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Úspěšný start

1.1

O příručce
Tato příručka je určena pro všechny uživatele, kteří se chtějí naučit používat aplikaci Nero
Disc to Device. Je založena na procesech a vysvětluje způsob dosažení konkrétních cílů
krok za krokem.
S ohledem na co nejlepší využití tohoto dokumentu si povšimněte následujících konvencí:
Označuje varování, podmínky či pokyny, které je třeba plně dodržovat.

Označuje doplňující informace či rady.

1. Start...

Číslo na začátku řádku označuje výzvu k akci. Tyto akce proveďte
v uvedeném pořadí.
Označuje průběžný výsledek.

Označuje výsledek.

OK

Označuje části textu či tlačítka, která se objevují v rozhraní programu.
Zobrazují se tučně.

(viz...)

Označuje odkazy na další kapitoly. Jsou provedeny ve formě odkazů
a zobrazují se červeně a podtrženě.

[…]

1.2

Označuje klávesové zkratky pro zadávání příkazů.

O aplikaci Nero Disc to Device
Nero Disc to Device je aplikace pro automatické přehrávání, která vám umožní obsah disku
snadno odeslat a převést do vašeho zařízení.
Použití aplikace Nero Disc to Device je snadné: Spusťte Nero Disc to Device. Stačí dvě
kliknutí a můžete odeslat obsah vašeho disku Blu-ray, DVD-Video nebo Audio CD přímo do
připojeného smartphonu, tabletu, cloudového úložiště (Dropbox, Google Drive, SkyDrive),
iTunes nebo složky v počítači.

1.3

Verze aplikace Nero Disc to Device
Nero Disc to Device je součástí Nero 2015, Nero 2015 Platinum a Nero Recode 2015.
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Převádění disků Blu-ray a AVCHD je možné pouze ve verzi Nero 2015 Platinum. Svou sadu
Nero 2015 nebo Nero Recode 2015 můžete kdykoli upgradovat na verzi Nero 2015 Platinum
na webu www.nero.com.

1.4

Systémové požadavky
Aplikace Nero Disc to Device je součástí produktu Nero, který jste nainstalovali. Požadavky
aplikace na systém jsou stejné jako požadavky produktu. Podrobné požadavky na systém
tohoto produktu a všech dalších produktů Nero naleznete v části Podpora na webových
stránkách www.nero.com.

1.5

Spuštění Nero Disc to Device
Nero Disc to Device lze spustit následujícími způsoby:

1. Spuštění Nero Disc to Device pomocí automatického spuštění:
1. Vložte disk do optické jednotky.

 V systému Windows se automaticky otevře okno Přehrát automaticky.
2. V okně Přehrát Automaticky vyberte možnost Nero Disc to Device.
Pokud máte na svém počítači automatické přehrávání vypnuto, můžete jej znovu
zapnout v nabídce Ovládací panely > Přehrát automaticky. Zde můžete pro
každý typ média zvolit výchozí akci. Akce Vždy zobrazit dotaz otevře okno
Přehrát automaticky. Také můžete jako výchozí akci vybrat Nero Disc to
Device.

2. Spuštění Nero Disc to Device z kontextové nabídky:
1. Otevřete Průzkumník Windows.
2. V Průzkumníku Windows klepněte pravým tlačítkem na položku optické jednotky. (V
jednotce musí být vložen disk.)
3. V nabídce vyberte položku Nero Disc to Device (Odeslat do zařízení).

3. Chcete-li spustit Nero Disc to Device pomocí nabídky Start, klepněte na Start (ikonu Start)
> (Všechny) Programy > Nero > Nero 2015 > Nero Disc to Device.

 Otevře se okno Nero Disc to Device.
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Odeslat Audio CD do zařízení
S aplikací Nero Disc to Device můžete převádět a kopírovat obsah Audio CD do jakéhokoli
připojeného zařízení, nainstalovaného cloudového úložiště, knihovny nebo vašeho počítače.
Nastavení kódování jsou optimalizována pro určitý výstupní formát ve zvoleném cílovém
zařízení.
Zvukové soubory z disků Audio CD, které jsou chráněny proti kopírování, nelze
uložit.
Disk Audio CD lze automaticky rozpoznat pomocí nástroje Gracenote MusicID. Takzvaná
metadata, např. název skladby nebo interpret, jsou zjištěna multimediální databází
Gracenote a přidružena ke skladbám. Díky tomu jsou výsledkem procesu kódování zvukové
soubory, které jsou správně a úplně pojmenované.
Technologii rozpoznávání hudby a související data poskytuje Gracenote®.
Gracenote je standardem pro technologii rozpoznávání hudby a doručování
souvisejícího obsahu. Další informace najdete na www.gracenote.com.
Chcete-li odeslat Audio CD do zařízení, postupujte takto:

1. Na obrazovce Vybrat cíl vyberte cíl.
Podporovaná jsou následující umístění:
Připojená zařízení, jako jsou externí pevné disky, USB flash disky nebo telefony
se systémem Android
Nainstalované cloudové služby, jako jsou Dropbox, SkyDrive nebo Google Drive
Nainstalované služby multimediální knihovny, jako jsou iTunes nebo knihovna
médií vašeho počítače (položka Hudba / Videa)
Váš počítač (položka Mé složky)
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Vybrat cíl pro Audio CD



Zobrazí se obrazovka Vyberte obsah. Možnosti převodu jsou nastaveny na pozadí a
optimalizovány pro zvolené cílové umístění, není nutné provádět žádné změny.



Disk je analyzován a potřebné informace jsou odeslány do databáze Gracenote. Pokud
je v multimediální databázi Gracenote nalezen přesně odpovídající záznam, bude tento
záznam metadat použit a zobrazen.



Pokud je nalezeno více záznamů metadat nebo je nalezený záznam nejednoznačný,
otevře se okno Odpovídající záznamy, v němž se zobrazí nalezené záznamy metadat.
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2. Vyberte audio obsah, který chcete zkopírovat.
3. Pokud chcete, můžete vybrat konkrétní složku na zvoleném zařízení pomocí tlačítka
Procházet. (Chcete-li vybrat jiné zařízení, klepněte na tlačítko Zpět.)

 Ve zvoleném umístění bude ve složce Hudba vytvořena složka s názvem alba.
Audio soubory budou pojmenovány podle čísla stopy a názvu skladby. Možnosti
kódování zvuku, jako například přenosová rychlost nebo formát souboru se pro
zvolené umístění nastaví automaticky.
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Odeslat video disk do zařízení
S aplikací Nero Disc to Device můžete převádět a kopírovat obsah video disků (filmy na
discích Blu-ray, AVCHD, DVD Video, miniDVD) do jakéhokoli připojeného zařízení,
nainstalovaného cloudového úložiště, knihovny nebo vašeho počítače. Nastavení kódování
jsou optimalizována pro určitý výstupní formát ve zvoleném cílovém zařízení.
Videosoubory z video disků chráněných proti kopírování nelze uložit. Disky Bluray lze převést pouze pomocí aplikace Nero Disc to Device ve verzi Nero 2015
Platinum.
Chcete-li odeslat video disk do zařízení, postupujte takto:

1. Na obrazovce Vybrat cíl vyberte cíl.
Podporovaná jsou následující umístění:
Připojená zařízení, jako jsou externí pevné disky, USB flash disky nebo telefony
se systémem Android
Nainstalované cloudové služby, jako jsou Dropbox, SkyDrive nebo Google Drive
Nainstalované služby multimediální knihovny, jako jsou iTunes nebo knihovna
médií vašeho počítače (položka Hudba / Videa)
Váš počítač (položka Mé složky)



Zobrazí se obrazovka Vyberte obsah. Možnosti převodu jsou nastaveny na pozadí a
optimalizovány pro zvolené cílové umístění, není nutné provádět žádné změny.

2. Vyberte tituly, které chcete zkopírovat.
3. Pro každý titul vyberte zvukové stopy. (Titulky nelze vybrat.)
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4. Pro filmy na disku Blu-ray můžete v rozbalovací nabídce Rozlišení zvolit požadované
rozlišení výsledného souboru. Vyšší rozlišení znamená vyšší kvalitu videa, ale také větší
výsledný soubor.

5. Pokud chcete, můžete vybrat konkrétní složku na zvoleném zařízení pomocí tlačítka
Procházet. (Chcete-li vybrat jiné zařízení, klepněte na tlačítko Zpět.)

 Ve zvoleném umístění bude ve složce Video vytvořena složka s názvem video
disku. Videosoubory budou pojmenovány podle názvu titulu. Možnosti kódování
videa, jako například přenosová rychlost nebo formát souboru se pro zvolené
umístění nastaví automaticky. Snímková rychlost zdrojového videa je zachována.
Video je převedeno do progresivního režimu. 3D video je převedeno do 2D.
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Podporované formáty
Nero Disc to Device podporují následující formáty zdrojových disků:


Hudební CD



DVD-Video



Blu-ray Video



AVCHD a AVCHD 2.0



miniDVD

Jsou podporovány pouze nechráněné disky.
Nero Disc to Device podporují následující formáty výstupního audia:


AAC 192 kbit/s CBR 44 kHz



MP3 224 kbit/s CBR 44 kHz

Nero Disc to Device podporují následující formáty výstupního videa:


H264, progresivní režim, zdrojová snímková rychlost je zachována

Nero Disc to Device podporují cloudové služby, které jsou přístupné z Průzkumníka
Windows:


Dropbox



SkyDrive



Google Drive
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Kontakt
Nero Disc to Device je produkt společnosti Nero AG.

Nero AG
Rueppurrer Str. 1a

Internet:

www.nero.com

76137 Karlsruhe

Nápověda:

http://support.nero.com

Německo

Fax:

+49 721 6272 6499

Copyright © 2014 Nero AG a držitelé licencí. Všechna práva vyhrazena.
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