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Záruka produktu 
• Tento přijímač slouží pro příjem HD signálu pro digitální satelitní vysílání.  

• Tento návod k obsluze může být změněn v závislosti na zlepšení funkcí.  

• Pokud nebudete dodržovat pokyny uvedené v tomto návodu, nepřebíráme odpovědnost za škody 

nebo zranění. 

 

 

Autorská práva a Ochranné známky 

• Dolby Digital: Vyrobeno v licenci společnosti Dolby Laboratories. 
[Dolby] a [ ]symbol jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.  

• • HDMI, logo HDMI, High-Definition Multimedia Interface jsou ochranné známky  

nebo registrované ochranné známky spoločnostiHDMI licencovanými LLC. 
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Upozornění 
Přečtěte si pozorně tento návod a ujistěte se, že jste pochopili jeho instrukce. Pro vaši 

bezpečnost, viz následující symboly: 

 

 
Označují dodatečné informace pro uživatele, aby si uživatel byl 
vědom možných problémů a informací. 

 

Označuje nebezpečnou situaci, která, pokud se jí nevyhnete, může 
mít za následek vážné zranění. 

 

Riziko úrazu elektrickým proudem, neodstraňujte kryt (nebo zadní 
stranu zařízení).  
Nikdy neopravujte zařízení sami. Servis svěřte kvalifikovanému 
servisnímu personálu. 

 

Označuje nebezpečné napětí uvnitř výrobku, které představuje 
riziko úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob. 

 
Označuje důležité provozní a servisní pokyny. 
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Bezpečnost a Opatření 
Tento digitální satelitní přijímač byl vyroben v souladu s mezinárodními bezpečnostními 
normami. Prosím nejprve přečtěte následující informace, abyste zařízení mohli plnohodnotně 
využívat. 

Kolem zařízení udržujte min 10 cm volný 
prostor. 

 

Nikdy nerozebírejte výrobek. Neotvírejte 
přístroj. 

 
Vyhněte se umístění těžkých předmětů na horní 
stranu přístroje a blokování větracích průchodů.  
(Mohlo by dojít k požáru.) 
 

 

Jakmile ucítíte kouř ze zařízení, okamžitě jej 
vypněte a kontaktujte servisní středisko. 
 

 

Neumísťujte přístroj na kluzkém nebo šikmém 
povrchu. 

 

Udržujte zařízení čisté. Prach a kovové částice 
uvnitř zařízení mohou způsobit požár. 
 

 

Uchovávejte mimo dosah vody. 

 

Udržujte odstup od magnetických zařízení a 
reproduktorů. 
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Vyhněte se čištění povrchu benzínem z 
důvodu poškození barvy. 
 
 

 

Umístěte přístroj na místo s dobrou ventilací a 
mimo dosah přímého slunečního záření a 
vlhkosti. 

 
Zabraňte pádu a poškození dálkového ovládání 
(DO). 

 
 

Odpojte napájení a anténu během dlouhé 
nepřítomnosti nebo bouřky. Po odpojení z 
elektrické sítě a zapnutí přijímač najíždí vždy do 
pracovního režimu. 

 
 

Dbejte na to, aby nebyl vytržen el. kabel ze 
zásuvky například nevhodnou manipulací. 
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1.1 Popis 
 
- MPEG - 2 MP @ ML / MPEG - 4 Part 10 AVC H.264 kompatibilní, High Profile 

Level 3 podporovány 
- Plně kompatibilní se standardem DVB-S/S2 Satelitní Standardu 
- IRDETO Chipset Pairing ( Podpora Smart Card čtečky karet CAS ) 
- MPEG - 1 Layer I & II , MPEG - 2 Layer II , CD kvalita Audio zvuku 
- Mono , Stereo , a audio výstup podporovaný 
- Jednoduché & rychlé Auto Seřizování, intuitivní uživatelské rozhraní 
- Podpora různých formátů rozlišení PAL 576i/576p 
- Poměr stran jako 4:3, Letter Box, Full Screen , a 16:9 
- Podpora CVBS výstupu 
- RJ45 pro Ethernet 
- 2 - barevný LED Displej (ČERVENÝ, ZELENÝ) 
- Oddělený TV / Rádio Seznam & Oblíbené Skupiny 
- Podpora Multi - jazyků 
- Aktualizace  S/W : Over- The - Air SW download ( Stěhování  S/W pomocí 

satelitu ) 
- Možnost uložení 2,000 programů 
- Výkonné a jednoduché funkce pro editaci ( Uzamčení , Mazání, Přejmenování 

Programů & Oblíbených Skupin) 
- Electronic Program Guide ( EPG ) Elektronický Programový Průvodce 
- Automatické & manuální vyhledávání 
- Rodičovský zámek 
- Titulky pro DVB a teletext 
- Teletexting : OSD zobrazené na TV 
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1.2 Příslušenství  
Ujistěte se prosím, že máte kompletní příslušenství. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 Poznámka 
- Příslušentví se může lišit v závislosti od země prodeje.  
- Kabely musí být zakoupeny samostaně. 

Baterie 
(AAA) Přijímač 

Dálkový Ovladač 

HDMI Kabel  Adaptér 

Uživatelský manuál 
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1.3 Ovládací prvky a Funkce 
1.3.1 Přední Panel 
Popis předního panelu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Položka Popis 

 Čtečka Čtečka Smart Karet IRDETO. 

 Hlasitost +/- Slouží ke změně hlasitosti. 

 StandBy tlačítko Slouží k Vypnutí / Zapnutí zařízení. 

 CH [▲/▼] Slouží na změnu programu nebo pohyb v menu. 

 IR čidlo Zobrazuje stav zařízení, včetně přijímání signálu z DO. 
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1.3.2 Zadní Panel 
Popis zadního panelu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Položka Popis 

 IF IN Slouží k připojení satelitní antény. 

 S/PDIF S / PDIF optický audio výstup. 

 HDMI Slouží k připojení TV pomocí HDMI kabelu. 

 Ethernet  Slouží k připojení kabelu LAN. 

 USB USB2.0 konektor pro PVR funkce pomocí externího HDD. 

 AUDIO L/R AUDIO L / R výstup slouží pro připojení RCA kabelu (Levé a pravé 
audio) 

 VIDEO1 VIDEO výstup slouží pro připojení RCA kabelu pro spojení s Vaší TV. 

 POWER Síťový vypínač. 
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1.3.3 Dálkové Ovládání 
Všechny funkce přijímače lze ovládat pomocí dálkového ovládání. 
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Položka Popis 

 MUTE (  ) Ztlumení zvuku. 

 STANDBY Slouží k zapnutí / vypnutí zařízení do StandBy režimu. 

 NUMERICAL 
BUTTONS Číselná tlačítka. 

 FAV ( ) 
Používá se k vytvoření oblíbené skupiny pro TV a rádio, nebo podle 
vlastního výběru. 

 EPG 
Slouží k zobrazení elektronického programového průvodce (EPG). 
Stiskněte znovu pro návrat do normálního režimu. 

 INFO Slouží k zobrazení informací o kanálu. 

 MENU Používá se pro zobrazení menu OSD. 

 EXIT Používá se k opuštění aktuálního menu nebo zrušení aktuální operace. 

 RECALL (  ) Slouží k návratu na předchozí kanál. 

 [▲/▼] Slouží k přesunutí TV / Rádio kanálů nahoru nebo dolů. 

 ◄/► Používá se ke zvýšení nebo snížení TV / Rádio hlasitosti nebo na 
změnu hodnoty. 

 OK Používá se pro výběr menu, potvrzování nebo zobrazení seznamu 
kanálů při sledování programu. 

 V +/- Používá se pro změnu TV / Rádio hlasitosti. 

 P +/- Používá se pro změnu TV / Rádio kanálů nahoru nebo dolů. 

 OPTIONS Používá se k zobrazení audio a seznam titulků. 

 SAT Používá se pro výběr satelitu. 
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Položka Popis 
 TV/RADIO 

(  ) 
Slouží k přepínání mezi TV a Rádio režimem. 

 

Položka Popis 

 V.Format 
Používá se pro změnu rozlišení video výstupu na 
1080i/720p/576p/576i & Auto. 

 TEXT Slouží k zobrazení teletextu, pokud je dostupný. 

 SUBT Slouží k zobrazení seznamu jazyků titulků pro aktuální kanál. 

 Recording ( ) 
Slouží k nahrávání aktuálního kanálu nebo zobrazení nabídky záznamu 
během nahrávání. 

 Playback  
( ) 

Stiskněte pro zobrazení Info lišty nebo pro obnovení přehrávání s 
normální rychlostí. 

 PVR Používá se pro zobrazení nahrávek nebo seznam souborů MP3. 

 Fast & Slow 
Rewind/Forward 
(  / ) 

Slouží pro rychlé přetáčení během sledování záznamu. Vždy, když 
stisknete tlačítko přetáčení vpřed, zvýší se rychlost o 6 kroků (x1.2, x2, 
x4, x8, x16, x32, x64) a tlačítko přetáčení vzad (x2, x4, x8, x16, x32, 
x64). 

 Stop (  ) Používá se pro zastavení přehrávání nebo nahrávání. 

 Slow Motion 
Playback ( ) 

Používá se pro změnu rychlosti přehrávání do režimu pomalého 
pohybu. 

 Pause ( ) Slouží k pozastavení přehrávání. 

 USB ( ) Slouží na bezpečné odstranění USB zařízení. 

 Repeat (  ) 
Režim opakování - Opakovat jeden soubor - Opakovat vše - Opakování 
vypnuto. 

 Changing the 
Position of the 
Bookmark ( ) 

Přesun na další záložku. 

 Bookmark ( ) Slouží k přidávání nebo mazání záložek (až 20 záložek) 
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Úhel použití DO 
Dálkové ovládání je možné použít na vzdálenost až 7 - 10 m, a pod úhlem 30 stupňů od 

dálkového ovládání. 

 

 

 

 

 

 

 

 Poznámka 
- Použijte dvě alkalické baterie typu AAA. Otevřete kryt na zadní straně dálkového ovládání a 

vložte je. (Dbejte na správnou polaritu.)  
- Pokud je třeba vyměnit baterii, vyměňte obě baterie současně. 
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Kapitola 2 

 

 

Připojení 
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Tato kapitola popisuje, jak správně připojit přijímač k dalším zařízením.  
Zvolte Vámi požadované připojení. 

 

 
 

2.1 Připojení k TV 
1. Připojení k TV pomocí RF 
1) Připojte Video a Audio kabel z TV do VIDEO AUDIO L / R výstupu přijímače.  
2) Zapojte Satelitní anténu. 

 

 Poznámka 
- Pokud se setkáte s jakýmikoliv problémem nebo máte nějaké dotazy, kontaktujte prodejce 
prosím. 

 Upozornění  

Při připojování externích zařízení musí být přijímač vypnutý. 
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2. Připojení TV pomocí HDMI (Pokud vaše TV disponuje HDMI 
vstupem) 

Připojte výstup HDMI ke vstupu HDMI na televizoru. 

 

 

 

 

 Poznámka 
HDMI (High Definition Mutimidea Interface)  
- Připojte HDMI kabel mezi TV a přijímačem. Tento kabel poskytuje přenos zvuku i obrazu 

současně.  
 
Pokud máte jakýkoliv problém s připojením přijímače k televizoru, zkontrolujte 

následující:  
- Pokud je obraz zdeformovaný, odpojte kabel HDMI a znovu jej připojte k televizoru.  
- Pomocí DO zvolte optimální Rozlišení.  
- Vaše TV nemusí podporovat 480i.  
- Přepněte mezi rozlišením 480p, 720p a 1080i.  
 
Žádný obraz:  
- Je nutné nastavit korektní rozlišení.  
- Pokud monitor nepodporuje HDCP, nemůžete sledovat některé kanály. 
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2.2 Připojení k Parabole 
1. Parabola 
Připojte kabel z LNB do vstupu IF IN. 

 
 

2. Pevná anténa s DiSEqC 
Připojte výstup z DiSEqC do vstupu LNB IN. 
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2.3 Připojení Optického S/PDIF 
Pokud sledujete program vysílán v Dolby Digital, doporučujeme použít Optický S / PDIF 
výstup pro lepší kvalitu zvuku. 
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2.4 Začínáme 
1. Po připojení adaptéru k přijímači se zařízení zapne. 

 

 

2. Vložte Smart kartu. 

 
 
3. Při prvním zapnutí přijímače je nutné projít úvodní instalací, které se budeme věnovat v 

následující kapitole. 
 

 

čipem dolů a vpřed (obrázek je 

pouze ilustrační) 
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Kapitola 3 

 

 

Základní nastavení 
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Po zapnutí se zobrazí úvodní obrazovka kde můžete nastavit Jazyk, způsob připojení, poměr 

stran a anténu. 

 

 

Úvodní obrazovka 
▪ Stiskněte [Modré] tlačítko pro přesun na 

následující nastavení. 

 
 

Jazyk 
Zvolte Vámi požadovaný jazyk.  

1. Pomocí tlačítek [◄ / ►] vyberte ze 
seznamu jazyk.  

2. Stiskněte [Modré] tlačítko pro přesun na 
následující nastavení.  

▪ [Červené] tlačítko vás přesune na předešlé 
nastavení.  
▪ [Modré] tlačítko vás přesune na následující 
nastavení. 
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Mód zobrazení 
Zvolte požadovaný poměr stran.  

1. Pomocí tlačítek [◄ / ►] vyberte buď 
Auto, 4:3, nebo 16:9.  

2. Stiskněte [Modré] tlačítko pro přesun na 
následující nastavení.  

▪ [Červené] tlačítko vás přesune na předešlé 
nastavení.  
▪ [Modré] tlačítko vás přesune na následující 
nastavení. 

 

 

Fast Scan Diseqc 
 

1. Pro vyhledání programů pomocí funkce 
Fast Scan zvolte Vámi použitou konfiguraci 
zapojení LNB. 
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2. Stiskněte [Modré] tlačítko pro přesun na 
následující nastavení.  

▪ [Červené] tlačítko vás přesune na předešlé 
nastavení.  

▪ [Modré] tlačítko vás přesune na následující 
nastavení. 
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Kapitola 4 

 

 

Provoz 
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Následující kapitola popisuje základní funkce přijímače při sledování programů. 
 

4.1 Změna programu 

 
 

Existuje několik způsobů, jak změnit 
program:  

▪ Pomocí tlačítek [▲ / ▼].  

▪ Pomocí tlačítek [0-9] - přímá volba  

▪ Pomocí tlačítek [P + / -].  

▪ Pomocí tlačítka [Recall], zvolíte předešlý 
program.  
▪ Pomocí tlačítka [OK] vyvoláním seznamu 
programů. 

 

4.2 Úprava seznamu programů 

 

Pomocí tlačítka [OK] vyvoláte obrazovku 
pro úpravu seznamu programů. Zde 
můžete přidávat oblíbené programy nebo 
prohlížet seznam programů. Můžete zvolit 
z TV, Rádio, Oblíbené TV a Oblíbené 
Rádio programy. 
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TV / Rádio Seznam programů 
Můžete upravovat TV a Rádio programy.  
▪ Pomocí tlačítek [▲ / ▼] zvolte požadovaný 
program a potvrďte tlačítkem OK. Následně 
se zobrazí seznam programů.  
▪ [Zelené]: Editace programů. Program 
můžete zamknout / odemknout, přidat / 
odstranit, přidat do oblíbené skupiny.  
▪ [Žluté]: Pomocí tlačítek [▲ / ▼] zvolte 
metodu třídění programů a potvrďte tlačítkem 
OK. Následně budou programy vytříděné.  
▪ [Sat]: Pomocí tlačítek [▲ / ▼] zvolte 
požadovaný satelit a potvrďte tlačítkem OK. 
Následně se zobrazí seznam programů 
daného satelitu.  
▪ [INFO]: Zobrazí informace o programu.  
▪ [EXIT]: Opuštění seznamu programů. 

 
 
 

Oblíbený seznam (Tv/Rádio) 
Zde můžete vidět seznam oblíbených 
programů.  
▪ Pomocí tlačítek [▲ / ▼] zvolte požadovaný 
program a potvrďte tlačítkem OK. Následně 
se zobrazí seznam programů.  
▪ [FAV]: Zobrazí Oblíbené seznamy. Pomocí 
tlačítek [▲ / ▼] zvolte požadovaný program. 
Následně se zobrazí seznam programů.  
▪ [INFO]: Zobrazí informace o programu.  
▪ [EXIT]: Opuštění seznamu programů  
 
� Pro úpravu seznamu oblíbených programů 

stiskněte tlačítko MENU. Pro více informací 
viz sekci "5.2.5 Nastavení> 2.2 Editace 
Oblíbených." (Strana 57) 
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4.3 Změna Hlasitosti 

 

Můžete změnit úroveň hlasitosti aktuálního 
programu.  

▪ Tlačítkem [MUTE] vypnete zvuk celkem.  

▪ Tlačítky [◄ / ►] měníte úroveň hlasitosti.  
▪ Také můžete použít tato tlačítka [V + / -] 

 

4.4 Změna jazyka titulků 

 

Zmáčkněte [Sub] tlačítko pro změnu titulků.  

1. Stiskněte [▲ / ▼] pro vámi požadovaný 
výběr.  
2. Potvrďte tlačítkem [OK]. 

 

4.5 Seznam Oblíbených programů 

 
 

Zmáčkněte [FAV] tlačítko pro zobrazení 
oblíbených.  
▪ Stiskněte [▲ / ▼] pro vámi požadovaný 
výběr. 
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4.6 Sledování TV Průvodce 

 

Stiskněte [EPG] tlačítko pro zobrazení TV 
průvodce na obrazovce.  

▪ Pomocí tlačítek [◄ / ► / ▲ / ▼] se 
pohybujete v menu.  

▪ [Červené]: Změna aktuálního typu 
zobrazení: Seznam, týdenní a vertikální.  

▪ [Zelené]: Zobrazí seznam programů.  

▪ [Žluté]: Zobrazí programové informace na 
následující den.  

▪ [Modré]: Můžete si vybrat program a 
provést plánované nahrávání (Za / Vyp).  
▪ [INFO]: Zobrazí informace o programu. 

 
< Denní program z týdne > 

 

< Seznam programového průvodce > 
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4.7 Sledování Programových Informací 

 

Stiskněte tlačítko [INFO], následně se 
zobrazí číslo programu, název programu, síla 
signálu (satelit), a aktuální čas.  
▪ Pokud znovu stisknete tlačítko [INFO], 
zobrazí se detailní informace o programu. 

4.8 Různé volby 

 

Audio 
Stiskněte [Option] tlačítko pro nastavení 
voleb pro audio, titulky a video výstup.  

Pro nastavení audio volby:  

1. Stiskněte [▲ / ▼] pro výběr Audio.  
2. Potvrďte [OK] tlačítkem. 

 

Titulky 
Stiskněte [Option] tlačítko pro nastavení 
voleb pro audio, titulky a video výstup.  

Pro nastavení volby titulků:  

1. Stiskněte [▲ / ▼] pro výběr titulků.  
2. Potvrďte [OK] tlačítkem. 

 

Video Výstup 
Stiskněte [Option] tlačítko pro nastavení 
voleb pro audio, titulky a video výstup.  

Pro nastavení audio volby video výstupu:  

1. Stiskněte  [▲ / ▼] pro výběr rozlišení.  
2. Potvrďte [OK] tlačítkem. 
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4.9 Změna satelitní skupiny 

 

Stiskněte [SAT] tlačítko pro změnu satelitní 
skupiny.  

1. Stiskněte [▲ / ▼] pro výběr satelitu.  

2. Potvrďte [OK] tlačítkem.  
� Pro nastavení satelitní skupiny stiskněte 

tlačítko MENU. Pro více informací viz sekci 
"5.2.5 Nastavení> 2.3 Editace Satelitů." (Strana 
58) 

4.10 Změna TV a Rádio programů 

 
<TV Obrazovka> 

 
<Rádio Obrazovka > 

Stiskněte [TV / Radio] tlačítko. Následně 
můžete měnit mezi TV a Rádio seznamem 
programů. 
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4.11 Změna Video Formátu 

 

Stiskněte [V.Format] tlačítko pro změnu 
video rozlišení.  

1. Stiskněte [▲ / ▼] pro výběr rozlišení.  
2. Potvrďte tlačítkem [OK]. 

 

4.12 Zobrazení Teletextu 

 

Zobrazuje teletext na aktuální obrazovce.  

1. Stiskněte tlačítko [Teletext] pro zobrazení 
teletextu na obrazovce.  

2. Vyberte stranu pomocí tlačítek [0-9] 
(100-899).  
3. Stiskněte tlačítko [EXIT] a přesunete se 
na předchozí obrazovku. 
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4.13 Nahrávání & Přehrávání  

 

Okamžité Nahrávání 
Můžete nahrávat pomocí PVR nastavení.  

1. Stiskněte tlačítko pro okamžité 
nahrávání.  

2. Stiskněte tlačítko pro ukončení 
nahrávání.  

� Pro více informací o nahrávání, sekce "5.2.5 
Nastavení> 4. PVR Nastavení." (Strana 63) 
 

 

Normální Nahrávání 
Můžete nahrávat pomocí nastavení programu, 
režimu, času a názvu.  
Pro nastavení zvolte Menu> Nastavení> 
Nastavení PVR> Nahrávání.  
1. Stiskněte tlačítko [OK] pro zobrazení 
seznamu programů. Poté stiskněte tlačítko [▲ 
/ ▼] a vyberte požadovaný program.  

2. Stisknutím tlačítka [◀ / ▶] vyberte mód 
nahrávání, vyberte některou z EPG událostí, 
a stiskněte tlačítko [OK]. 

 

3. V nabídce "Title" stiskněte [OK] a zadejte 
název.  
▪ Pomocí [◀ / ▶ / ▲ / ▼] tlačítek zvolte 
požadované znaky.  
▪ Stiskněte [OK] tlačítko pro uložení.  
▪ Pomocí [Zeleného] tlačítka ukončíte editaci.  
▪ [Červené] tlačítko: Mazání znaků.  
▪ [Zelené] tlačítko: Ukončení editace.  
▪ [EXIT] přesun na předešlou nabídku. 
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4. Stiskněte [Červené] tlačítko pro spuštění 
nahrávání.  

5. Stiskněte [Červené] tlačítko pro ukončení 
nahrávání. 

 

Rezervace Nahrávání 
Můžete nahrávat program v naplánovaném 
čase. Pro nastavení, zvolte MENU> 
Nastavení> Uživatelské Nastavení> Časovač.  
1. Stiskněte [Červené] tlačítko pro přidání 
naplánované položky a nastavení události 
časovače. 

 
 

 

2. Pomocí [◄ / ►] zvolte mód Záznam / Record.  

3. Tlačítkem [OK] v nabídce "Channel" zvolte 
požadovaný program.  

4. Po zadání času zadejte také hodnoty délky trvání 
záznamu.  

5. Zadejte název nahrávky.  

- Stejně jako u "4.13 Normální Nahrávání." (Strana 
36)  

6. Zvolte cyklus.  

Jednou, Každý den, Každý týden.  

7. Stiskněte tlačítko [EXIT] a potvrďte tlačítkem 
OK pro uložení rezervace nahrávky. 
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Sledování nahrávek 
Nahrávky jsou uloženy na připojeném USB. 
Nahrávky můžete zamknout / odemknout / 
mazat / měnit název.  

Pro zobrazení nahrávek stiskněte [PVR] 
tlačítko nebo zvolte MENU> Nahrávání.  

▪ [▲ / ▼] zvolte požadovanou položku.  

▪ [Červené] tlačítko slouží k zamknutí / 
odemknutí.  

▪ [Zelené] tlačítko slouží k mazání zvoleného 
souboru.  

▪ [Žluté] tlačítko slouží k přejmenování.  

▪ [Modré] tlačítko slouží k zobrazení voleb.  

▪ [OK] tlačítko slouží ke spuštění přehrávání 
nahrávky.  
▪ [EXIT] tlačítko slouží k zobrazení 
předchozí nabídky. 

 

4.14 Záložky 

 

Můžete nastavit záložky při přehrávání 
nahrávky.  

1. Při sledování nahrávky stiskněte  pro 
přidání záložky.  

2. [Pomocí tlačítka  můžete přejít na 
další záložku a přehrávat z tohoto bodu.  

3. Pokud stisknete  na záložce, tak 
záložka se vymaže. 
. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5  
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Nastavení 
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5.1 Menu 
5.1.1 Používání MENU 

 

 

1. Stiskněte tlačítko [MENU], potom se zobrazí obrazovka s nabídkou.  

2. Stiskněte [▲ / ▼] pro výběr požadované nabídky.  

3. Stisknutím tlačítka [◄ / ► / ▲ / ▼] vyberte požadovanou podnabídku a stiskněte tlačítko 
[OK] pro uložení.  

4. Chcete-li se přesunout do předchozího menu, stiskněte tlačítko [EXIT].  

5. Chcete-li se vrátit do živé obrazovky, stiskněte tlačítko [MENU]. 
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5.1.2 MENU Konfigurace 
Hlavní menu se skládá z těchto položek: 

 

 

 

Položka Popis 

Programy 

TV Slouží k výběru požadovaného TV programu.  

Rádio Slouží k výběru požadovaného Rádio programu.  

TV Průvodce Zobrazí TV průvodce. 

YouTube 
Pokud zapojíte Ethernet pomocí LAN kabelu, můžete sledovat 
videa přes YouTube.  

APPS Můžete spustit libovolnou App poskytnutou výrobcem. 

System Info 

System info Zobrazí systémové informace.  

Síla signálu 
Zobrazí sílu a intenzitu signálu.  

System Reset 
Pomocí této volby můžete provést výrobní nastavení, popřípadě 
resetovat seznam programů.  

Software 
Upgrade 

Aktualizace softwaru.  

HDMI 
Informace 

Zobrazí HDMI informace jako formát zobrazení a zvukový 
formát. 
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Položka Popis 

Nastavení 

Vyhledávání 
programů  

Nastavení antény, manuální / automatické vyhledávání.  

Správce 
programů  

Zobrazí informace o programech, satelitu, frekvence a pod.  

Uživatelské 
nastavení  

Nastavení jazyka, rodičovského zámku, rozlišení a pod.  

PVR 
nastavení  

Slouží ke konfiguraci nastavení PVR funkcí, správu USB disku 
a pod.  

Irdeto CA Status 

Smart Card 
Status  

Zobrazuje informace o vložené Smart kartě.  

Service 
Status  

Zobrazuje informace o stavu služeb.  

Loader Status  Zobrazuje informace o stavu zavaděče.  

Komponenty  Zobrazuje informace o každém komponentě.  

Mail zpráva  Používá se pro kontrolu e-mailové zprávy.  

Přidělené 
Zprávy 

Používá se pro kontrolu přidělených zpráv.  

Nahrávky  Správa nahrávek. 
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5.2 Nastavení 
Zde můžete nastavovat programy, YouTube, Aplikace, systémové informace, nastavení, 
Irdeto CA, a PVR nastavení.  

Pro zobrazení Hlavního menu stiskněte tlačítko [MENU]. 

5.2.1 Programy 

 

Můžete zvolit z TV, Rádio, a TV průvodce. 

 

 

1. TV 
Výběr TV programů.  

Programy > TV 

 

1. Pomocí [▲ / ▼] vyberte požadovaný program.  

2. Pomocí [OK] potvrdíte volbu.  

▪ [Select] tlačítko zvolí program.  

▪ [EXIT] zobrazí předešlé menu. 
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2. Rádio 
Výběr Rádio programů.  

Programy> Rádio  

1. Pomocí [▲ / ▼] vyberte požadovaný 
program.  

2. Pomocí [OK] potvrdíte volbu.  

▪ [Select] tlačítko zvolí program.  
▪ [EXIT] zobrazí předešlé menu. 

 
 3. TV průvodce 

Slouží k zobrazení TV průvodce.  

Programy> TV průvodce  
� Pro více informací, viz sekce "4.6 Prohlížení 
TV Průvodce" (strana 33). 

 



 

46 

5.2.2 YouTube 

 
 

Zde můžete vyhledávat a přehrávat YouTube 
video nahrávky.  
� Pro používání YouTube musí být zapojen 
Ethernet kabel včetně přístupu na internet. 

 

1. Nejvíce sledované  
Zobrazí nejvíce sledované videa.  
YouTube> Nejvíce sledované  

 

2. Nejnovější 
Zobrazí nejnovější videa.  
YouTube> Nejnovější  

 

3. Nejvíce hodnocené 
Zobrazí nejvíce hodnocená videa.  
YouTube> Nejvíce hodnocené  

 

4. Kategorie 
Zobrazí jednotlivé kategorie.  

YouTube> Kategorie 

 

 
 

5. Vyhledávání 
Vyhledávání videí.  

YouTube> Vyhledávání  

▪ Stiskněte [OK] tlačítko pro zadání názvu 
požadovaného videa.  

▪ Pomocí tlačítek [� / � / ▲ / ▼] zvolte 
název a potvrďte Ok.  
� Pro více informací o zadávání textu přejděte na 
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"4.13 Normální Nahrávání." (Strana 36) 

 

▪ Pomocí [Červeného] tlačítka zvolte požadovaný 
jazyk.  

 

▪ Pomocí [Zeleného] tlačítka zvolte kvalitu videa a 
časové období. 

 

▪ Pomocí [Žlutého] tlačítka můžete prohlížet 
historii.  

▪ Tlačítkem [EXIT] přejdete na předešlé menu.  

▪ Tlačítkem [OK] výběr potvrdíte. 
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5.2.3 Apps 

 

Můžete použít libovolnou nainstalovanou 
aplikaci. 

 

1. Apps 
Můžete spustit všechny nainstalované 
aplikace. 

 

 
 

 Poznámka 

Aplikace se mohou lišit v závislosti na poskytovateli. 
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5.2.4 Systémové Informace 

 

Zde naleznete informace o Systému, 
Úroveň signálu, Tovární nastavení, 
Software Upgrade, a HDMI Informace. 

 

 

1. Systémové informace 
Zobrazuje systémové informace.  

System Info> System Info  

- Zde můžete zkontrolovat aktuální verzi f/w. 

 

 

 

 

2. Úroveň signálu 
Zobrazuje úroveň signálu.  

Zde můžete zkontrolovat sílu a kvalitu 
současného satelitního signálu.  

System Info> Úroveň signálu  

▪ Pomocí [◄ / ►] můžete změnit satelit.  
▪ Tlačítkem [EXIT] opustíte nabídku. 
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3. Výrobní nastavení 
Pomocí tohoto menu můžete provést výrobní 
nastavení zařízení.  

System Info> Tovární nastavení 
 

 

 

 

3.1 Výrobní nastavení 
 

▪ Pro potvrzení stiskněte tlačítko [OK].  

▪ Tlačítkem [EXIT] opustíte nabídku. 

 

 

 Upozornení 

Pomocí výrobních nastavení budou smazány všechny uložené údaje včetně naladěných 
programů. 
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3.2 Reset seznamu programů 
Slouží k vymazání všech programů.  

System Info> System Reset  
> Reset seznamu programů 

 

▪ Pro potvrzení stiskněte tlačítko [OK].  

▪ Tlačítkem [EXIT] opustíte nabídku. 

 

 
 

 

4. Aktualizace softwaru 
Pomocí OTA (Over The Air), můžete provést 
aktualizaci.  
System Info> Soft ware Upgrade 

 

 

 Upozornení 

Pomocí této volby budou smazány všechny naladěné programy. 
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< úspěšné stažení > 

4.1 OTA (Over The Air) 
Aktualizace pomocí OTA (Over The Air).  

System Info> Software Upgrade  

- OTA (Over The air)  
▪ Po úspěšném stažení se zobrazí informační lišta. 

 

▪ Po neúspěšném stažení se také zobrazí 
informační lišta. 

< neúspěšné stažení >  

 

5. HDMI 
Zobrazí informace o formátu obrazu a zvuku.  

System Info> HDMI 

 

▪ Tlačítkem [EXIT] opustíte nabídku. 
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5.2.5 Nastavení 

 

Můžete konfigurovat nastavení pro 
Vyhledávání programů, Správce programů, 
Uživatelské nastavení a PVR funkce. 

 

 

1. Vyhledávání programů 
Pomocí této volby můžete provést 
vyhledávání programů.  

Nastavení> Vyhledávání programů  
▪ Pomocí [� / �] vyberte požadovanou volbu. 
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1.1 Nastavení antény 
Zde můžete zvolit požadovaný satelit.  

Nastavení> Vyhledávání programů  

> Nastavení antény  

▪ Stisknutím tlačítka [� / � / ▲ / ▼] vyberte 
požadovaný satelit a vyberte nastavení pro 
zvolenou družici.  

▪ [Červené]: Spustí vyhledávání na základě 
zadaných údajů.  
▪ Pomocí tlačítka [EXIT] se přesunete do 
předchozí nabídky 

Podrobný popis 

1. Satelit: Zvolíte informace o satelitech. 
- Pokud stisknete tlačítko [OK], přejdete do Editace satelitu.  
Více na "5.2.5 Nastavení> 2.3 Editace Satelitu." (Strana 58)  
 

2. Transpondér: Zvolíte informace o TP. 
- Pokud stisknete tlačítko [OK], přejdete do Editace TP.  
Více na "5.2.5 Nastavení> 2.3 Editace TP." (Strana 58)  

 
3. LNB Type: Zvolíte typ LNB.  

- Pokud stisknete tlačítko [OK], můžete nastavit Frekvenci 1 a Frekvenci 2.  
Použijte číselná tlačítka.  

 
4. Diseqc: Nastavení Diseqc. 

- Pomocí [◄ / ►] proveďte nastavení a potvrďte tlačítkem [OK].  
 
5. Diseqc Port: Nastavení Diseqc portů. 

- Pomocí [◄ / ►] proveďte nastavení Diseqc portů.  
 
6. Nastavte zda se má používat 22 kHz.  

 
7. Nastavte zda se má používat napájení LNB.  

 
8. Nastavte zda se má použít Síťové vyhledávání.  

 
9. Mód vyhledávání  
- FTA + CAS, FTA, a CAS. 
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1.2 Ruční Vyhledávání 
Výběrem satelitu můžete provést manuální 
vyhledávání.  

Nastavení> Vyhledávání programů  

> Manuální Vyhledávání  

▪ Stisknutím tlačítka [� / � / ▲ / ▼] vyberte 
požadovaný satelit a vyberte nastavení pro 
zvolenou družici.  

▪ [Červené]: Spustí vyhledávání na základě 
zadaných údajů.  
▪ Pomocí tlačítka [EXIT] se přesunete do 
předchozí nabídky 

Podrobný popis 

1. Satelit: Zvolíte informace o satelitech.  
Pokud stisknete tlačítko [OK], přejdete do Editace satelitu. 
Více na "5.2.5 Nastavení> 2.3 Editace Satelitu." (Strana 58)  
 

2. Frekvence:  
Pokud stisknete tlačítko [OK], přejdete do Editace TP.  
Více na "5.2.5 Nastavení> 2.3 Editace TP." (Strana 58)  

 
3. Symbolová Rychlost:  

Zadejte pomocí číselných tlačítek [0-9].  
 

4. Polarizace:  
Pomocí [◄ / ►] tlačítek zvolte Horizontální nebo Vertikální polarizaci.  

 
5. TP Spec:  

Pomocí [◄ / ►] tlačítek zvolte hodnotu.  
 

6. FEC:  
Pomocí [◄ / ►] tlačítek zvolte hodnotu.  
 

7. Nastavte zda se má použít Síťové vyhledávání.  
 

8. Typ vyhledávání:  
Pomocí [◄ / ►] tlačítek zvolte Všechno, TV a Rádio.  

 
9. Mód vyhledávání  

- FTA + CAS, FTA, a CAS. 
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1.3 Automatické Vyhledávání 
Výběrem satelitu můžete provést automatické 
vyhledávání.  

Nastavení> Vyhledávání programů  

> Automatické Vyhledávání  

▪ Stisknutím tlačítka [◄ / ► / ▲ / ▼] 
vyberte požadovaný satelit a vyberte 
nastavení pro zvolenou družici.  

▪ [Červené]: Spustí vyhledávání na základě 
zadaných údajů.  
▪ Pomocí tlačítka [EXIT] se přesunete do 
předchozí nabídky. 

 

 
 

 

1.4 USALS 
Nastavení USALS.  

Nastavení> Vyhledávání programů> USALS  

1. Pomocí číselných tlačítek zadejte vaši 
Zeměpisnou polohu.  

2. Zvolte "Go to Reference Position / Jít na 
referenční pozici" pro uložení.  

▪ [Select]: Zadejte požadované hodnoty.  

▪ Stisknutím tlačítka [0-9] nastavte menu.  
▪ Pomocí tlačítka [EXIT] se přesunete do 
předchozí nabídky 
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1.5 Fast Scanning 
Můžete provést Rychlé Vyhledávání. 

 

2. Správce kanálů 
Zde můžete editovat programy.  

Nastavení> Správce kanálů  
▪ Pomocí [◄ / ►] tlačítek zvolte vámi 
požadované MENU. 

 

 

2.1 Editace kanálů 
Zde můžete programy mazat, uzamknout, 
přesunout nebo přejmenovat.  

Nastavení> Správce kanálů  

> Editace kanálů  

▪ $: Zobrazuje kódované programy.  

▪ [Červené]: Zamkne / Odemkne zvolený 
program.  

▪ [Zelené]: Vymaže zvolený program.  

▪ [Žluté]: Přesune kanál.  

▪ [Modré]: Změna názvu.  
▪ [Sat]: Výběr požadovaného satelitu. 
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2.2 Editace Oblíbených 
Zde můžete upravovat Oblíbené programy.  

Můžete je uzamknout, mazat, přesunout nebo 
zaměnit.  

Nastavení> Správce kanálů  

> Editace Oblíbených  

1. Pomocí [▲ / ▼] tlačítek zvolte vámi 
požadovaný program a tlačítkem [OK] 
program přesunete do skupiny Oblíbených .  

2. Opětovný stisknutím tlačítka [OK] kanál ze 
seznamu Oblíbených odstraníte.  

▪ $: Zobrazuje kódovaný program.  

▪ [Červené]: Zamkne / Odemkne zvolený 
program.  

▪ [Zelené]: Změna názvu.  

▪ [FAV]: Zobrazí seznam oblíbených.  

▪ [OK]: Přidání / odebrání oblíbeného 
programu.  
▪ Tlačítkem [EXIT] uložíte nastavení a 
opustíte nabídku. ▪ [Sat]: Výběr 
požadovaného satelitu. 

 

▪ Stiskněte [◄ / ►] pro editaci programů v 
seznamu oblíbených.  

▪ [Zelené]: Přesun programů v seznamu 
oblíbených.  

▪ [Žluté]: Změna názvu oblíbené skupiny. 

 

 
 



 

59 

 

2.3 Editace Satelitu 
Zde můžete změnit název satelitu nebo 
provést přidání satelitu.  

Nastavení> Správce kanálů  
> Editace Satelitu 

 

1. Pomocí [▲ / ▼] vyberte satelit.  

2. Pro výběr stiskněte tlačítko [OK]. Satelit 
zůstane označen.  

▪ Opětovný stisknutím tlačítka [OK] se satelit 
odznačí zpět.  

▪ [OK]: Výběr požadovaného satelitu.  

▪ [Červené]: Změna názvu.  

▪ [Zelené]: Přidání vybraného satelitu.  

▪ [Žluté]: Mazání vybraného satelitu.  

▪ Tlačítkem [EXIT] uložíte nastavení a opustíte 
nabídku. 

 

 

 

2.4 Editace Transpondérů 
Zde můžete provést editaci TP.  

Nastavení> Správce kanálů  

> Editace TP  

▪ Pomocí [▲ / ▼] vyberte satelit.  

▪ [Červené]: Mazání vybraného kanálu.  

▪ [Zelené]: Přidání vybraného kanálu.  

▪ [Žluté]: Zobrazí detailní konfiguraci.  

- Zde můžete nastavit Frekvenci, 
Symbolovou rychlost, Polarizaci, TP, a FEC.  
▪ Tlačítkem [EXIT] uložíte nastavení a 
opustíte nabídku. 
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3. Uživatelské nastavení 
Zde můžete nastavit Jazyk, Display, A / V 
Výstup, Čas, Časovač, Zámek, StandBy, a IP.  

Nastavení> Uživatelské nastavení  
▪ Pomocí [◄ / ►] zvolte vámi požadované 
nastavení. 

 

 

3.1 Jazyk 
Zde můžete nastavit jazyk pro audio a titulky.  

Nastavení> Uživatelské nastavení  

> Jazyk  

▪ Pomocí kurzorových tlačítek zvolte vámi 
požadované nastavení.  
▪ Pomocí tlačítka [EXIT] opustíte nabídku. 

 

 

3.2 Display 
Zde můžete nastavit formát zobrazování.  

Nastavení> Uživatelské nastavení  

> Display  
▪ Pomocí tlačítka [EXIT] opustíte nabídku. 
Detailní popis 

1. Pomocí [◄ / ►] zvolte délku zobrazování 
informační lišty.  

2. Pomocí [◄ / ►] zvolte OSD průhlednost.  

3. Load Default  

Slouží k resetování předešlých nastavení. 
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3.3 A/V Výstup 
Slouží pro nastavení audio a video výstupu. 
Můžete zvolit z: Režim zobrazení, Poměr 
stran, Type TV, a Audio Mód.  

Nastavení> Uživatelské nastavení  

> A / V Výstup  

▪ Pomocí [◄ / ►] zvolte vámi požadovanou 
volbu.  
▪ Pomocí tlačítka [EXIT] opustíte nabídku. 

Detailní popis 

1. Můžete zvolit 4:3, a 16:9.  

2. TV Poměr stran:  
Ignorovat, Letter Box, a Pan-Scan.  

3. TV Typ  
Auto, Pal, a NTSC.  

4. Audio Mód Stereo a Dolby Digital. 

 

 

3.4 Čas 
Nastavení času.  

Nastavení> Uživatelské nastavení> Čas  

 

▪ Pomocí [◄ / ►] zvolte vámi požadovanou 
volbu.  
▪ Pomocí tlačítka [EXIT] opustíte nabídku. 
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3.5 Časovač 
Zde můžete nastavit událost pro časovač. 
Nastavení jako změna programu, mód 
nahrávání, zapnutí / vypnutí.  

Nastavení> Uživatelské nastavení> Časovač  

▪ [Červené]: Přidání časovače.  
▪ Pomocí tlačítka [EXIT] opustíte nabídku. 

 

Nastavení události časovače:  

1. Pomocí [◄ / ►] zvolte vámi požadovaný 
mód.  

- Zapnutí, Vypnutí, Převodník programu, 
Nahrávání  

2. Pomocí [▲ / ▼] vyberte vámi požadovaný 
mód a vložte potřebné údaje o čase začátku a 
ukončení.  

- Nastavení hodnot: Jednou, Každý den, 
Každý týden (následně zvolte požadovaný 
den)  

▪ [Červené]: Zruší přidání události časovače.  

▪ Pomocí tlačítka [EXIT] opustíte nabídku. 

 
 

3.6 Uzamknutí 
Zde můžete nastavit věkový limit a 
uzamknout menu.  

Nastavení> Uživatelské nastavení> Uzamčení  

▪ Heslo je přednastaveno na: 0000  
▪ Pomocí tlačítka [EXIT] opustíte nabídku. 
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Detailní popis 

1. Rodičovský zámek: Pomocí [◄ / ►] zvolte 
věkový limit.  

2. Aktuální heslo: Použijte pro změnu hesla.  

3. Uzamčení Menu: Slouží k Uzamčení Menu. 

 

3.7 Standby 
Nastavení Stanby módu.  

Nastavení> Uživatelské nastavení> Standby  

▪ Pomocí [◄ / ►] zvolte Ano nebo Ne.  
▪ Pomocí tlačítka [EXIT] opustíte nabídku. 

 

3.8 Nastavení IP 
Nastavení> Uživatelské nastavení> Nastavení 
IP  

▪ Pomocí [◄ / ►] zvolte buď DHCP nebo 
Pevnou IP.  

- DHCP: IP adresa bude automaticky 
přidělena.  

- Pevná: IP adresu je nutné nastavit ručně.  

▪ Při nastavení pevné IP použijte [▲ / ▼] a 
[0-9] tlačítka.  
▪ Pomocí tlačítka [EXIT] opustíte nabídku. 
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4. PVR Nastavení 
 
- FAT32 a EXT4 jsou podporovány formátování 
USB zařízení. Pokud připojíte EXT4, zobrazí se 
informace o nutnosti naformátování. 

 

1. Tlačítka [◄ / ►] použijte pro výběr a tlačítko 
[OK] pro potvrzení volby.  

2. Pokud volbu potvrdíte [OK] začne se provádět 
formátování, čímž ztratíte všechna uložená data.  

3. Tlačítka [◄ / ►] použijte pro výběr a tlačítko 
[OK] pro potvrzení volby. 

 

  

 Upozornení 

Při formátování USB zařízení se vám vymažou veškerá uložená data! Buďte opatrní a 
zálohujte důležitá data před formátováním. 
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4.1 Volby 
Nastavení voleb nahrávání.  

Nastavení> PVR Nastavení> Volby  

▪ Nastavení hodnot Time Shift, Rozsah 
skoku, Volby skoku, Délka před a po 
zahájení nahrávání.  

1. Pomocí kurzorových tlačítek zvolte vámi 
požadovanou volbu.  

- Pokud zapnete funkci Time Shift, aktivuje 
se možnost nastavení délky trvání ..  

- Time Shift: Zapnutý / vypnutý.  

- Délka: Nastavte délku nahrávání.  

- Rozsah skoku: Možnost nastavení buď v 
procentech nebo času.  

- Nastavení skoku: Zvolte buď čas nebo 
procenta.  

- Čas před začátkem a po skončení nahrávání: 
Vyberte pomocí [◄ / ►] tlačítek.  

2. Tlačítkem [EXIT] opustíte nabídku.  
3. Tlačítkem [OK] nebo [Cancel] uložíte 
nebo zrušíte provedené změny. 

 

 

4.2 Informace o paměti 
 

Nastavení> PVR Nastavení  

> Informace o paměti  
▪ Pomocí tlačítka [EXIT] opustíte nabídku. 
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4.3 Formátování 
Můžete formátovat USB do libovolného 
formátu ext4.  

Nastavení> PVR Nastavení> Formátování  

1. Vyberte pomocí [◄ / ►] tlačítek a 
potvrďte tlačítkem OK.  
2. Po zadání hesla, vyberte, zda chcete 
formátovat a potvrďte tlačítkem OK. 

 
 

 

4.4 Nahrávání 
Volby nastavení nahrávání.  

Nastavujete: Program, Mód, Délka, a Titul.  

Nastavení> PVR Nastavení> Nahrávání  

1. Stiskněte tlačítko [OK] pro zobrazení 
seznamu programů. Vyberte pomocí tlačítek 
[▲ / ▼].  

2. V Módě zvolte buď "Normal" nebo EPG, a 
potvrďte tlačítkem [OK].  

- V módu Normal, můžete nastavit délku.  

3. Při volbě "Titul" zadejte název nahrávky.  

- Podívejte se na metodu zadávání znaků na 
Straně 36.  

4. Stiskněte [Červené] tlačítko pro zahájení 
nahrávání.  

▪ [Červené] tlačítko maže znaky.  

  [Zelené] tlačítko ukončí editaci.  
▪ Pomocí tlačítka [EXIT] opustíte nabídku. 

 Upozornení 
Formátováním vymažete všechny údaje! 
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4.5 Bezpečné odstranění USB 
Pomocí této volby lze bezpečně odebrat USB 
zařízení.  

Nastavení> PVR Nastavení  
> Bezpečné odstranění USB 
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5.2.6 Stav Irdeto CA  

 

Zobrazuje stav o Smart kartě. 
 

 

 

1. Smart Card Status 
 

Irdeto CA Stav > Smart Card Stav 
 
Kartu vkládejte čipem dolů do přijímače. 
 

 

▪ Pomocí tlačítka [EXIT] opustíte nabídku. 

 
 



 

69 

 

 

2. Stav Služeb 
Zobrazuje stav služeb.  
Irdeto CA Stav> Stav Služeb 

 

 

 

 

3. Stav Loadera 
Zobrazuje stav Loadera.  
Irdeto CA Stav> Stav Loadera 

 

 

4. Komponenty 
Zobrazuje informace o jednotlivých 
komponentách.  

Irdeto CA Stav> Komponenty  
▪ Zobrazuje verze jednotlivých komponentů. 
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5. Mail Zpráva 
Přijaté mailové zprávy.  

Irdeto CA Stav> Mail Zpráva  

▪ [Červeným] tlačítkem vymažete zprávu.  
▪ Pomocí tlačítka [EXIT] opustíte nabídku. 

 

 

6. Přidělené správy 
Přijaté přidělené zprávy.  

Irdeto CA Stav> Přidělené zprávy  

▪ [Červeným] tlačítkem vymažete zprávu.  
▪ Pomocí tlačítka [EXIT] opustíte nabídku. 
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5.2.7 Nahrávání 

 

Při jakémkoliv nahraném souboru můžete 
zamknout / odemknout, mazat, měnit název 
a nastavit různé volby, včetně přehrávání 
samotného souboru. 

 

▪ [▲ / ▼] vyberte požadovaný soubor.  

▪ [Červené] tlačítko zamkne / odemkne vybraný 
soubor.  

▪ [Zelené] tlačítko vymaže vybraný soubor.  

▪ [Žluté] tlačítko umožňuje změnu názvu.  

▪ [Modré] tlačítko vyvolá nabídku možností.  

▪ [OK] tlačítko spustí přehrávání.  

▪ Pomocí tlačítka [EXIT] opustíte nabídku.  

Rodičovský zámek  

Nastavení rodičovského zámku. 

 

.  
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Rodičovský zámek: PIN kód  

Zde můžete nastavit PIN kód. 

 

 

Rodičovský zámek: UŽIVATELSKÝ PROFIL  

Zde můžete nastavit UŽIVATELSKÝ PROFIL:  

Věk a PIN kód. 

 

Rodičovský zámek: UŽIVATELSKÝ PROFIL 
Vypnutý  

Zde můžete nastavit UŽIVATELSKÝ PROFIL 
jako vypnutý. 

 

Rodičovský zámek: Nastavení 
UŽIVATELSKÉHO PROFILU  

  Zde můžete nastavit PIN kód. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6  
Kapitola 6 

 

 

Příloha 
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6.1 Řešení problémů 
Pokud výrobek nefunguje správně ani po kontrole, obraťte se na místního prodejce. 
Neotvírejte výrobek! Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem a přijdete i o záruku. 

Problém Příčina Řešení 

Nesvítí přední displej.  Není zapojeno napájení.  Zkontrolujte, zda je zapojen 
přijímač do el. sítě.  

Ani obraz, ani zvuk.  
 

Špatné připojení A / V výstupu 
a TV.  

Připojte korektně A / V výstup.  

TV je vypnutý.  Zapněte TV.  

Přijímač je v módě StandBy.  Zapněte přijímač.  

Žádný nebo slabý signál.  Připojte anténní kabel.  

DO nereaguje.  
 

Slabé baterie.  Vyměňte obě baterie  

Špatně nasměrované DO.  DO nasměrujte oproti zařízení.  

Přijímač je v módě StandBy.  Zapněte přijímač.  

Špatný obraz nebo zvuk. Špatný signál. Ujistěte se, že přijímáte 
dostatečný signál. 
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6.2 Specifikace 
1. Hlavní systém 

Položka Popis 

CPU BCM7358 (500 MHz 32-bit MIPS 3300 CPU) 

Flash paměť 32MB @ OS LINUX 
DDR SDRAM Default 512Mbytes (DDR3)  

 
2. Conditional Access System 

Položka Popis 

Čtečka Smart Card 1 Slot pro IRDETO 
 
3. Tuner & Demodulátor 

Položka Popis 

RF Vstupný rozsah 950–2150 MHz 
Vstupný konektor Samice  

Vstupná Impedance 75 ohm 
Vstupný dynamický Rozsah -65 – -25 dBm 

Systém pro výběr kanálu PLL syntezátor 
Způsob demodulace LDPC/BCH (DVB-S2) 8PSK/QPSK, DVB-S QPSK 

Symbolová rychlost 
LDPC/BCH (DVB-S2) 8PSK/QPSK: 2~45Msps 

DVB-S QPSK: 2–45 Msps 

FEC metoda 

Viterbi 
Punctured codes 1/2, 2/3 a 6/7 v režimu DSS  
1/2, 2/3, 3/4, 5/6 a 7/8 v režime DVB-S 

Reed-Solomon 
(204: 188): v režimu DVB-S 
(146:130): v režimu DSS 

LDPC & BCH  
Punctured codes  
1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 v režimu 
DVB-S2 
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4. MPEG Transport stream & Audio / Video dekódování 

Položka Popis 

Formát Transport Stream 
MPEG-2/MPEG-4 Part10 AVC/H.264 HD HP@L4.0  
(MPEG-2 ISO/IEC 13818 Transport stream Specifikace) 

Profile Level 
[MPEG-2 MP@HL], H.264(MPEG-4 Part10 AVC) HD 
MP@L4.0 

Video Poměr stran 4:3, Letter Box, 16:9, Pan & Scan 

Video Rozlišení 1920x1080i , 1280x720p, 720x576p ,720x576i @ 50 Hz 

Formát Audio dekódování 
MPEG-1 Layer 1,2 / MPEG-2 Layer 2 
PCM s dekódováním Stereo AAC Stereo 

Režim Audio Výstupu  Mono, Stereo, Dolby Digital bit-stream 
 
5. Audio/Video a Data Vstup/Výstup 

Položka Popis 

CVBS (Kompozitní A/V) 1 RCA 
SPDIF Audio Výstup 1 Optický  

HDMI 
1 HDMI™ Konektor  
(HDCP ochrana proti kopírování - * Volba Zákazníka) 

USB2.0 Host Rozhraní Pro aktualizaci Firmware 

ETHERNET (RJ45) LAN konektor 
 

6. Napájení 

Položka Popis 

Typ DC/DC ADAPTÉR (12 V/2 A) 
Vstupné napětí AC 100–240 V, 50/60 Hz 
S potřeba maximálně 24 W  

 

7. Prostředí 

Položka Popis 

Provozní teplota  5 – 40°C 
Skladovací teplota -40 – 50°C 

 

8. Rozměry 

Položka Popis 

Rozměry (DxŠxH) 200x126x40 mm 
Váha 0,5 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


