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Кратко ръководство на потребителя на 

ТЪНКА ПРЕНОСИМА DVD ЗАПИСВАЧКА 

За да се възползвате изцяло от функциите и свойствата на Вашия продукт, моля, прочетете този 

наръчник на собственика внимателно и изцяло. 

I. Информация за безопасна употреба: 

▪ Внимание: Лазерът, използван в тази записвачка, може да увреди очите Ви. 

▪ Не се опитвайте да отваряте капака. 

▪ За да намалите риска от токов удар, не отстранявайте капака (или гърба). Вътре няма части, 

които потребителите могат да поправят сами. 

▪ За обслужване се обърнете към квалифициран персонал. 

▪ Използването на контролери или изпълнението на процедури, различни от посочените тук, 

може да доведе до опасно излагане на радиация. 

▪ Предупреждение: За да ограничите риска от токов удар, не излагайте това устройство на 

дъжд или влага. 

▪ Внимание: Използването на износени, повредени или нестандартни дискове може да повлияе 

неблагоприятно на записвачката и да доведе до счупване или смачкване на диска по време на 

употреба. 

▪ Счупване на диска може да възникне само при използването на повреден диск в устройството. 

Това е изключително рядко явление, но има стъпки, които могат да бъдат предприети, за да се 

предотврати. 

▪ Винаги проверявайте дисковете си, преди да ги вкарате в устройството. 

▪ Не използвайте износени, пукнати, повредени, изкривени или лошокачествени дискове, тъй 

като това може да доведе до повреда на устройството. 

▪ Проверете прозрачната пластмасова част в центъра на диска. Пукнатини в нея са основната 

причина за счупване на диска по време на употреба. 

▪ Не поставяйте в устройството дискове с нестандартни (т.е. не-кръгли) форми, като например 

дискове с формата на сърце или на визитка. 

▪ Не оставяйте диск в устройството след приключване на работа. 

▪ Съхранявайте дисковете в оригиналните им опаковки, далеч от пряка слънчева светлина и 

източници на топлина. 

▪ Силна вибрация или внезапно разтърсване на устройството в работен режим може да причини 

неизправност. Избягвайте излагането на устройството на резки температурни промени, тъй 

като това може да доведе до събиране на кондензация във вътрешността му. 

▪ Внимание: Лазерът, използван в тази записвачка, може да увреди очите Ви. 

▪ Не се опитвайте да отваряте капака. 

▪ За да намалите риска от токов удар, не отстранявайте капака (или гърба). Вътре няма части, 

които потребителите могат да поправят сами. 

▪ За обслужване се обърнете към квалифициран персонал. 

▪ Използването на контролери или изпълнението на процедури, различни от посочените тук, 

може да доведе до опасно излагане на радиация. 

▪ Следвайте тези предпазни мерки, когато боравите с устройството или с дискове. 

▪ Моля, обърнете внимание, че производителят на това оборудване не предлага никаква 

гаранция срещу загуба на данни поради неправилна инсталация, експлоатация, както и в 

следствие на преки или косвени щети по устройството. Моля, имайте предвид, че 

производителят не носи отговорност за преки или косвени щети (включително загуба на 

данни), предизвикани от експлоатацията на продукта или от неговата неизправност. Моля, 

архивирайте (копирайте) всички важни данни като защитна мярка срещу тяхната загуба. 

▪ Уредът не е предназначен за употреба от малки деца или хора с увреждания без надзор. 

▪ Избягвайте да поставяте устройството на места изложени на: Висока влажност; Висока 

температура; Запрашаване; Механична вибрация; Пряка слънчева светлина. 
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II. Експлоатация: 

Не излагайте устройството на резки температурни промени, защото кондензацията, която се 

образува в него, може да има неблагоприятен ефект върху режима на работа. Уверете се, че сте 

извадили диска от устройството, преди да го преместите, за да предотвратите увреждане на диска. 

Не допускайте чужди предмети, като например течности или метал, да попаднат в устройството. В 

случай, че нещо попадне в устройството, моля консултирайте се с магазина, от който е закупено 

устройството. Не прекъсвайте токоподаването, докато устройството работи. 

Докато устройството е в работен режим, не го местете и го пазете от удар, тъй като това може да 

повреди диска. 

 

Експлоатацията чрез USB hub не може да бъде гарантирана. 

Когато се свързва чрез USB1.1 интерфейс, може да възникнат смущения в картината и звука при 

възпроизвеждането на видео от DVD, поради недостатъчна скорост на предаване на данни. 

За по-гладко възпроизвеждането на видео от DVD, трябва да ползвате високоскоростен USB 2.0 

интерфейс.  

Внимание: Единствено устройствата, които имат надписа Compact Disc ReWritable Ultra Speed 

могат да записват върху или да изтриват Ultra Speed CD-RW носител. 

 

Ultra Speed CD-RW носителите се разпознават по логото Compact Disc ReWritable Ultra Speed върху 

диска или опаковката им.  

Опитите да записвате Ultra Speed CD-RW медия, ползвайки CD-RW устройства, които НЕ носят 

логото може да предизвика загуба на данни. 

 

DVD+R Double Layer медията може да има проблем със съвместимостта. 

 

ВНИМАНИЕ: 

Система, отговаряща на следните изисквания, е необходима, за да може да използвате USB 2.0 с 

това устройство: 

▪ Компютър оборудван с USB 2.0 – съвпадащ USB преходник или PCI карта, на която е 

инсталиран USB 2.0 EHCI (Enhanced Host Controller Interface) драйвър софтуер*. 

* The USB 2.0 EHCI драйвър софтуера е предоставен с понастоящем достъпните PCI карти, които 

отговарят на USB 2.0. 

Ако желаете да разберете подробностите, моля свържете се с вашия USB 2.0 адаптер търговски 

представител или се консултирайте с производител на компютри, или уебсайта на Microsoft 

Corporation. 

▪ За да постигнете максималната скорост на Писане и Записване, системата Ви може да изисква 

информацията да бъде, преди всичко, копирана на хард-диска на устройството Ви. 

 

III. Място и функция на контролерите: 

По-долу ще намерите обща информация относно дизайна на устройството. 

Вида и характеристиките на устройството могат да бъдат променяни без предизвестие. 

Лицева страна 

Устройство тип легло  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Бутон за изваждане  
2. Индикатор за активност  
3. Прорез за диска 

1. Легло  
2. Индикатор за активност  
3. Бутон за изваждане  
4. Отвор за аварийно изваждане 

Устройство тип прорез: 

 

Задна страна 
Легло/Прорез тип устройства 

1. USB конектор – Този конектор се ползва, за да свържете с USB кабел.  
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IV. Инсталация на хардуера: 

Свързване с компютър: 

БЕЛЕЖКИ: 

Уверете се, че разполагате с персонален компютър, който има 

поне един или два свободни USB порта, преди да свържете 

устройството с компютъра. 

▪ Захранването на всички останали устройства трябва да 

бъде спряно, преди да свържете кабелите. 

 

 

Свържете с компютъра, както посочено на фигурите 

1. Свържете USB кабела към устройството 

2. Другия край – с компютъра Ви. 

 

 

Устройството може да се захрани от USB порта на 

компютъра. 

Не всички системи отговарят на изискванията за 

захранване и по този начин може да не бъде постигнат 

пълния работен потенциал. В такъв случай – свържете 

посредством захранващ USB кабел. 

 

Когато компютърът е готов, потвърдете, че 

устройството е засечено. Тогава вкарайте 

предоставеното CD и инсталирайте софтуера. 

 

 

 

 

БЕЛЕЖКА: 

▪ Моля, не свързвайте с USB кабели по начини, различни от посочените. Употребата на грешния 

кабел може да доведе до неизправности. 

 

Премахване на USB конвертор кабела: 

Устройството поддържа Windows функцията „включи и пусни“ (не размени) и може да бъде 

премахнато и включено, като направите следното: 

1. Спрете софтуера, който ползвате в дадения момент. 

2. Щракнете на “ ” иконата от работната лента, долу вдясно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Щракнете “Безопасно премахване на USB устройство за съхранение-Drive[x:]”. 

4. Щракнете “Добре” и премахнете кабела. 

Бележка: 

Не премахвайте USB кабела, ако индикаторът за работа свети или когато компютърът стартира. 

 

Поставяне и изваждане на диск: 

Запомнете: Уверете се, че захранването е включено. 
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Поставяне на диск (Устройство тип легло): 

1. Натиснете копчето за изкарване. Диска ще бъде изкаран. 

2. Поставете диска в центъра на леглото, с етикета нагоре. 

3. Натиснете диска в леглото, докато не е сигурно поставен там. 

4. Натиснете леглото обратно към устройството и затворете напълно. 

 

Изваждане на диск (Устройство тип легло): 

1. Натиснете копчето за изкарване на леглото на диска. 

2. Премахнете диска. 

3. Приберете леглото на диска, след като извадите диска. 

 

Поставяне на диска (Устройство тип прорез): 

1. Поставете диска, с етикета нагоре, около една четвърт в устройството, докато не усетите леко 

съпротивление. 

2. Нежно натиснете диска, докато чуете механизма, който ще прибере диска. 

Бележка: 8-сантиметрови дисковете не се поддържат от устройства тип прорез. 

 

Изваждане на диск (Устройство тип прорез): 

1. Натиснете бутона за изкарване, устройството ще изкара диска 

2. Премахнете диска 

 

Аварийно изкарване (Устройства тип легло): 

Това устройство позволява диска да бъде изваден ръчно, в случай на 

повреда на устройството или спиране на тока.. 

Внимание: Използвайте тази функция само в извънредна ситуация. 
Ако я използвате често, ще предизвикате неизправност. 

1) Изключете компютъра си. 

2) Вкарайте обект с фин връх (като изправен кламер) в дупката над копчето за изваждане. 

Вратичката на леглото ще се отвори. 

3) Издърпайте леглото и внимателно извадете диска. 

* Ако не може да хванете диска добре, използвайте помощни средства за да го извадите, 

без да драскате долната страна на диска. 

 

Възпроизвеждане на музикален диск: 

Слушане на музика 

Когато е свързано с компютър, устройството може да възпроизвежда аудио дискове през аудио 

системата на компютъра, като се активира режим Дигитално Аудио. 

Вижте вашия Windows или “Windows Media Player” наръчник за подробности 

 

Бележка: 

▪ DVD видео регионален код: 

Всеки филм записан на DVD се отличава с уникален регионален код. Регионалният код може да 

бъде променен до 5 пъти, като се използва софтуерен декодер. 

Ако се опитате да промените кода повече от 5 пъти, устройството ще възприема само последната 

(петата) промяна на кода на региона и няма да може да правите повече промени. Това 

ограничение е изисквано се налага заради лицензите на технологията на DVD устройствата. 

▪ Когато се използва USB1.1 интерфейс са възможни смущения на възпроизвеждането на 

картина и звук поради по-бавното прехвърляне на данни. 

 

V. Отстраняване на проблеми: 

Ако имате проблеми с устройството, потвърдете наличието на следните елементи. Тъй като 

проблема може да бъде предизвикан от устройство, различно от записвачката, проверете другите 

компоненти на системата, като системните настройки, друг използван софтуер и т.н. 

Ако не можете да разрешите проблема си, след като сте потвърдили тези елементи, свържете се с 

продавачите или с отдела за обслужване на клиенти. 



5 
 

 
 

VI. Регулаторна информация: 

▪ Microsoft® и Windows® са търговски марки, регистрирани в САЩ и други държави, от 

Microsoft Corporation. 

▪ DVD Logo е запазена търговска марка на DVD Format/Logo Licensing Corp., регистрирани в САЩ, 

Япония и други държави. 

▪ Имената на фирми и продукти, споменати в този наръчник, са регистрирани търговски марки 

на съответните компании. 

 

Декларация за безопасност при боравене с лазери 

Внимание: КЛАС 3Б ВИДИМА И НЕВИДИМА РАДИАЦИЯ, КОГАТО Е ОТВОРЕНО. ИЗБЯГВАЙТЕ 

ИЗЛАГАНЕ НА ЛЪЧА. 


