nastavení dělicího místa proveďte 

v případě potřeby krok 4 "Rozdělení zvolené 

stopy" na str. 33.

3 Stiskněte YES.

Na okamžik se zobrazí indikátor "Complete!!" a stopa 
se rozdělí. Přístroj začne přehrávat nově vytvořenou 
stopu. Uvědomte si, že nová stopa nemá název.

Ukončení operace

Stiskněte MENU/NO či x.

z Dělení stop během nahrávání

Podrobnosti najdete v oddílu "Zapisování čísel stop během 
nahrávání" na str. 19.

Rozdělení zvolené stopy

AAA

B1 B2

CCC1 2 3

AAA

BBB

BBB

B1 B2

CCC1 2 3 4

Rozdělení stopy po zvolení dělicího 
místa
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Combining tracks/Přemisťování stop

E
d

ita
c
e
 n

a
h

ra
n

ý
c
h

 d
is

k
ů

 model name1[MDS-JE640] model name2[MDS-JE440]

Slučování stop (COMBINE)

Tato funkce umožňuje slučovat libovolné 2 stopy v jednu. 
Tyto 2 stopy nemusí být následné ani chronologické. Je 
možné sloučit několik stop do jedné kompilace nebo 
několik nezávisle nahraných částí do jedné stopy. Pokud 
sloučíte 2 stopy, celkový počet stop se sníží o 1 a všechny 
stopy následující sloučené stopy se přečíslují. Tuto funkci 
lze také použít pro odstranění nepotřebných čísel stop.

Příklad: Sloučení 2. a 4. stopy

Pokud obě tyto stopy mají název, pak se název druhé stopy 
vymaže.

1 Během nečinnosti, přehrávání či pohotovostního 

režimu stiskněte MENU/NO.

Zobrazí se "Edit Menu".

2 Otáčejte ovladačem AMS (nebo opakovaně 

tiskněte ./>), dokud se nezobrazí 

"Combine ?", pak stiskněte AMS nebo YES.

3 Otáčejte ovladačem AMS (nebo opakovaně 

tiskněte ./>), dokud se nezobrazí číslo první 

ze dvou stop, které chcete sloučit, pak stiskněte 

AMS nebo YES.

Zobrazí se dotaz pro výběr druhé stopy a přístroj začne 
opakovaně přehrávat místo, za které se bude slučovat 
(konec 1. stopy a začátek následující stopy).

4 Otáčejte ovladačem AMS (nebo opakovaně 

tiskněte ./>), dokud se nezobrazí číslo druhé 

ze dvou stop, které chcete sloučit, pak stiskněte 

AMS nebo YES.

Na okamžik se zobrazí indikátor "Complete!!" a stopy 
se sloučí. Začnou se přehrávat sloučené stopy.

Ukončení operace

Stiskněte MENU/NO či x.

Poznámky

• Stopy nahrané v různých režimech (stereo, mono, LP2 či LP4) 
nelze slučovat.

• Pokud se zobrazí indikátor "Impossible", stopy nelze slučovat, 
protože na této stopě (stopách) byla opakovaně prováděna 
editace. Jedná se o technické omezení minidisku, nikoliv 
o mechanickou závadu.

Přemisťování stop (MOVE)

Tato funkce umožňuje měnit pořadí stop.

Příklad: Přesunutí 2. stopy za 3.

Po přemístění stopy se ostatní stopy automaticky 
přečíslují.

1 Během nečinnosti, přehrávání či pohotovostního 

režimu stiskněte MENU/NO.

Zobrazí se "Edit Menu".

2 Otáčejte ovladačem AMS (nebo opakovaně 

tiskněte ./>), dokud se nezobrazí "Move ?", 

pak stiskněte AMS nebo YES.

3 Otáčejte ovladačem AMS (nebo opakovaně 

tiskněte ./>), dokud se nezobrazí číslo stopy, 

kterou chcete přemístit, pak stiskněte AMS nebo 

YES.

4 Otáčejte ovladačem AMS (nebo opakovaně 

tiskněte ./>), dokud se nezobrazí nová pozice 

přemisťované stopy, pak stiskněte AMS nebo YES.

Na okamžik se zobrazí indikátor "Complete!!" a stopa 
se přemístí. Začne se přehrávat přemístěná stopa.

Ukončení operace

Stiskněte MENU/NO či x.

AAA BBB
BBB DDD

CCC1 2 3

AAA BBB DDDCCC1 2 43

AAA BBB CCC DDD1 2 3 4

AAA BBBCCC DDD1 32 4

Slučování stop/Přemisťování stop
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Zadávání názvů stop a disků

E
d

ita
c
e
 n

a
h

ra
n

ý
c
h

 d
is

k
ů

 model name1[MDS-JE640] model name2[MDS-JE440]

[4-229-587-11(1)]

Zadávání názvů stop 
a disků (NAME)

Diskům, zrovna tak jako jednotlivým stopám, lze zadávat 
názvy. Názvy mohou obsahovat malá i velká písmena, 
číslice symboly. Celkem se do všech názvů na disku může 
uložit až 1.700 znaků.

Poznámka

Pokud zadáváte název stopě během nahrávání, dbejte, aby byla 
operace zadávání názvu dokončena než stopa dohraje. Pokud 
stopa dohraje před dokončením této operace, zadané znaky se 
ztratí a stopa zůstane nepojmenovaná. Také nelze zadávat název 
stopy v případě, kdy se přehrává stopa přes stávající záznam.

1 V závislosti na typu objektu, který chcete 

pojmenovat, stiskněte v jednom z následujících 

režimů MENU/NO:

Zobrazí se "Edit Menu".
Chcete-li zadat název právě nahrávané stopy, postupte 
ke kroku 3.

2 Otáčejte ovladačem AMS, dokud se nezobrazí 

"Name ?", pak stiskněte AMS nebo YES.

3 Otáčejte ovladačem AMS, dokud se nezobrazí 

indikátor "Nm In ?", pak stiskněte AMS nebo YES.

Během nahrávání stopy bliká na displeji kurzor. 
V tomto okamžiku můžete zadat název nahrávané 
stopy. V tomto případě postupte ke kroku 5.

4 Otáčejte ovladačem AMS, dokud nezačne blikat 

číslo stopy (pro název stopy) nebo "Disc" (pro 

název disku), pak stiskněte AMS nebo YES.

Zobrazí se blikající kurzor.
Přístroj začne přehrávat stopu a během monitorování 
zvuku můžete zadat její název.

5 Proveďte výběr typu znaku opakovaně stiskem 

LEVEL/DISPLAY/CHAR.

Zadání mezery

Během blikání kurzoru stiskněte M. Mezeru nelze 
zadávat jako první znak.

6 Zvolte znak otáčením AMS.

Zvolený znak začne blikat.

Změna zvoleného znaku.

Opakujte kroky 5 a 6.

7 Stiskněte AMS.

Zvolený znak je zadán a svítí průběžně. Kurzor se 
přesune doprava a očekává zadání dalšího znaku.

8 Zadání zbytku názvu proveďte opakováním kroků 5 

až 7.

Změna znaku

Opakovaně tiskněte m/M, dokud nezačne blikat 
znak, který má být změněn, pak opakujte kroky 5 až 7.

Zadávání názvu stopy či MD pomocí 
ovladačů na přístroji

Objekt Režim

Stopa či disk Nečinnost, přehrávání, pohotovost

Nahrávaná stopa Nahrávání stopy

AMS

YES m/MMENU/NO

AMS CLEAR

CLEAR

LEVEL/DISPLAY/CHAR 

./>
m/M

. >

M

z x

XH

` / 1

>.

Z

NAME EDIT/SELECT

m

Alfabetická/
numerická tlačítka

Typ znaku
Opakovat stisk až se 
zobrazí

Velká písmena "A"

Malá písmena "a"

Číslice "0"

Symboly1)

1) V názvech lze zadat tyto symboly:
’ – / , . ( ) : ! ? & + < > _ = ” ; # $ % @ * `

" ’ " 
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Vymazání znaku

Opakovaně tiskněte m/M, dokud nezačne blikat 
znak, který má být vymazán, pak stiskněte CLEAR.

9 Stiskněte YES.

Na displeji se zobrazí celý název následovaný 
indikátorem "Complete!!", který oznamuje dokončení 
procedury zadávání názvu.

Ukončení operace

Stiskněte MENU/NO či x.

1 V závislosti na typu objektu, který chcete 

pojmenovat, stiskněte v jednom z následujících 

režimů NAME EDIT/SELECT:

Zobrazí se blikající kurzor.

2 Proveďte výběr typu znaku opakovaně stiskem 

NAME EDIT/SELECT.

3 Pomocí alfabetických/numerických tlačítek zadejte 

znak.

Pokud máte zvolena velká či malá písmena

1 Opakovaně tiskněte příslušné písmeno/číslici dokud 
znak nezačne blikat.
Nebo stiskněte tlačítko a poté opakovaně tiskněte 
./>.
Pro volbu symbolu stiskněte opakovaně ., 
jestliže na displeji bliká “A”.

2 Stiskněte M.
Blikající znak je zadán a kurzor se přesune doprava.

Pokud máte zvoleny číslice

Stiskněte příslušné numerické tlačítko.
Číslice je zadána a kurzor se přesune doprava.

4 Zadejte zbytek názvu opakováním kroků 2 a 3.

Změna znaku

Opakovaně tiskněte m/M, dokud nezačne blikat 
znak, který má být změněn, vymažte jej stiskem 
CLEAR a pak opakujte kroky 2 a 3.

5 Stiskněte YES.

Na displeji se zobrazí celý název následovaný 
indikátorem "Complete!!", který oznamuje dokončení 
procedury zadávání názvu.

Ukončení operace

Stiskněte MENU/NO či x.

Název existující stopy či disku lze kopírovat a použít 
k pojmenování jiné stopy na stejném disku nebo 
samotného disku.

1 Během nečinnosti, přehrávání či pohotovostního 

režimu stiskněte MENU/NO.

Zobrazí se "Edit Menu".

2 Otáčejte ovladačem AMS (nebo opakovaně 

tiskněte ./>), dokud se nezobrazí "Name ?", 

pak stiskněte AMS nebo YES.

3 Otáčejte ovladačem AMS (nebo opakovaně 

tiskněte ./>), dokud se nezobrazí 

"Nm Copy ?", pak stiskněte AMS nebo YES.

4 Otáčejte ovladačem AMS (nebo opakovaně tiskněte 

./>), dokud nezačne blikat číslo stopy (kopírování 

názvu stopy) nebo "Disc" (kopírování názvu disku), pak 

vybraný název kopírujte stiskem AMS nebo YES.

Zobrazení indikátoru "No Name"

Zvolená stopa či disk nemá název.

5 Otáčejte ovladačem AMS (nebo opakovaně tiskněte 

./>), dokud nezačne blikat číslo stopy (zadávání 

názvu stopy) nebo "Disc" (zadávání názvu disku), pak 

vybraný název vložte stiskem AMS nebo YES.

Na okamžik se zobrazí indikátor "Complete!!" a název 
je zkopírován.

Ukončení operace

Stiskněte MENU/NO či x.

z Zobrazení indikátoru "Overwrite ?(?)" během kroku 5 (výše)

Zvolená stopa či disk v kroku 5 má již název. Pokud chcete název 
změnit, stiskněte během zobrazování tohoto indikátoru ovladač 
AMS nebo tlačítko YES.

1 V závislosti na typu objektu, kterému chcete změnit 

název, stiskněte v jednom z následujících režimů 

NAME EDIT/SELECT:

Zobrazí se blikající kurzor.

2 Opakovaně tiskněte CLEAR, dokud se název zcela 

nevymaže.

Zadání názvu stopy či disky pomocí 
dálkového ovladače 

Objekt Režim

Stopa
Přehrávání, pohotovost, nahrávání či 
nečinnost při zobrazení čísla stopy

Disk
Nečinnost při zobrazení celkového 
počtu stop

Typ znaku
Opakovat stisk až se 
zobrazí

Velká písmena a symboly1)

1) Lze zadat pouze tyto symboly: ’ – / , . ( ) : ! ?

"Selected AB(C)"

Malá písmena a symboly "Selected ab(c)"

Číslice "Selected 12(3)"

Z

Kopírování názvu stopy či disku

Změna názvu stopy či disku 

Objekt Režim

Stopa
Přehrávání, pohotovost, nahrávání či 
nečinnost při zobrazení čísla stopy

Disk
Nečinnost při zobrazení celkového 
počtu stop

Z
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3 Proveďte kroky 5 až 8 z oddílu "Zadávání názvu stopy 

či MD pomocí ovladačů na přístroji" na str. 35 nebo 

kroky 2 až 4 z oddílu "Zadání názvu stopy či disky 

pomocí dálkového ovladače" na str. 36.

4 Stiskněte YES.

Na displeji se zobrazí celý název následovaný 
indikátorem "Complete!!", který oznamuje dokončení 
procedury zadávání názvu.

Pomocí této funkce lze vymazat název stopy či disku.

1 Během nečinnosti, přehrávání či pohotovostního 

režimu stiskněte MENU/NO.

Zobrazí se "Edit Menu".

2 Otáčejte ovladačem AMS (nebo opakovaně 

tiskněte ./>), dokud se nezobrazí "Name ?", 

pak stiskněte AMS nebo YES.

3 Otáčejte ovladačem AMS (nebo opakovaně 

tiskněte ./>), dokud se nezobrazí 

"Nm Erase ?", pak stiskněte AMS nebo YES.

4 Otáčejte ovladačem AMS (nebo opakovaně 

tiskněte ./>), dokud nezačne blikat číslo 

stopy (vymazání názvu stopy) nebo "Disc" 

(vymazání názvu disku), pak vybraný název 

kopírujte stiskem AMS nebo YES.

Na okamžik se zobrazí indikátor "Complete!!" a název 
je vymazán.

Ukončení operace

Stiskněte MENU/NO či x.

Pomocí jediné operace lze vymazat všechny názvy stop 
a název disku.

1 Během nečinnosti, přehrávání či pohotovostního 

režimu stiskněte MENU/NO.

Zobrazí se "Edit Menu".

2 Otáčejte ovladačem AMS (nebo opakovaně 

tiskněte ./>), dokud se nezobrazí "Name ?", 

pak stiskněte AMS nebo YES.

3 Otáčejte ovladačem AMS (nebo opakovaně 

tiskněte ./>), dokud se nezobrazí 

"Nm All Ers ?", pak stiskněte AMS nebo YES.

Zobrazí se indikátor "Nm All Ers".

4 Stiskněte AMS nebo YES.

Na okamžik se zobrazí indikátor "Complete!!" 
a všechny názvy na disku jsou vymazány.

Ukončení operace

Stiskněte MENU/NO či x.

z Všechny nahrané stopy a názvy na disku lze najednou 

vymazat.

Podrobnosti najdete v oddíle "Vymazání všech stop na disku" na str. 32.

Změna úrovně hlasitosti 
nahraných stop (S.F EDIT)

Použitím funkce S.F (Scale Factor) Edit lze měnit 
hlasitost nahraných stop. Původní stopa je přehrána 
s novou úrovní hlasitosti. Při změně úrovně nahrávání lze 
použít funkci Fade-in Recording, která od začátku 
nahrávání plynule zvýší úroveň signálu nebo funkci 
Fade·out Recording, která ke konci nahrávání plynule 
sníží úroveň signálu.

1 U typu MDS-JE640 stiskněte S.F.Edit.

Zobrazí se indikátor "S.F. Edit".

U typu MDS-JE440 proveďte následující:

1 Stiskněte MENU/NO.
Zobrazí se "Edit Menu".

2 Otáčejte ovladačem AMS (nebo opakovaně tiskněte 
./>), dokud se nezobrazí "S.F. Edit", pak 
stiskněte AMS nebo YES.

2 Otáčejte ovladačem AMS (nebo opakovaně 

tiskněte ./>), dokud se nezobrazí 

"Tr Level ?", pak stiskněte AMS nebo YES.

3 Otáčejte ovladačem AMS (nebo opakovaně 

tiskněte ./>), dokud se nezobrazí číslo stopy, 

jejíž úroveň nahrávání chcete změnit, pak stiskněte 

AMS nebo YES.

Zobrazí se indikátor "Level 0dB".

4 MDS-JE640

Během monitorování zvuku otáčejte ovladačem 

AMS (nebo opakovaně tiskněte ./>), až 

změníte úroveň nahrávání, aniž by svítily dva 

poslední indikátory v pravé části měřiče špičkové 

úrovně.

Úroveň lze nastavovat v rozmezí od -12 dB do +12 dB 
po krocích 2 dB.

Vymazání názvu stopy či disku

Vymazání všech názvů na disku

Celková změna úrovně nahrávání

AMS

YES

AMSS.F EDIT 

Zamezte svícení těchto indikátorů

Zadávání názvů stop a disků/Změna úrovně hlasitosti nahraných stop
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Změna úrovně hlasitosti nahraných stop

E
d

ita
c
e
 n

a
h

ra
n

ý
c
h

 d
is

k
ů

 model name1[MDS-JE640] model name2[MDS-JE440]

MDS-JE440

Během monitorování zvuku otáčejte ovladačem 

AMS (nebo opakovaně tiskněte ./>, až 

změníte úroveň nahrávání, aniž by se zobrazil 

indikátor "OVER" v měřiči špičkové úrovně.

5 Stiskněte AMS či YES.

Zobrazí se indikátor "(S.F) Edit OK?".

6 Stiskněte AMS či YES.

Přístroj začne nahrávat přes stávající stopu. Během 
nahrávání stopy se zobrazuje indikátor 
"S.F. Edit(:) ** %". Pro nahrávání přes stávající stopu 
je zapotřebí přibližně stejné či trochu větší množství 
času než pro přehrávání. Pak se na okamžik zobrazí 
indikátor "Complete!!" a nahrávání je dokončeno.

1 U typu MDS-JE640 stiskněte S.F.Edit.

Zobrazí se indikátor "S.F. Edit".

U typu MDS-JE440 proveďte následující:

1 Stiskněte MENU/NO.
Zobrazí se "Edit Menu".

2 Otáčejte ovladačem AMS (nebo opakovaně tiskněte 
./>), dokud se nezobrazí "S.F. Edit", pak 
stiskněte AMS nebo YES.

2 Otáčejte ovladačem AMS (nebo opakovaně 

tiskněte ./>), dokud se nezobrazí "Fade In ?" 

nebo "Fade-out", pak stiskněte AMS nebo YES.

3 Otáčejte ovladačem AMS (nebo opakovaně 

tiskněte ./>), dokud se nezobrazí číslo stopy, 

jejíž úroveň nahrávání chcete změnit, pak stiskněte 

AMS nebo YES.

Zobrazí se indikátor "Time 5.0s".

4 Během monitorování zvuku otáčejte ovladačem 

AMS (nebo opakovaně tiskněte ./>), až 

změníte čas působení funkce Fade-in Recording 

nebo Fade-out Recording.

Přístroj přehraje část stopy, která bude pomocí funkce 
Fade-in Recording nebo Fade-out Recording nahrána 
přes stávající stopu.
Čas lze nastavit v rozmezí 1 s až 15 s v krocích 
po 0,1 s. Nelze zadat čas delší než je délka stopy.

5 Stiskněte AMS či YES.

Zobrazí se indikátor "(S.F) Edit OK?".

6 Stiskněte AMS či YES.

Přístroj začne nahrávat přes stávající stopu. Během 
nahrávání stopy se zobrazuje indikátor 
"S.F. Edit(:) ** %". Pak se na okamžik zobrazí 
indikátor "Complete!!" a nahrávání je dokončeno.

Ukončení operace

Během kroků 1 až 5 stiskněte MENU/NO či x. Pokud 
stisknete AMS či YES během kroku 6, kdy začalo 
nahrávání, operaci již nelze ukončit.

z (Pro MDS-JE640) Funkci F.S. Edit lze provést pomocí 

Edit Menu

1 Během nečinnosti stiskněte MENU/NO.
Zobrazí se "Edit Menu".

2 Otáčejte ovladačem AMS (nebo opakovaně tiskněte ./>), 
dokud se nezobrazí "S.F. Edit", pak stiskněte AMS nebo YES.

3 Otáčejte ovladačem AMS (nebo opakovaně tiskněte ./>), 
dokud se nezobrazí "Tr Level ?, "Fade In ?" nebo "Fade-out", 
pak stiskněte AMS nebo YES.

4 Otáčejte ovladačem AMS (nebo opakovaně tiskněte ./>), 
až nastavíte úroveň nahrávání nebo čas působení funkcí "Fade 
In ?" nebo "Fade-out".

5 Stiskněte AMS či YES.

Poznámky

• Během nahrávání neodpojujte napájecí kabel ani 
nehýbejte přístrojem. Může to způsobit poškození dat 
a znemožnit jejich správné nahrání.

• U stop nahraných v režimech LP2 a LP4 stereo nelze měnit 
nahranou úroveň.

• Nepoužívejte poškozené či znečištěné disky. Může to 
znemožnit správnému nahrání dat.

• Opakovaná změna úrovně nahrávání způsobí špatnou kvalitu 
zvuku.

• Jakmile je stopa znovu nahrána, nelze již vrátit její původní 
úroveň ani po původním nastavení.

• Úroveň nahrávání nelze měnit, je-li aktivován časovač.

Funkce Fade-in a Fade-out Recording

Zamezte svícení těchto indikátorů
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Zrušení poslední editace 
(UNDO)

Poslední editaci lze zrušit a vrátit původní obsah disku 
do stavu před jejím provedením. Zapamatujte si, že 
editované změny nelze vzít zpět, pokud po nich byly 
provedeny následující operace:
• Spuštění nahrávání.
• Stisk MUSIC SYNC na dálkovém ovladači.
• Změna úrovně hlasitosti nahrané stopy (S.F Edit).
• Vypnutí přístroji či vysunutí disku.
• Odpojení napájecího kabelu.

1 Pokud je přístroj v nečinnosti a není zobrazeno 

žádné číslo stopy, stiskněte MENU/NO.

Zobrazí se "Edit Menu".

2 Otáčejte ovladačem AMS (nebo opakovaně 

tiskněte ./>), dokud se nezobrazí "Undo ?".

Pokud nebyla provedena žádná editace, indikátor 
"Undo ?" se nezobrazí.

3 Stiskněte AMS nebo YES.

V závislosti na typu poslední editovací operace se 
zobrazí jedna z následujících hlášení.

4 Stiskněte AMS nebo YES.

Na okamžik se zobrazí indikátor "Complete!!" a disk 
je vrácen do původního stavu před provedením 
editace.

Zrušení editace

Stiskněte MENU/NO či x.

Poslední editace Hlášení

Vymazání stopy

Erase Undo?Vymazání všech stop na disku

Vymazání části stopy

Rozdělení stopy Divide Undo?

Sloučení stop Combin(e) Undo?

Přemístění stopy Move Undo?

Zadání názvu stopy či disku

Name Undo?

Kopírování názvu stopy či disku

Změna názvu stopy či disku

Vymazání názvu stopy či disku

Vymazání všech názvů na disku
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Další funkce
Tato kapitola popisuje další užitečné 
funkce, které jsou na rekordéru MD 
dostupné.

Změna výšky tónu (Pitch 
Control) (pouze MDS-JE640)

Pokud provozujete například karaoke, můžete měnit 
rychlost přehrávání (výšku tónu). S vyšší rychlostí se tóny 
zvyšují a s nižší rychlostí se snižují.

Výšku tónu lze snížit až o 36 stupňů1).

1) 1 oktáva představuje 12 stupňů.

1 Během přehrávání opakovaně tiskněte PITCH 

CONTROL, dokud se nezobrazí "Pitch".

2 Otáčejte ovladačem AMS (nebo opakovaně 

tiskněte ./>), dokud se nezobrazí hodnota 

požadovaného stupně.

Vyvolání továrního nastavení

Během nastavování hodnoty stiskněte CLEAR.

Poznámky

• Pokud měníte hodnotu stupně, tón se snižuje okamžitě.
• Pokud vypnete přístroj či vysunete disk, obnoví se hodnota "0" 

(tovární nastavení).
• Pokud se napravo za hodnotou stupně zobrazí tečka (.), 

znamená to, že jste zvolili jemné nastavování (viz str. 40) 
a výška tónu leží mezi stupni. (Stupeň a hodnoty jemného 
nastavení jsou provázány.)

Rychlost přehrávání lze jemně nastavovat v rozmezí -
87,5% do 0,0% po krocích 0,1%.

1 Během přehrávání opakovaně tiskněte PITCH 

CONTROL, dokud se nezobrazí "Pfine".

2 Otáčejte ovladačem AMS (nebo opakovaně 

tiskněte ./>), dokud se nezobrazí hodnota 

požadovaného stupně.

Automatické stupňové nastavení výšky 
tónu (Auto Step Control)

Jemné nastavení výšky tónu (Fine 
Control)

AMS

AMS PITCH CONTROL 
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Changing the pitch/Zesilování a zeslabování
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 model name1[MDS-JE640] model name2[MDS-JE440]

[4-229-587-11(1)]

Vyvolání továrního nastavení

Během nastavování hodnoty stiskněte CLEAR.

z Změnu výšky tónu lze provést pomocí Edit Menu

1 Během přehrávání dvakrát stiskněte MENU/NO.
Zobrazí se "Setup Menu".

2 Otáčejte ovladačem AMS (nebo opakovaně tiskněte ./>), 
dokud se nezobrazí "Pitch" nebo "Pfine", pak stiskněte AMS 
nebo YES.

3 Otáčejte ovladačem AMS (nebo opakovaně tiskněte ./>), 
až nastavíte výšku tónu, pak stiskněte AMS nebo YES.

4 Stiskněte MENU/NO.

Poznámky

• Pokud měníte hodnotu stupně, tón se snižuje okamžitě.
• Pokud vypnete přístroj či vysunete disk, jemné nastavení tónu 

se vrátí na hodnotu "0,0%" (tovární nastavení).
• Stupeň a hodnoty jemného nastavení jsou provázány; změna 

jedné veličiny způsobí změnu druhé. 

Zesilování a zeslabování

Na začátku přehrávání lze pro plynulé zesílení úrovně 
signálu do zdířek ANALOG OUT a PHONES (pouze 
MDS-JE640) použít funkci Fade-in Play. Funkce Fade-out 
zase plynule snižuje úroveň signálu na konci přehrávání. 
Funkce Fade-in Recording plynule zvyšuje úroveň signálu 
na začátku nahrávání a funkce Fade-out Recording 
plynule snižuje úroveň signálu na konci nahrávání.

Poznámka

Úroveň výstupního signálu z konektoru DIGITAL OUT se 
během působení funkcí Fade-in Play ani Fade-out Play nemění.

Během přerušení přehrávání (pro Fade-in Play) nebo 

přerušení nahrávání (pro Fade-in Recording stiskněte 

FADER.

Po dobu 5 s (tovární nastavení) začne blikat indikátor b 
a spustí se funkce Fade-in Play nebo Fade-in Recording, 
dokud časovač nedosáhne hodnoty "0,0".

Během přerušení přehrávání (pro Fade-out Play) nebo 

přerušení nahrávání (pro Fade-out Recording 

stiskněte FADER.

Po dobu 5 s (tovární nastavení) začne blikat indikátor B 
a spustí se funkce Fade-out Play nebo Fade-out 
Recording, dokud časovač nedosáhne hodnoty "0,0". Pak 
se přístroj nastaví do pohotovostního režimu.

Funkce Fade-in Play a Fade-in Recording

Funkce Fade-out Play a Fade-out Recording

Z

FADER

. >

m M

z x

XH

Z

` / 1

>.

Změna výšky tónu/Zesilování a zeslabování
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Fading in and fading out/Automatické vypínání
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 model name1[MDS-JE640] model name2[MDS-JE440]

z Délku působení funkcí Fade-in a Fade-out Play/

Recording lze změnit

1 Během nečinnosti dvakrát stiskněte MENU/NO.
Zobrazí se "Setup Menu".

2 Otáčejte ovladačem AMS (nebo opakovaně tiskněte ./>), 
dokud nezvolíte nastavení, pak stiskněte AMS nebo YES.

3 Otáčejte ovladačem AMS (nebo opakovaně tiskněte ./>), 
až nastavíte délku působení, pak stiskněte AMS nebo YES.
Délku působení Fade-in i Fade-out Play lze nastavovat 
po krocích 0,1 s.

4 Stiskněte MENU/NO.

Automatické vypínání (Sleep 
Timer)

Přístroj lze nastavit tak, aby se po uplynutí určené doby 
automaticky vypnul.

1 Během nečinnosti dvakrát stiskněte MENU/NO.

Zobrazí se "Setup Menu".

2 Otáčejte ovladačem AMS (nebo opakovaně 

tiskněte ./>), dokud se nezobrazí "Sleep Off", 

pak stiskněte AMS nebo YES.

3 Otáčejte ovladačem AMS (nebo opakovaně 

tiskněte ./>), dokud nezvolíte nastavení, pak 

stiskněte AMS nebo YES.

Pro typ MDS-JE640 proveďte následující:

4 Otáčejte ovladačem AMS (nebo opakovaně 

tiskněte ./>), dokud se nezobrazí "Sleep 

60min", pak stiskněte AMS nebo YES.

5 Otáčejte ovladačem AMS (nebo opakovaně 

tiskněte ./>), až nastavíte čas, po kterém se 

má přístroj vypnout ("30min", "60min" (tovární 

nastavení), "90min" nebo "120min"), pak stiskněte 

AMS či YES.

6 Stiskněte MENU/NO.

Vypnutí funkce Sleep Timer

Zopakujte výše uvedenou proceduru a v kroku 3 zvolte 
nastavení "Sleep Off".

z Můžete kontrolovat zbývající čas do vypnutí

Jakmile spustíte funkci Sleep Timer a v Setup Menu zvolíte 
nastavení "Sleep", zbývající čas se zobrazuje na displeji.

Změna délky Volba

Fade-in Play/Recording F.in

Fade-out Play/Recording F.out

Operace Volba

Zapnutí Sleep Timer Sleep On1)

1) Typ MDS-JE440 se automaticky vypíná po 60 min.

Vypnutí Sleep Timer
Sleep Off (tovární 
nastavení)

AMS

MENU/NO YES

AMS

Zesilování a zeslabování/Automatické vypínání
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Používání časovače
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 model name1[MDS-JE640] model name2[MDS-JE440]

[4-229-587-11(1)]

Používání časovače (pouze 
MDS-JE640)

Po připojení časovače k přístroji (není součástí dodávky), 
můžete v určených časech spouštět a vypínat nahrávání/
přehrávání. Další informace o připojení časovače či 
nastavování časů spuštění a vypínání najdete v návodu 
k časovači.

1 Proveďte kroky 1 až 3 z oddílu "Přehrávání 

minidisku" na str. 23.

2 Opakovaně tiskněte PLAY MODE, až zvolíte 

požadovaný režim přehrávání.

Chcete-li přehrávat pouze určité stopy, vytvořte 
program (viz str. 27).
Zadejte čas pro ukončení přehrávání, stiskněte tlačítko 
H, které spustí přehrávání a pak proveďte krok 3.

3 Nastavte na přístroji TIMER do polohy PLAY.

4 Nastavte časovač podle potřeby.

• Pokud jste zadali čas zahájení přehrávání, přístroj se 
vypne. Po jeho uplynutí se zapne a začne přehrávat.

• Pokud jste zadali čas ukončení přehrávání, přístroj 
pokračuje v přehrávání. Po jeho uplynutí přehrávání 
ukončí a vypne se.

• Pokud jste zadali čas zahájení i ukončení přehrávání, 
přístroj se vypne. Po uplynutí času zahájení se 
přístroj zapne a začne přehrávat. Po uplynutí času 
ukončení přístroj ukončí přehrávání a vypne se.

5 Pokud chcete přestat časovač používat, nastavte 

na přístroji TIMER do polohy OFF.

1 Podle způsobu použití časovače proveďte 

následující kroky z oddílu "Nahrávání na minidisk" 

na str. 13.

2 Nastavte na přístroji TIMER do polohy REC.

3 Nastavte časovač podle potřeby.

• Pokud jste zadali čas zahájení nahrávání, přístroj se 
vypne. Po jeho uplynutí se zapne a začne nahrávat.

• Pokud jste zadali čas ukončení nahrávání, přístroj 
pokračuje v nahrávání. Po jeho uplynutí nahrávání 
ukončí a vypne se.

• Pokud jste zadali čas zahájení i ukončení nahrávání, 
přístroj se vypne. Po uplynutí času zahájení se 
přístroj zapne a začne nahrávat. Po uplynutí času 
ukončení přístroj ukončí nahrávání a vypne se.

4 Když chcete přestat časovač používat, nastavte 

na přístroji TIMER do polohy OFF. Potom buď 

nastavte přístroj do pohotovostního režimu 

zapojením jeho napájecího kabelu do normální 

síťové zásuvky nebo nastavte časovač na 

nepřetržitý provoz.

• Pokud přepínač TIMER zůstane nastaven v poloze 
REC, přístroj při dalším zapnutí začne automaticky 
nahrávat.

• Pokud po uplynutí více než 1 týdne po dokončení 
nahrávání nenastavíte přístroj do pohotovostního 
režimu, nahraný záznam se může ztratit.

Ujistěte se, zda je přístroj po uplynutí více než 
1 týdne po dokončení uhrávání nastaven 
do pohotovostního režimu.

Když přístroj zapnete, data TOC jsou aktualizována 
a nahraný záznam je zapsán na disk. Pokud nahraný 
záznam zmizí, při zapnutí přístroje začne blikat indikátor 
"Initialize".

Poznámky

• Poté, co je přístroj zapnut, může trvat cca 30 s, než začne 
nahrávání. Pokud nahráváte v určitý čas s použitím časovače, 
nezapomeňte při nastavování času zahájení nahrávání těchto 
30 s zahrnout do celkového času.

• Při nahrávání s použitím časovače je nový záznam na disk 
nahráván od konce již nahraného záznamu.

• Záznam nahraný pomocí časovače bude uložen na disk při 
dalším zapnutí přístroje. V ten okamžik začne na displeji blikat 
indikátor "TOC Writing". Během zobrazování tohoto 
indikátoru neodpojujte napájecí kabel ani nehýbejte 
přístrojem.

• Pokud se disk zaplní, nahrávání s časovačem se ukončí.

Přehrávání disku s pomocí časovače

Nahrávání na minidisk s použitím 
časovače.

Nastavení časovače Operace

Začátek nahrávání Kroky 1 až 6, pak x

Konec nahrávání Kroky 1 až 9

Začátek i konec nahrávání Kroky 1 až 6, pak x

AMS

H xPLAY MODETIMER
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Použití řídicího systému CONTROL A1ΙΙ
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 model name1[MDS-JE640] model name2[MDS-JE440]

Použití řídicího systému 
CONTROL A1ΙΙ  
(pouze MDS-JE640)

Tento rekordér MD je kompatibilní s řídicím systémem 
CONTROL A1II.
Řídicí systém CONTROL A1ΙΙ byl navržen pro snadné 
ovládání zvukových systémů založených na 
komponentách Sony. Propojení systému CONTROL A1ΙΙ 
zajišťuje cestu pro vysílání řídicích signálů umožňujících 
automatické operace a řízení funkcí, které jsou obvykle 
zahrnuty v integrovaných systémech.
Systémové propojení CONTROL A1ΙΙ rekordéru MD, 
přehrávače CD, zesilovače (přijímače) a kazetového 
magnetofonu Sony umožňuje automatickou volbu funkcí 
a synchronizované nahrávání.
V budoucnosti bude systém CONTROL A1ΙΙ pracovat 
jako multifunkční sběrnice umožňující ovládat různé 
funkce každé komponenty.

Poznámka

Řídicí systém CONTROL A1ΙΙ je navržen tak, aby vzestupně 
zachovával kompatibilitu. Jako řídicí systém  je aktualizován, 
aby mohl disponovat novými funkcemi. Starší komponenty však 
potom nebudou s novými funkcemi kompatibilní.

Monofonními kabely typu minijack (2P) propojte do série 
zdířky CONTROL A1ΙΙ a všechny komponenty.  
Komponenty kompatibilní se systémem CONTROL A1ΙΙ 
lze propojit v libovolném pořadí do maximálního počtu 
10. Od každého typu přístroje lze samozřejmě zařadit 
pouze jeden (tj. 1 přehrávač CD, 1 rekordér MD, 
1 kazetový magnetofon a 1 přijímač). (V závislosti 
na modelu, však můžete propojit více než jeden přehrávač 
CD či rekordér MD. Podrobnosti naleznete v návodech 
příslušných komponent.)

Příklad

V rámci řídicího systému CONTROL A1ΙΙ řídicí signály 
probíhají oběma směry, takže se na zdířkách nerozlišuje 
IN a OUT. Pokud má některá komponenta více než jednu 
zdířku CONTROL A1ΙΙ, můžete použít jednu z nich nebo 
do každé zdířky připojit jinou komponentu.

Propojovací kabely

Pokud dodávka komponenty kompatibilní se systémem 
CONTROL A1ΙΙ nezahrnuje propojovací kabel, použijte 
dostupné monofonní kabely typu minijack (2P) kratší než 
2 m s nulovým odporem (např. Sony RK-G69HG).

Automatická volba funkce

Máte-li propojené komponenty Sony kompatibilní se 
systémem CONTROL A1ΙΙ kabely pro CONTROL A1ΙΙ 
(nejsou v dodávce) a stisknete-li na jedné z propojených 
komponent tlačítko pro přehrávání, přepínač funkcí 
na zesilovači (nebo přijímači) se automaticky přepne 
na příslušný vstup. 
(Zmáčknete-li například během přehrávání CD tlačítko 
H (přehrávání) na rekordéru MD, přepínač funkcí se 
automaticky přepne z CD na MD.)

Poznámky

• Tato funkce je dostupná pouze v případě, že jsou komponenty 
připojeny k zesilovači (přijímači) podle názvů na funkčních 
tlačítkách. Některé přijímače umožňují názvy funkčních 
tlačítek přepínat. V takovém případě se informujte v návodu 
příslušného přijímače.

• Během nahrávání nespouštějte přehrávání na jiné komponentě 
než je zdrojová. Způsobilo by to aktivaci automatické volby 
funkce.

Kompatibilita systémů CONTROL A1ΙΙ 
a CONTROL A1 

Systém CONTROL A1 byl aktualizován na 
CONTROL A1ΙΙ, který se stal standardem pro Sony 
300 Disc CD changer a jiné nové komponenty Sony. 
Komponenty vybavené zdířkami pro CONTROL A1 
jsou kompatibilní s komponenty pro CONTROL A1ΙΙ 
a mohou se vzájemně propojovat. Většina funkcích 
dostupných v systému CONTROL A1 je v systému 
CONTROL A1ΙΙ dostupná také. Pokud je provedeno 
propojení mezi komponentami vybavenými zdířkami 
pro CONTROL A1 a pro CONTROL A1ΙΙ, počet 
ovladatelných funkcí může být pochopitelně omezen 
v závislosti na dané komponentě. Podrobnosti 
naleznete v návodech příslušných komponent.

Zapojování řídicího systému CONTROL A1ΙΙ

Základní funkce řídicího systému 
CONTROL A1ΙΙ

Zesilovač 
(Přijímač)

Přehrávač 
CD

Rekordér 
MD

Kazetový 
magnetofon

jiná 
komponenta
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Použití řídicího systému CONTROL A1ΙΙ
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 model name1[MDS-JE640] model name2[MDS-JE440]

[4-229-587-11(1)]

Synchronizované nahrávání

Tato funkce umožňuje řídit synchronizované nahrávání 
mezi rekordérem MD a vybranou zdrojovou 
komponentou.

1 Na zesilovači (či přijímači) nastavte přepínač 

zdroje na příslušnou zdrojovou komponentu.

2 Nastavte zdrojovou komponentu do pohoto-

vostního režimu přehrávání (zkontrolujte, zda se 

indikátory H i X zobrazují současně).

3 Nastavte rekordér do pohotovostního režimu 

nahrávání.

4 Na rekordéru stiskněte X.

Zdrojová komponenta automaticky opustí 
pohotovostní režim a vzápětí se začne nahrávat. 
Vokamžiku, kdy přehrávání na zdrojové komponentě 
skončí, nahrávání se ukončí.

z Speciální synchronizované nahrávání

Rekordér MD je vybaven speciální funkcí pro synchronizované 
nahrávání, která využívá řídicí systém CONTROL A1ΙΙ (viz 
oddíl "Synchronizované nahrávání z přehrávače CD Sony 
připojeným řídicím kabelem A1ΙΙ (pouze MDS-JE640)" 
na str. 22).

Poznámka

Do pohotovostního režimu nenastavujte více než jednu 
komponentu.
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Nastavení klávesnice

 model name1[MDS-JE640] model name2[MDS-JE440]

[4-229-587-11(1)]

Ovládání 
přístroje MD 
pomocí 
klávesnice
(pouze MDS-JE640)

Tato kapitola popisuje jednoduchý 
způsob zadávání názvů stop či disků, 
zrovna tak jako přímého ovládání 
rekordéru MD pomocí volitelné 
klávesnice.

Nastavení klávesnice

Můžete použít libovolnou IBM1)-kompatibilní klávesnici2) 
s rozhraním PS/2. Rozložení klávesnice lze zvolit 
anglické či japonské. Pokud se použije klávesnici s jiným 
rozložením, musí se klávesám přiřadit znaky. Podrobnosti 
najdete v oddílu "Přiřazování znaků klávesám" na str. 48.

1) IBM je registrovaná obchodní značka společnosti 
International Business Machines Corporation

2) Spotřeba proudu musí být nejvýše 120 mA.

Klávesnici připojte do zdířky KEYBOARD IN na čelním 

panelu přístroje.

Klávesnici lze kdykoliv připojovat i odpojovat, bez ohledu 
na to, zda je přístroj vypnut či zapnut.

Při prvním použití klávesnice je třeba zadat její typ.

1 Během nečinnosti dvakrát stiskněte MENU/NO.

Zobrazí se "Setup Menu".

2 Otáčejte ovladačem AMS (nebo opakovaně 

tiskněte ./>), dokud se nezobrazí 

"Keyboard ?", pak stiskněte AMS nebo YES.

3 Otáčejte ovladačem AMS (nebo opakovaně 

tiskněte ./>), se nezobrazí "Type", pak 

stiskněte AMS nebo YES.

4 Otáčejte ovladačem AMS (nebo opakovaně 

tiskněte ./>), až zvolíte nastavení, pak 

stiskněte AMS nebo YES.

5 Stiskněte MENU/NO.

Připojení klávesnice k přístroji

Volba typu klávesnice

Nastavení klávesnice Volba

Anglické US (tovární nastavení1))

1) Po stisku CLEAR lze tovární nastavení přejmenovat

Japonské JP

AMS

YESMENU/NO

AMSKEYBOARD IN
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Zadávání názvu stopy či disku pomocí klávesnice
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[4-229-587-11(1)]

Zadávání názvu stopy či 
disku pomocí klávesnice

Pomocí klávesnice můžete rychle zadávat či upravovat 
názvy. Během úpravy názvu můžete provádět kurzorem 
skoky nebo název posunovat. 

1 V závislosti na typu objektu, který chcete 

pojmenovat, stiskněte v jednom z následujících 

režimů [Enter]: 

Zobrazí se blikající kurzor.

2 Zadejte název.

Kromě alfabetických kláves lze také použít klávesy 
podle následující tabulky.

3 Stiskněte [Enter].

Na displeji se zobrazí celý název.

Operace během zadávání názvu stopy či disku

1 V závislosti na typu objektu, který chcete 

pojmenovat, stiskněte v jednom z následujících 

režimů [Esc]: 

Zobrazí se "Edit Menu".

2 Opakovaně tiskněte [F10]/[F11], dokud se 

nezobrazí "Name ?", pak stiskněte [F12].

Během nahrávání začne na displeji blikat kurzor, 
a tehdy můžete zadat název právě nahrávané stopy. 
V tomto případě pokračujte od kroku 5.

3 Stiskněte [F10]/[F11], dokud se nezobrazí 

"Nm In ?", pak stiskněte [F12].

4 Opakovaně tiskněte [F10]/[F11], dokud se 

nezobrazí číslo stopy (zadání názvu stopy) či 

"Disc" (zadání názvu disku), pak stiskněte [F12].

Zobrazí se blikající kurzor.

5 Zadejte název,

6 Stiskněte [F12].

Na displeji se zobrazí celý název.
Zkrácení procedury zadávání názvů

Objekt Režim

Stopa
Přehrávání, pohotovost, nahrávání či 
nečinnost při zobrazení čísla stopy

Disk
Nečinnost při zobrazení celkového počtu 
stop

Operace Stisknout na klávesnici

Přerušení operace [Esc] 

Přepnutí mezi velkými 
a malými písmeny

[Caps Lock]

Pohyb kurzoru [T] či [t]

Pohyb mezi názvy [Page Up] či [Page Down]

Vymazání znaku na pozici 
kurzoru

[Delete]

Vymazání znaku před 
kurzorem

[Back Space]

Použití Edit Menu

Objekt Režim

Stopa či disk
Přehrávání, nečinnost či 
pohotovost

Právě nahrávaná stopa Nahrávání stopy
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Operating the deck using the keyboard/Přiřazování znaků klávesám
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Ovládání přístroje pomocí 
klávesnice

Přístroj lze ovládat pomocí klávesnice. To umožňuje 
editaci disků a ovládání přístroje bez použití tlačítek 
a ovladačů na přístroji a na dálkovém ovladači.

Podrobnosti najdete v oddílu "Popis čelního panelu" 
na str. 4 či "Popis dálkového ovladače" na str. 6. 

Zvolenou stopu lze přímo editovat následujícími 
numerickými klávesami.

Poznámka

Pokud stisknete klávesy [/],[*] či [+] a není zvolena žádná stopa, 
zobrazí se indikátor "Cannot Edit".

Přiřazování znaků 
klávesám

Pokud rozložení klávesnice neodpovídá systémovému 
nastavení, displej může při stisku určité klávesy 
zobrazovat neodpovídající či žádné znaky. V takovém 
případě je třeba klávesám přiřadit znaky.

1 Během stavu nečinnosti dvakrát stiskněte [Esc].

Zobrazí se "Setup Menu".

2 Opakovaně tiskněte [F10]/[F11], dokud se 

nezobrazí "Keyboard ?", pak stiskněte [F12].

3 Opakovaně tiskněte [F10]/[F11], dokud se 

nezobrazí "Assign ?", pak stiskněte [F12].

4 Opakovaně tiskněte [F10]/[F11], dokud se 

nezobrazí požadovaný znak pro přiřazení.

Pokud je znak již přiřazen, zobrazí se indikátor "User". 
Pokud přiřazen není, zobrazí se indikátor "Default".

5 Stiskněte [F12].

Na displeji se výzva "<Set.Key>".

6 Stiskněte klávesu se znakem, který se má přiřadit 

klávesnici.

Zobrazí se indikátor "Key Change" a zvolený znak je 
přiřazen dané klávese.

Zobrazí se indikátor "Same Key"

Dané klávese byl již přiřazen stejný znak.

Zobrazí se indikátor "Remove old assign?"

Klávese byl již přiřazen jiný znak. Stiskem klávesy 
[F12] vymažete starý znak a přiřadíte nový. Operaci 
přerušíte stiskem klávesy [Esc].

Poznámky

• Znak pomocí klávesy [Shift] lze přiřadit pouze symbolům 
a numerickým klávesám.

• Znak nelze přiřadit těmto klávesám:
[Esc], [F1] – [F12], [Back Space], [Tab], [Caps Lock], [Enter], 
[Shift], [Ctrl], [Alt], [Windows], [Space], [Application], [Print 
Screen], [Scroll Lock], [Pause], [Insert], [Delete], [Home], 
[End], [Page Up], [Page Down], [Num Lock], [T], [t], [R], 
[r], a [/], [*], [–], [+] (na numerické sekci)

• Pokud se pokusíte přiřadit znak jedné z výše uvedených kláves 
nebo dalším klávesám, jejichž vstup je nepřístupný, v kroku 6 
se nezobrazí indikátor "Key Change".

Klávesová přiřazení lze odstraňovat po jednom nebo 
všechna najednou.

Odstranění klávesového přiřazení

1 Proveďte kroky 1 až 3 z oddílu "Přiřazení znaku" 

na str. 48.

Operace s použitím klávesnice

Funkce nahrazená klávesou Klávesa

MENU/NO [Esc]

H [F1]

X [F2]

x [F3]

AMS nebo . [F10]

AMS nebo > [F11]

YES [F12]

m [T]

M [t]

CLEAR [Delete]

Operace s použitím numerických kláves

Operace Klávesa

Rozdělení stopy [/]

Přemístění stopy [*]

Vymazání stopy [–]

Sloučení stop [+]

Přiřazení znaku

Odstranění klávesových přiřazení

Ovládání přístroje pomocí klávesnice/Přiřazování znaků klávesám

CZ HU .book  Page 48  Thursday, August 17, 2000  9:47 PM



49CZ

masterpage:Rightfilename[D:\POLATA\1prac\Sony MDS-JE640 FM\MDS-JE640_440.cz-hu\CZ_04-57.fm]

Přiřazování znaků klávesám
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2 Opakovaně tiskněte [F10]/[F11], dokud se 

nezobrazí znak, který chcete vymazat, pak 

stiskněte [F12].

Na displeji začne blikat indikátor "<Set Key>".

3 Stiskněte [Delete].

Zobrazí se indikátor "Key Clear" a přiřazení se 
odstraní.

Odstranění všech přiřazení

1 proveďte kroky 1 až 3 z oddílu "Přiřazení znaku" 

na str. 48.

2 Stiskněte současně [Ctrl], [Alt] a [Del].

Zobrazí se indikátor "All Reset?".

3 Stiskněte [F12].

Zobrazí se indikátor "Complete!!" a všechna přiřazení 
se odstraní.

Ukončení operace

Stiskněte [Esc].

CZ HU .book  Page 49  Thursday, August 17, 2000  9:47 PM



50CZ

masterpage:L0-Leftfilename[D:\POLATA\1prac\Sony MDS-JE640 FM\MDS-JE640_440.cz-hu\CZ_04-57.fm]

Bezpečnostní opatření

 model name1[MDS-JE640] model name2[MDS-JE440]

[4-229-587-11(1)]

Další 
informace
V této kapitole jsou uvedeny další 
informace, která vám pomohou při 
zacházení a údržbě vašeho rekordéru 
MD.

Bezpečnostní opatření

Bezpečnost

• Pokud vnikne do přístroje cizí předmět nebo jakákoliv 
kapalina, vypněte jej a před dalším použitím nechte 
zkontrolovat v odborném servisu.

• Varování - laserový paprsek generovaný tímto 
přístrojem může poškodit zrak. Nepokoušejte se proto 
přístroj rozebírat.

Napájení

• Před uvedením přístroje do provozu zkontrolujte, zda je 
napájecí napětí uvedené na přístroji shodné s napětím ve 
vaší místní síti. Napájecí napětí je vyznačeno na 
typovém štítku na zadní straně.

• Přístroj je pod napětím po celou dobu, kdy je napájecí 
kabel připojen do síťové zásuvky, a to i když je přístroj 
vypnut.

• Pokud přístroj nebudete delší dobu používat, odpojte jej 
od sítě vytažením vidlice ze zásuvky. Uchopte vždy 
vidlici, nikdy netahejte za kabel.

• Napájecí kabel smí vyměnit pouze odborný servis.

Kondenzace vlhkosti

Jestliže je přístroj rychle přenesen z chladného prostředí 
do teplého nebo je umístěn ve velmi chladné místnosti, na 
čočkách laserového snímače může zkondenzovat vlhkost. 
V takovém případě nemůže přístroj správně fungovat. 
Vyjměte disk a nechte přístroj několik hodin zapnutý, 
dokud se vlhkost nevypaří.

Kartridže minidisku

• Neotvírejte ochranná dvířka, zabráníte tak jeho 
poškození.

• Neumisťujte kartridž do prostředí vykazujícího extrémní 
teploty, přímý sluneční svit, vlhkost či prach.

Údržba

K čištění krytu, panelu a ovládacích prvků používejte 
hadřík mírně navlhčený v slabém roztoku saponátu. 
Nepoužívejte drsné látky, prášky ani roztoky obsahující 
alkohol nebo benzin.

V případě jakýchkoliv problémů nebo nejasností 
souvisejících s vaším produktem se prosím obraťte 
na nejbližší servis firmy Sony.
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Handling MDs/Omezení systému
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Zacházení s minidisky

Minidisk je uložen v kartdridži, která jej chrání před 
nečistotou či otisky prstů a usnadňuje s nimi manipulaci. 
Nečistota či poškození kartridže může pochopitelně 
způsobit jeho špatnou funkci. Poslech hudby té nejvyšší 
kvality si zajistíte tak, že se budete řídit těmito 
doporučeními:
• Nedotýkejte se přímo vnitřního disku. Otvírání 

ochranných dvířek může způsobit poškození vnitřního 
disku.

• Ujistěte se, zda je dodávaný štítek připevněn ve správné 
pozici. Tvar štítku se může lišit podle výrobce.

Ukládání disků

Neumisťujte kartridže do prostředí, kde byly vystaveny 
přímému slunečnímu svitu či extrémním teplotám 
a vlhkosti.

Pravidelná údržba

Suchým hadříkem otírejte z povrchu kartridže prach 
a nečistoty.

Omezení systému

Nahrávací systém vašeho přístroje se výrazně odlišuje 
od systémů používaných v kazetových magnetofonech či 
rekordérech DAT a je charakteristický níže uvedenými 
omezeními. Uvědomte si, že tato omezení vyplývají 
z vlastní podstaty nahrávacího systému minidisku, 
a nemají tedy mechanické příčiny.

Ještě před dosažením maximálního nahrá-
vacího času se zobrazí indikátor "Disk Full"

Pokud bylo na disk nahráno 255 stop, indikátor "Disk 
Full" se zobrazí bez ohledu na celkový nahraný čas. 
Na disk nelze nahrát více než 255 stop. V nahrávání lze 
pokračovat buď po vymazání nepotřebných stop nebo 
použitím dalšího zapisovatelného disku.

Ještě před dosažením maximálního počtu stop 
se zobrazí indikátor "Disk Full"

Kolísání ostrosti uvnitř stopy je někdy interpretováno jako 
interval mezi stopami. Tím se zvýší počet stop a zobrazí 
se indikátor "Disk Full".

Po vymazání množství krátkých stop se 
zbývající nahrávací čas nezvýší

Stopy kratší než 12 s* nejsou započítávány, a tak jejich 
vymazání nezpůsobí zvýšení nahrávacího času.
* Během stereofonního nahrávání.

V režimu MONO či LP2: cca 24 s.
V režimu LP4: cca 48 s.

Součet celkového nahraného a celkového 
zbývajícího času na disku se nerovná 
maximálnímu nahrávacímu času

Nahrávání se provádí v elementárních jednotkách 2 s* 
dlouhých bez ohledu na to, jak je záznam krátký. Nahraný 
obsah může být tedy kratší než maximální nahrávací čas. 
Diskový prostor může být také redukován poškrábáním.
* Během stereofonního nahrávání.

V režimu MONO či LP2: cca 4 s.
V režimu LP4: cca 8 s.

Omezení při nahrávání přes stávající stopu

• Zbývající nahrávací čas nemusí být zobrazen správně.
• Pokud se přes určitou stopu nahrávalo vícekrát, další 

nahrávání nemusí být možné. V takovém případě tuto 
stopu vymažte (viz str. 31).

• Zbývající nahrávací čas může být ve vztahu 
k celkovému nahranému času neúměrně zkrácen.

• Nahrávání přes stávající stopu za účelem potlačení 
šumu se nedoporučuje, protože může zkrátit životnost 
stopy.

• Během nahrávání přes stávající stopu nemusí být možné 
zadání názvu.

Stopy vytvořené během editace mohou během 
monitorování zvuku za účelem vyhledání 
určitého místa vykazovat pokles úrovně.

Některé stopy nelze slučovat s dalšími.

Pokud byly stopy editovány, nemusí je být možno 
slučovat.

Čísla stop nejsou správně zapsány

Rozdělování stop během nahrávání do několika menších 
stop může způsobit nesprávné přiřazení jejich čísel. Pokud 
byla během nahrávání aktivována funkce Automatic Track 
Marking, čísla stop nemusí být v závislosti na zdroji 
programu zapsána stejně jako na originálu.

Dlouho se zobrazuje indikátor "TOC Recording"

Pokud je do přístroje vložen nový zapisovatelný disk, 
indikátor "TOC Recording" se zobrazuje déle než u disků, 
které se již používaly.

Během přehrávání disku nahraném v mono-
fonním režimu se správně nezobrazuje nahraný/
přehrávaný čas

Ochranná 
dvířka

Správné 
umístění štítku

Zacházení s minidisky/Omezení systému
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System limitations/Odstraňování drobných závad
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Digitální zvukové komponenty, jako jsou přehrávače CD 
a přístroje MD a DAT, umožňují pořizovat vysoce kvalitní 
kopie hudebních záznamů tak, že zpracovávají hudbu jak 
digitální signál.
K ochraně autorských práv hudebních zdrojů používá 
tento přístroj funkci Serial Copy Managament System 
(Systém správy sériového kopírování), který vám při 
digitálním propojení umožní pořídit pouze jedinou kopii 
digitálně nahraného zdroje.

Během digitálního propojení lze vytvořit pouze 
kopii první generace1)

Příklady:
• Kopii komerčně dostupného digitálního zvukového 

programu (např. CD či MD) lze vytvořit, avšak z této 
kopie první generace již nelze pořídit kopii další.

• Kopii digitálního signálu digitálně nahraného 
analogového zvukového programu (např. analogového 
záznamu či hudební kazety) nebo programu satelitního 
vysílání lze vytvořit, avšak z této kopie první generace 
již nelze pořídit kopii další.

1) Kopií první generace se myslí první nahrání digitálního 
zvukového zdroje přes digitální vstupní konektor přístroje. 
Pokud nahráváte například z přehrávače CD připojeného 
ke konektoru DIGITAL IN, jedná se o kopii první generace.

Poznámka

Omezení funkcí Serial Copy Management System se neuplatní 
při nahrávání pomocí analogového propojení..

Odstraňování drobných 
závad

Pokud během používání přístroje zjistíte některou 
z následujících závad, použijte tohoto průvodce, který 
vám pomůže při jejich odstranění. Pokud problém přetrvá, 
obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.

Přístroj nefunguje nebo funguje špatně

,Disk může být znečištěn nebo poškozen. Vyměňte 
MD.

Přístroj nepřehrává

,Uvnitř přístroje se vytvořilo vlhko. Vysuňte disk 
a nechte přístroj po několik hodin v teple, dokud se 
vlhkost nevypaří.

,Přístroj není zapnutý. Stiskněte hlavní vypínač ?/1.
,Přístroj možná není správně propojen se 

zesilovačem. Prověřte propojení (str. 11).
,Disk je vložen nesprávnou stranou. Zasuňte jej 

do mechaniky štítkem vzhůru a šipkou směřující 
do přístroje (str. 4).

,Disk není nahrán. Použijte místo něj nahraný disk.

Zvuk vykazuje množství poruch

,Provoz je rušen silným magnetickým vyzařováním 
od televizoru či podobného zařízení. Umístěte 
přístroj dále od zdroje magnetického vyzařování.

Přístroj nenahrává

,Disk je chráněn proti zápisu. Posuňte aretační štítek 
a zavřete ochranné okénko. (str. 14).

,Přístroj není řádně propojen se zdrojem programu. 
Prověřte propojení (str. 11).

,Použitím tlačítka INPUT zvolte příslušný zdroj 
programu.

,Úroveň nahrávání není nastavena správně. Nastavte 
úroveň nahrávání (str. 16).

,V mechanice je disk pouze ke čtení. Nahraďte jej 
zapisovatelným diskem.

,Na disku není dostatek místa. Vyměňte jej za jiný 
zapisovatelný disk s méně nahranými stopami nebo 
vymažte nepotřebné stopy (str. 31).

,Vyskytla se porucha napájení nebo byl během 
nahrávání odpojen napájecí kabel. Data nahraná 
k tomuto místu mohou být ztracena. Opakujte 
nahrávací proceduru.

Nefunguje synchronizované nahrávání 
s přehrávačem CD nebo video CD.

,Dálkové ovládání přístroje není nastaveno správně. 
Obnovte původní nastavení dálkového ovladače.

Střídavě se zobrazuje hlášení a 3- nebo 5-ti 
místný alfanumerický kód

, Je aktivována autodiagnostická funkce (str. 53).

Klávesnice nefunguje (pouze MDS-JE640)

,Odpojte klávesnici a zkuste ji znovu připojit.

Poznámka

Pokud přístroj nepracuje správně ani po pokusu o odstranění 
závad, vypněte jej a zkuste znovu zapojit napájecí kabel 
do síťové zásuvky.

Průvodce funkcí Serial Copy 
Management System

Omezení systému/Odstraňování drobných závad
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Autodiagnostická funkce

Pokud se vyskytne nějaká chyba, autodiagnostická funkce 
automaticky zkontroluje stav přístroje a potom zobrazí 3- 
nebo 5místný kód a chybové hlášení. Pokud se kód 
a hlášení střídají, vyhledejte je v následující tabulce 
a proveďte  navrhované opatření. Pokud problém přetrvá, 
obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.

3- či 5-ti místný 
číselný kód/
hlášení

Příčina/Odstranění

C11/Protected
Disk je chráněn proti zápisu.
, Vysuňte disk a zavřete ochranné 

okénko (str.14).

C12/Cannot Copy

Pokus o nahrání CD s formátem, který 
externí zařízení připojené k rekordéru 
nepodporuje, např. přehrávač CD či video 
CD.
, Vysuňte disk a vložte hudební CD.

C13/REC Error

Nahrávání se neprovedlo řádně.
, Postavte přístroj na pevný povrch 

a zopakujte nahrávací proceduru.

Vložený MD je znečištěn (špína, otisky 
prstů, apod.), poškrábaný či špatné kvality.
, Vyměňte disk a zopakujte nahrávací 

proceduru.

C13/Read Error
Přístroj řádně nepřečte TOC na MD.
, Vysuňte MD a vložte znovu.

C14/Toc Error

Přístroj řádně nepřečte TOC na MD.
, Vložte jiný disk.
, Je-li to možné, vymažte na MD 

všechny stopy (str. 32).

C41/Cannot Copy

Zdroj zvuku je kopie obchodně 
dostupného hudebního SW nebo se 
pokoušíte nahrát CD-R (zapisovatelný 
CD).
, Funkce Serial Copy Management 

System brání pořízení digitální kopie 
(str. 52). CD-R nelze nahrát.

C71/Din Unlock

Ojedinělý výskyt tohoto hlášení je 
způsoben nahráváním digitálního signálu. 
Nahrávání však neovlivní.

Během nahrávání z digitální komponenty 
přes konektor DIGITAL IN byl vypojen 
propojovací kabel nebo byla komponenta 
vypnuta.
, Zapojte propojovací kabel nebo 

zapněte komponentu.

E0001/
MEMORY NG

Chyba interních dat používaných 
rekordérem k provozu.
, Obraťte se na prodejce Sony.

E0101/
LASER NG

Problém s optickým snímačem.
, Optický snímač je možná poškozen. 

Obraťte se na prodejce Sony.

3- či 5-ti místný 
číselný kód/
hlášení

Příčina/Odstranění
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Hlášení na displeji

Následující tabulka vysvětluje různá hlášení, která se 
zobrazují na displeji. Hlášení jsou také zobrazována 
autodiagnostickou funkcí rekordéru (viz str. 53).

Hlášení Význam

Auto Cut Funkce Auto Cut je zapnuta (str. 18).

Blank Disc
Je vložen nový (prázdný) nebo 
vymazaný disk.

Cannot Copy
Pokus o pořízení druhé kopie digitálně 
kopírovaného MD (str. 52).

Cannot Edit

Pokus editovat MD pouze ke čtení, 
editovat MD během zapnutých funkcí 
Program či Shuffle Play nebo změna 
úrovně nahrávání na MD nahraném 
v režimech LP2 či LP4 stereo.

Disc Full Disk je plný (str. 51).

Impossible
Přístroj nemůže provést určitou operaci 
(str. 14, 32 a 34).

Incomplete!(!)

Funkce S.F Edit (změna úrovně 
nahrávání během nahrávání, Fade-in, 
Fade-out) nebyla provedena řádně, 
protože se s přístrojem během 
nahrávání pohnulo nebo je disk 
znečištěn či poškozen.

Initialize (bliká)

Nastavení Setup Menu bylo ztraceno, 
záznam nahraný pomocí časovače po 
čase se ztratil a není možno jej uložit 
na disk nebo funkce Program Play 
nemohla být od doby, kdy se program 
po čase ztratil, aktivována. (Po zapnutí 
přístroje vypínačem ?/1 toto hlášení 
bliká cca 4 s.).)

Name Full!(!)
Bylo dosaženo limitu jmenovité 
kapacity disku (cca 1.700 znaků).

No Change

Při pokusu o změnu úrovně nahrávání 
po nahrávání jste stiskli MENU/NO 
bez zadání aktuální změny, a tak žádná 
změna nebyla provedena.

No Disc V mechanice není disk.

No Name Stopa či disk nemají název.

No Program!(!)
Pokus o spuštění funkce Program Play, 
aniž by program existoval.

Premastered
Pokus o nahrávání na MD pouze 
ke čtení.

ProgramFull(!)
Program obsahuje maximální počet 
stop. Stopy již nelze přidávat.

REMOTE
Přístroj je řízen připojeným externím 
zařízením.1)

S.F Edit!

Pokus o provedení další operace během 
režimu S.F Edit (změna úrovně 
nahrávání během nahrávání, Fade-in, 
Fade-out). Během režimu S.F Edit 
nelze provádět další operace.

(S.F) Edit NOW

Během režimu S.F Edit (změna úrovně 
nahrávání během nahrávání, Fade-in, 
Fade-out) jste stiskli vypínač ?/1. Při 
vypnutí přístroje během režimu S.F 
Edit nebudou žádné úpravy provedeny 
řádně. Dokončete úpravy a vypnutím 
přístroje režim S.F Edit ukončete. 
Pokud omylem vypnete přístroj během 
provádění úprav, stiskněte vypínač
 ?/1, jakmile se toto hlášení zobrazí.

Smart Space
Funkce Smart Space je zapnuta 
(str. 18).

TOC Reading
Přístroj kontroluje data TOC (Tabulku 
obsahu) na disku.

1) Pokud se za jiných okolností zobrazí hlášení "REMOTE", 
vypněte přístroj a znovu jej zapněte.

Hlášení Význam
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Technické údaje

Vstupy

Výstupy

Všeobecně

Dodávané příslušenství

Viz str. 10.

Americké a zahraniční patenty jsou v licenci společnosti 
Dolby Laboratories.

Výrobce si vyhrazuje právo na změny bez předchozího 
upozornění.

Systém Digitální zvukový systém MiniDisc

Disk MiniDisc

Laser Polovodičový laser  (λ = 780 nm) 
Průběh emise: kontinuální

Laserový výstup MAX 44.6 µW1)

1) Výstupní výkon je hodnota 
měřená ve vzdálenosti 200 mm 
od povrchu čoček objektivu 
na bloku optických snímačů 
s aperturou 7 mm.

Laserová dioda Materiál: GaAlAs

Počet otáček 400 až 900 ot./min.

Korekce chyb ACIRC (Advanced Cross Interleave 
Reed Solomon Code)

Vzorkovací kmitočet 44,1 kHz

Kódování ATRAC (Adaptive TRansform 
Acoustic Coding)/ATRAC 3

Systém modulace EFM (Eight-to-Fourteen 
Modulation)

Počet kanálů 2 stereofonní kanály

Kmitočtový rozsah 5 až 20 000 Hz ±0,3 dB

Poměr signál/šum MDS-JE640: přes 96 dB při 
přehrávání
MDS-JE440: přes 98 dB při 
přehrávání

Pomalé a rychlé 
kolísání

Pod limitem měřitelnosti

ANALOG IN Typ zdířky: phono
Impedance: 47 kiloohmů
Jmenovitá vstupní úroveň: 
500 mVrms
Minimální vstupní úroveň: 
125 mVrms

DIGITAL IN Typ konektoru: optický čtyřhranný
Impedance: 660 nm (délka světelné 
vlny)

DIGITAL OPTICAL IN
(pouze MDS-JE640)

Typ konektoru: optický čtyřhranný
Impedance: 660 nm (délka světelné 
vlny)

DIGITAL COAXIAL IN
(pouze MDS-JE640)

Typ zdířky: phono
Impedance: 75 ohmů
Jmenovitá vstupní úroveň: 
0,5 Vš-š, ±20 %

PHONES 
(pouze MDS-JE640)

Typ zdířky: sluchátková stereo
Jmenovitý výkon: 28 mW
Impedance zátěže: 32 ohmů

ANALOG OUT Typ zdířky: phono
Jmenovitá výstupní úroveň:  2 Vrms 
(při 50 kiloohmech)
Zatěžovací impedance: přes 
10 kiloohmů

DIGITAL OUT Typ konektoru: optický čtyřhranný
Jmenovitá výstupní úroveň:  
–18 dBm
Zatěžovací impedance: 660 nm 
(délka světelné vlny)

DIGITAL OPTICAL OUT

(pouze MDS-JE640)
Typ konektoru: optický čtyřhranný
Jmenovitá výstupní úroveň:  
–18 dBm
Zatěžovací impedance: 660 nm 
(délka světelné vlny)

Napájení 220 až 230 V, 50/60 Hz

Příkon 15 W

Rozměry (přibližně) 430 × 95 × 285 mm (včetně 
vyčnívajících částí)

Hmotnost (přibližně) MDS-JE440: 3,0 kg
MDS-JE640: 3,1 kg
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Tabulka Edit Menu

Tabulka obsahuje rychlý přehled různých editovacích funkcí, které lze provádět pomocí Edit Menu.

Přístup k Edit Menu

Po stisku MENU/NO se zobrazí indikátor "Edit Menu".

Poznámka

Dostupné položky nabídky se mohou lišit v závislosti na aktuálním stavu přístroje.

Tabulka Setup Menu

Tabulka obsahuje rychlý přehled různých položek Setup Menu včetně jejich parametrů, továrních nastavení a odkazů 
v tomto návodu.

Přístup k Edit Menu

Po dvojitém stisku MENU/NO během stavu nečinnosti se zobrazí indikátor "Setup Menu".

Položka Podpoložka Funkce Odkaz (str.)

Name ?

Nm In ? Zadá název stopy nebo disku. 35

Nm Copy ? Zkopíruje název na stopu nebo disk. 36

Nm Erase ? Vymaže název. 37

Nm All Ers? Vymaže všechny názvy na disku. 37

Tr Erase ? — Vymaže stopu. 31

Move ? — Přemístí stopu. 34

Combine ? — Sloučí stopy. 34

Divide ? — Rozdělí stopu. 33

A-B Erase ? — Vymaže úsek stopy. 32

All Erase ? — Vymaže všechny stopy na disku. 32

Undo ? — Vrátí zpět poslední editovací operaci. 39

S.F Edit?

Tr Level ? Změní celkovou nahranou úroveň po nahrávání. 37

Fade In ? Pomocí funkce Fade-in nahraje záznam přes původní stopu. 38

Fade Out ? Pomocí funkce Fade-out nahraje záznam přes původní stopu. 38

Setup ? — Vyvolá Setup Menu (níže). —

Položka Podpoložka Funkce Parametry
Tovární 
nastavení

Odkaz (str.)

Program ? — Vytvoří program. — — 27

T.Mark — Zapne/vypne funkci Automatic Track Marking. Lsyn/Off Lsyn 19

LS(T) —
Změní spouštěcí úroveň funkce Automatic Track 
Marking.

-72 až 0dB2) –50dB 19

Auto1) — Zapne/vypne funkce Auto Space a Auto Pause. Off/Space/Pause Off 29

S.Space — Zapne/vypne funkce Smart Space a Auto Cut. On/Off On 18

P.Hold — Zapne/vypne funkci Peak Hold. On/Off Off 17

F.in —
Nastaví délku průběhu funkcí Fade-in Play 
a Recording.

1,0 až 15,0s 5,0s 41

F.out —
Nastaví délku průběhu funkcí Fade-out Play 
a Recording.

1,0 až 15,0s 5,0s 41

Pitch1) — Mění rychlost přehrávání po stupních. -36 až 0 0 40

Pfine1) — Jemné nastavení rychlosti přehrávání. -87,5 až 0,0% 0,0% 40

Ain1) —
Nastaví úroveň vstupu analogového signálu 
na zdířkách ANALOG IN.

–∞ až +12,0dB 0,0dB 17

Tabulka Edit Menu/Tabulka Setup Menu
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Vyvolání továrního nastavení

Během volby parametrů stiskněte CLEAR.

Opt1 či Coax1) —
Nastaví úroveň vstupu digitálního signálu 
na konektoru DIGITAL OPTICAL IN1 čí na zdířce 
COAXIAL IN.

–∞ až +18,0dB 0,0dB 17

Opt2 či Opt1) —
Nastaví úroveň vstupu digitálního signálu 
na konektoru DIGITAL OPTICAL IN(2).

–∞ až +18,0dB 0,0dB 17

Aout1) —
Nastaví úroveň výstupu analogového signálu 
na zdířkách ANALOG OUT a PHONES.

–20,2 až 0,0dB 0,0dB 24

Sleep1) — Nastaví délku trvání funkce Sleep Timer.
30/60/90/
120min

60min 42

Sleep — Zapne/vypne funkci Sleep Timer. On/Off Off 42

Keyboard ?1)
Type Zvolí typ připojené klávesnice. US/JP US 46

Assign ? Přiřadí znaky na připojené klávesnici. — — 48

LPstamp —
Při pořizování dlouhohrajícího záznamu automaticky 
nastaví vkládání příznaku "LP:".

On/Off On 15

1) Pouze pro MDS-JE640.
2) Nastavitelný po krocích 2 dB.

Položka Podpoložka Funkce Parametry
Tovární 
nastavení

Odkaz (str.)
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Rejstřík

A
AMS 27

Auto Cut 18

Auto Pause 29

Auto Space 29

Auto Step Control 40

Autodiagnostická funkce 53

Automatic Track Marking 19

B
Baterie 10

C, Č
CD Synchro-recording 21

Časovač 

automatické vypínání 42

přehrávání 43

nahrávání 43

D
Dálkový ovladač 6

Disc Memo Copy 21

Dodané příslušenství 10

E
Edit Menu 56

F
Fade-in 41

Fade-out 41

Fine control 40

H
Hledání 

určitého místa 25

stop 24

I
Input monitor 17

K
Klávesnice

přiřazování znaků 48

zadávání názvu stopy či disku 47

ovládání rekordéru 48

nastavení 46

M
Manual Track Marking 19

MD (minidisk)

vysunování 14, 23

ochrana proti zápisu 14

Měřič špičkové úrovně 17

Mezera

vymazání během nahrávání, viz 
Smart Space a Auto Cut

vložení během přehrávání, viz Auto 
Space

Monitorování vstupního signálu. Viz 
Input Monitor.

Music Synchro-recording 20

N
Nahrávání

základy 13

úroveň 16

režim 15

přes stávající stopy 13

Název disku 35

Názvy

kopírování 36

zadávání 35

změny 36

použití klávesnice 47

O
Odstraňování drobných závad 52

Opakování

části stopy, viz Repeat A-B Play

všech stop, viz Repeat All Play

aktuální stopy, viz Repeat 1 Play

Optický kabel 12

P
Peak Hold 17

Pitch Control 40

Posunování názvu 24

Program Play

změna obsahu 28

kontrola obsahu 28

programování 27

Propojovací zvukový kabel 12

Propojování 11

Přehrávání

zadávání čísla 24

od první stopy 23

od určité stopy, viz Hledání

Přemisťování stop 34

Přerušování

po každé stopě, viz Auto Pause

přehrávání 23

nahrávání 14

Převodník vzorkovacího kmitočtu 15

R, Ř
Repeat 1 Play 26

Repeat A-B Play 26

Repeat All Play 26

Režim LP 15

Rozdělování stop 33

Řídicí systém CONTROL A1ΙΙ 44

S
S.F Edit 37

SCMS. Viz Serial Copy Management 
System

Serial Copy Management System 52

Setup Menu 56

Shuffle Play 27

Sleep Timer 42

Slučování stop 34

Sluchátka 23

Smart Space 18

Systémová omezení 51

T
Time Machine Recording 20

TOC 15, 31
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U, V
Úroveň

vstupního signálu 9, 14

výstupního signálu 24

nahrávání 16

Vymazávání

názvu 37

části stopy 32

stopy 31

čísla stopy 34

všech názvů 37

všech stop 32

Z
Zapisování čísel stop 19

Zobrazování

názvu disku 24

hlášení 54

zbývajícího času nahrávání 17

celkového počtu stop 9, 17

celkového nahraného času 9, 17

názvu stopy 24

okénka displeje 8

Zrušení poslední editace 39
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