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Digitální satelitní přijímač je praktické zařízení, které Vám umožní sledovat velké 
množství rozmanitých programů, vysílaných prostřednictvím satelitu. Tento 
uživatelský manuál pokrývá instalaci přijímače DSR a veškeré nezbytné kroky pro 
zvládnutí jeho funkcí. Zároveň jsou v něm detailně popsány funkce specifické pouze 
pro tento přijímač DSR, které Vám umožní jeho plnohodnotné využití.
Informace uvedené v tomto dokumentu mohou podléhat změně. Z důvodu 
neustálého pokroku v technologiích si vyhrazujeme právo na změnu designu nebo 
konstrukce bez předchozího upozornění.

Hlavné vlastnosti

MPEG2 SD, MPEG2 HD, H.264/AVC SD, H.264/AVC HD
Automatická konverze PAL / NTSC
Paměť až na 4000 TV a Rádio programů
Až 8 různých skupin oblíbených programů
OSD menu s vícejazyčnou podporou
Elektronický Programový Průvodce (EPG) až na 7 dní
Podpora funkce PIG (Picture in Graphics)
Barevné menu OSD s podporou True Color
Různé funkce pro editaci programů (přidat mezi oblíbené, přesunout, 
zamknout, přejmenovat a třídit)
rodičovská ochrana
Uživatelsky přívětivé menu
Aktualizace softwaru přes USB, RS232 nebo LAN
Až 8 časovačů, automatické přepnutí na příslušný kanál
Podpora titulků - DVB EN300743 a EBU
Teletext - DVB ETS300472 by VBI a OSD
Automatické uložení posledního programu
Možnost seřadit programy v seznamu abecedně AZ, náhodně, podle 
oblíbených, uzamčených, podle satelitu
Podpora systémů FAT16/FAT32/FAT12
Podpora souborů ve formátu JPEG / BMP
480i / p, 576i / p, 720p, 1080i / p
Nahrávání s podporou funkce Time Shift
hry

Obecné informace



Pro Vaši Bezpečnost

Před čištěním přijímače se ujistěte, že je 

přístroj vypnut a odpojen od napájení. Kryt 

přístroje očistěte tkaninou navlhčenou 

roztokem vody a mýdla a následně ho 

osušte suchým hadrem.

Odpojte přijímač od napájení vždy, když ho 

nebudete používat delší dobu.

Nedotýkejte se přijímače během bouřky, 

možnost úrazu v důsledku elektrického 

zkratu!

Nezakrývejte ventilační otvory na 

přijímači, zajistěte dostatečné větrání.

N e v y s t a v u j t e  p ř i j í m a č  p ř í m é m u  

slunečnímu záření. Neumisťujte jej v 

blízkosti zdroje tepla!

Přístroj umístěte mimo váz, umyvadel a 

pod. Možnost elektrického zkratu při 

styku s vodou!

Neotvírejte kryt přístroje! Nebezpečí úrazu 

elektrickým proudem. Opravy přenechejte 

na autorizovaný servis.

V případě abnormální činnosti, ihned 

odpojte napájení přístroje!

Obecné informace



1. Pozorně si přečtěte tyto instrukce - Před zahájením používání přijímače si přečtěte všechny 

bezpečnostní a provozní pokyny.

2. Uchovejte instrukce - Všechny bezpečnostní a provozní pokyny si uložte pro použití v 

budoucnu.

3. Všímejte si upozornění - Striktně dodržujte všechny upozornění a varování.

4. Řiďte se instrukcemi - Během provozu se řiďte instrukcemi uvedenými v tomto manuálu.

5. Nepoužívejte přístroj v blízkosti vody - Zařízení nesmí být používáno v blízkosti vody nebo 

vlhkosti, např.. ve vlhkých sklepích, u bazénů a pod.

6. Čistěte pouze suchým hadříkem.

7. Nezakrývejte ventilační otvory na krytu přístroje. Přístroj nainstalujte v souladu s instrukcemi 

od výrobce.

8. Neumisťujte přístroj v blízkosti zdroje tepla jako jsou radiátory nebo trubky, a ani při jiných 

zařízeních produkujících tepla (např. zesilovače).

9. Pokud nepasuje elektrická zástrčka přijímače do vaší zásuvky, obraťte se na odborníka na 

elektrické rozvody pro výměnu zastaralé zásuvky.

10. Zabraňte, aby se po přívodním napájecím kabelu nešlapalo, aby na něm nebyly umístěny 

žádné předměty a aby nebyl příliš zprohýbaný.

11. Používejte pouze doplňky a příslušenství doporučené výrobcem.

12. Používejte pouze podstavce, stolky nebo skříňky specifikované výrobcem. Při uložení nebo 

vyjímání přístroje do / ze stolku dávejte pozor na jeho převrhnutí.

13. Během bouřky nebo pokud nebudete přístroj používat delší dobu, odpojte jej od elektrické 

zásuvky.

14. Jakékoliv opravy přenechte na autorizovaný servis. Přístroj je nutné dát zkontrolovat 

pokaždé, pokud došlo k jakémukoliv poškození (ik poškození napájecího kabelu), pokud se do 

přístroje dostala voda nebo nějaký předmět, pokud byl přístroj vystaven vlhku nebo dešti, pokud 

nepracuje normálně nebo pokud spadl.

15. VAROVÁNÍ: Při neoprávněném nebo neodborném zásahu do přístroje hrozí vážné 

nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Jakýkoliv servisní zásah je oprávněn provést pouze 

autorizovaný servisní pracovník.

16. Ujistěte se, že ventilační otvory na krytu přijímače nejsou zablokovány žádnými předměty, 

jako jsou např.. noviny, ubrusy, záclony a pod.

17. UPOZORNĚNÍ: Pro zabránění úrazu elektrickým proudem v žádném případě nevystavujte 

přístroj dešti, vlhkosti, padající nebo stříkající vodě. Na přístroji nesmí být umístěny žádné 

předměty naplněné vodou, jako jsou např.. vázy.

18. UPOZORNĚNÍ: Místa nebo koncovky označené symbolem    mohou být pod elektrickým 

proudem. Externí připojení k takovým místům může provést pouze kvalifikovaná osoba nebo 

Důležité Bezpečnostní instrukce

Obecné informace



musí být použita již vyrobena odpovídající kabeláž.

19. VAROVÁNÍ: Pokud jsou baterie vloženy nesprávně, může dojít k výbuchu. Při výměně baterií 

používejte výhradně baterie stejného typu.

20. UPOZORNĚNÍ: Baterie a ani prostor pro vložení baterií nesmí být vystaveny intenzivnímu 

teplu, jako je sluneční záření, oheň a pod.

21. UPOZORNĚNÍ: Napájecí elektrická zásuvka je využita jako způsob odpojení přístroje. Z 

tohoto důvodu zajistěte během provozu přístup k napájecí zásuvce.

22. Toto zařízení je konstruováno z dvojitou izolací a je klasifikováno ve třídě 2 (Class II). Je 

navrženo tak, že nevyžaduje žádné další bezpečnostní uzemnění.

23. Tento symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku indikuje, že uvnitř přístroje se nacházejí 

nezaizolované části pod elektrickým napětím.

- Upozornění: Vyvarujte se otevírání krytu přístroje - hrozí riziko úrazu elektrickým proudem. Pod 

krytem nejsou žádné části, určené pro kontakt s uživatelem. Jakoukoliv opravu přenechejte 

autorizovanému servisu.

- Symbol vykřičníku v rovnostranném trojúhelníku upozorňuje na obzvláště důležitou provozní 

instrukci v manuálu k zařízení.

24. Nevyhazujte přístroj ani jeho součásti do běžného domácího odpadu. Pro zabránění 

poškození životního prostředí i zdraví lidí, musí být tento produkt správně recyklovaný. V 

případě, že přístroj již nebudete potřebovat nebo používat, odevzdejte ho na skládku 

elektrického odpadu nebo prodejci, který je povinen zajistit jeho správnou recyklaci.

Obecné informace



Všeobecná Informace k provozu

Pomocí tohoto manuálu zjistíte, že každodenní používání přijímače je založeno na 
sérii uživatelsky přívětivých menu na obrazovce. Tyto menu Vám pomohou dostat z 
vašeho přijímače maximum užitku, přičemž Vás provedou instalací přijímače, 
organizací a sledováním programů a množstvím dalších funkcí.

Všechny funkce přijímače jsou dostupné přes tlačítka na dálkovém ovladači, vybrané 
funkce jsou dostupné i pomocí tlačítek na předním panelu.

Přijímač se velmi jednoduše ovládá a je připraven pro další vylepšení do budoucna.

Vemte na vědomí, že nový software může změnit některé funkce vašeho přijímače.

V případě nejasností nebo problémů s provozem vašeho přijímače zkontrolujte 
příslušnou část tohoto manuálu včetně části "Řešení Problému", nebo kontaktujte 
prodejce nebo autorizovaný servis.

Dálkový ovladač Baterie Uživatelský Manuál

Obecné informace
Balení

IR oko Externí napájecí adaptér

Uži
vatelský Manuál



Dálkový ovladač

Tlačítko Funkce
Zapína / vypína přijímač

Vypína zvuk při sledovaní pořadu

Přepína mezi režimy TV a Rádio

0~9

MENU

Přímé zadání čísla programu
nebo zadání číselné  hodnoty v menu

Vstup do menu přijímače

Návrat na předchozí menu
nebo ukončení hlavního menu

TV/RADIO

Přepína na posledně sledovaný program

Zobrazí seznam skupin oblíbených programů

Zobrazí informace o aktuálním pořadu

Přepne do režimu Teletext

Přepne na další / předchozí 
stránku v menu alebo v seznamu

FAV

INFO

Provede vybranou položku v menu
nebo potvrdí zadanou hodnotu
 Během sledování přepíná programy,
v menu přesun na vyšší nebo nižší položku
Během sledování upravuje hlasitost
v menu přesun vlevo / vpravo

Spustí EPG 

Zobrazí okno „Audio“

FIND Zobrazí okno „Find“ (Nájít)

SHIFT Zapne funkci Timeshift

Obrázek je pouze ilustrační, ve skutečnosti se objekt může v detailech lišit.

Obecné informace

OK, LIST

EXIT

EPG

L 
R

TXT

TV/AV Přepnutí mezi TV a AV módem

Změna HD formátu
První stlačení zastaví obraz, 
druhým stisknutím se obraz znovu spustí

Přechod do režimu spánku

Zobrazí satelitní list

Spustí nahrávání programu

Zastaví a spustí program

Přetočení nahrávky dozadu / dopředu

Pomalé přetočení nahrávky vzad / vpřed



Obrázky jsou pouze ilustrační, ve skutečnosti se objekt může v detailech lišit.

Obecné informace

Konektory satelitního přijímače

Připojení přijímače k TV

PRIPOJTE K  INTERNETU

PŘIPOJENÍ EXTERNÍHO
NAPÁJECÍHO ZDROJE

PŘIPOJENÍ K TV POUŽITÍM
VESTAVĚNÝ HDMI KABELU

PŘIPOJENÍ EXTERNÍHO
IR OKA (IR ČIDLA)

LNB IN: PŘIPOJTE K satelitní anténě

PŘIPOJTE K PC PRO
AKTUALIZACE SOFTWARU

PŘIPOJTE k USB zařízení

Satelitní
Anténa



Obrázek je pouze ilustrační, ve skutečnosti se objekt může v detailech lišit.

Instalace

Připojení USB zařízení

Připojení externích zařízení přijímače

EXTERNÍ IR OKO
(INFRA ČIDLO)

PŘIPOJENÍ EXTERNÍHO

USB ZAŘÍZENÍ

NAPÁJECÍHO ZDROJE

Satelitní
Anténa



Hlavní Menu

Hlavní menu se skládá z těchto 5 základních 

podmenu:

  - Editace Programů (Edit Channel)

  - Instalace (Installation)

  - Systémové Nastavení (System Setup)

  - Doplňky (Tools)

  - Nahrávání (REC)

Tlačítko OK slouží k potvrzení výběru během instalace, tlačítkem LIST zobrazíte 

seznam dostupných možností, pokud při příslušné volbě jsou značky 34. Číselné 

hodnoty lze zadat přímo pomocí číselných tlačítek na dálkovém ovladači.

Tlačítky PR +, PR-se pohybujete v menu nahoru resp. dolů po řádcích. Pomocí 

tlačítek                přepínáte z hlavního menu na příslušné podmenu a pohybujete se

z levé strany menu na pravou a naopak.

Chcete-li ukončit menu, stiskněte tlačítko MENU nebo EXIT na dálkovém ovladači.

Ujistěte se, že při j ímač je správně nainstalován a popripájaný pomocí 

odpovídajících kabelů. Pokud zapnete přijímač poprvé, na obrazovce se 

automaticky zobrazí okno Hlavního menu.

Pokud chcete vstoupit do menu přijímače během běžného provozu, stiskněte 

tlačítko MENU na dálkovém ovladači.

Informace o Menu



Pokud není dostupný žádný program, není možné opustit Hlavní menu pomocí 

tlačítek MENU nebo EXIT. Systém zobrazí zprávu "Žádné programy"

a obrazovka zešedne.

1. Stiskněte tlačítko OK nebo.      Zobrazí se 

dialogové okno "Zadejte Heslo". Menu se zobrazí až 

po zadání správného přístupového hesla. Heslo je 

přednastaveno na "0000".

2. Stiskněte tlačítka PR +, PR-pro pohyb kurzorem 

nahoru a dolů.

3. Stiskněte tlačítko EXIT nebo         pro přepnutí do 

levého menu.

Pod-menu Zešedne, pokud není dostupný žádný program

Editace Programů
(Edit Channel)

Instalace
(Installation)

Systémová Nastavení
(System Setup)

Nástroje
(Tools)

Seznam TV Programů
Seznam Rádio Programů
Vymazat všechny Programy

Jazyk                            TV Systém
Místní čas                    Nastavení časovačů
Rodičovská ochrana  Nastavení OSD
oblíbené
Nastavení displeje                

Informace                       Tovární Nastavení
Aktualizace přes USB   Aktualizace přes RS232
Přehrávač médií           Podmíněný Přístup (CA)
Odpojit USB Zařízení
Společné Rozhraní (CI)
Nastavení Místní Sítě
Aktualizace přes Síť
Předpověď počasí        RSS Čtečka

1. Editace Programů

1. Stiskněte             pro výběr satelitu.

2. Stiskněte PR +, PR-pro výběr programu, který 

chcete sledovat a stiskněte tlačítko OK pro zobrazení 

vybraného programu v malém okně na obrazovce. 

Pohybem kurzoru nahoru a dolů vybíráte program, 

zobrazovaný v malém okně.

1.1 Seznam TV Programů

Nahrávání (REC) Informace

Nastavení

Jazyk                            TV Systém
Místní čas                    Nastavení časovačů
Rodičovský zámek     Nastavení OSD
Nastavení displeje     Oblíbené
Další nastavení 

Hry (Game) Othello             Sudoku

S
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3. Stiskněte tlačítko FAV pro aktivaci okna FAV 

(Oblíbené programy). Vyberte program a stiskněte 

OK. Zobrazí se okno se seznamem všech skupin 

oblíbených programů. Vyberte skupinu, do které 

chcete vybraný program přidat a stiskněte tlačítko 

OK. Vpravo vedle názvu programu v seznamu se 

zobrazí značka. Stiskněte tlačítko FAV znovu pro 

ukončení menu Oblíbených programů.

4. Stiskněte červené funkční tlačítko pro aktivaci 

okna "ZABLOKUJ". Vyberte program a stiskněte 

OK pro označení tohoto programu značkou zámku. 

Program můžete odblokovat opětovným stisknutím 

tlačítka OK.

Stiskněte červené tlačítko znovu pro ukončení 

menu Blokování programů.

5. Stiskněte zelené funkční tlačítko pro aktivaci 

okna "ZABLOKUJ". Vyberte program a stiskněte 

OK pro označení tohoto programu. Program 

můžete odblokovat opětovným stisknutím tlačítka 

OK.

Stiskněte zelené tlačítko znovu pro ukončení menu 

Blokování programů.

6. Stiskněte žluté funkční tlačítko pro aktivaci okna 

"Přesun". Vyberte program a stiskněte OK pro 

označení tohoto programu. Pomocí tlačítek PR +, 

PR-vyberte v seznamu pozici, kam chcete vybraný 

program přesunout a stiskněte tlačítko OK pro 

potvrzení.

Stiskněte žluté tlačítko znovu pro ukončení menu 

přesouvání programů.

7. Stiskněte modré funkční tlačítko pro aktivaci 

okna "Edituj programy".

Informace o Menu



Stiskněte červené tlačítko pro otevření okna pro 

třídění programů:

Název (AZ): Programy budou v seznamu seřazeny 

abecedně od A po Z, přičemž znak $ bude opomíjena, 

čísla jsou vpředu, pak velká písmena a nakonec malá 

písmena.

Název (ZA): Programy budou seřazeny v opačném 

pořadí než Název (AZ).

Bezplatné / Kódované: Na prvních místech budou 

seřazeny volné (nekódované) programy, až pak 

budou seřazeny kódované programy.

Zablokované: Všechny zablokované programy budou 

seřazeny na konci seznamu.

i. Třídit (červené funkční tlačítko)

Stiskněte zelené tlačítko pro aktivaci okna "Editovat". 

Vyberte v seznamu program a stiskněte tlačítko OK 

pro zobrazení dialogového okna Změnit název ". V 

tomto okně pomocí červeného tlačítka přepínáte 

mezi velkými a malými písmeny, zeleným tlačítkem 

vymažete znak na pozici kurzoru, tlačítky

posouváte kurzor vlevo a vpravo; pomocí číselných 

tlačítek (0-9) zadáváte znaky (viz. tabulka níže). 

Stiskněte žluté tlačítko pro uložení nového názvu a 

opuštění menu nebo modré tlačítko pro opuštění 

menu bez uložení nového názvu do paměti.

ii. Editovat (zelené funkční tlačítko)

Číselné tlačitko Znak po opakovaném stisknutí číselného tlačítka

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

.,*?!@1

ABC2

DEF3

GHI4

JKL5

MNO6

PQRS7

TUV8

WXYZ9

[space]_-0

Pokud je název prázdný, po stisknutí žlutého tlačítka se zobrazí okno s nápisem 

"Název". Stiskněte tlačítko OK pro ukončení okna.
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S t i s k n ě t e m o d r é t l a č í t k o p r o z o b r a z e n í  

dialogového okna "Vymazat". Vyberte program, 

určený k vymazání a st iskněte OK. Vedle 

vybraného programu se zobrazí příslušná značka. 

Značku můžete odstranit opětovným stisknutím 

tlačítka OK.

Stiskněte tlačítko EXIT, zobrazí se dialogové okno 

"Opravdu chcete uložit? (Are you sure to save?)". 

Vyberte "Ano" a stiskněte OK pro vymazání 

vybraného programu, nebo "Ne" pro ukončení 

menu bez uložení.

1.2 Seznam Rádio Programů

Pro seznam rádiových programů platí stejné operace jak jsou popsány v části 
1.1 Seznam V Programů, v této části nejsou zvlášť popisované.

iii. Vymazat (modré funkční tlačítko)

1.3 Vymazat všechno

Vyberte kurzorem položku "Vymazat Vše" a stiskněte 

OK. Zobrazí se dialogové okno s varováním Pozor! 

Opravdu chcete vymazat všechny programy? ". 

Vyberte" Ano (Yes) "a stiskněte OK pro vymazání 

všech programů, nebo" Ne (No) "pro ukončení menu 

bez uložení.

2. Instalace

1. Stiskněte tlačítko OK nebo.      Zobrazí se dialogové 

okno "Zadejte Heslo". Menu se zobrazí až po zadání 

správného přístupového hesla. Heslo je přednastaveno 

na "0000".

2. Stiskněte tlačítka PR +, PR-pro pohyb kurzorem 

nahoru a dolů.

3. Stiskněte tlačítko EXIT nebo       pro přepnutí do 

levého menu.

2.1 Připojení  Antény

1. Typ Připojení: Pomocí tlačítek           vyberte 

mezi: Jeden (Single), Dual (Stejné - Same) a 

Dual (Různé - Different).

2. LNB 1, LNB 2: Pomocí            nastavte pro 

p ř í s lušný konver to r : Pevná an téna nebo 

Motorizované anténa).
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2.2 Seznam Satelitů

1. Pomocí tlačítek PR +, PR-vyberte satelit ze 

seznamu. Výběr potvrďte tlačítkem OK, vybraný 

satelit se označí. Opětovným stisknutím tlačítka OK 

zrušíte jeho označení.

2. Pokud není v seznamu žádný satelit, červené a 

modré funkční tlačítka jsou neplatné

3. Stiskněte červené tlačítko pro zobrazení okna 

"Editovat Satelit". Pomocí tlačítek PR +, PR-

pohybujete kurzorem nahoru a dolů.

Název: Pomocí číselných tlačítek můžete změnit 

název satelitu - viz. část "Editace programů".

Zeměpisná délka (Longitude): Pomocí tlačítek             můžete přepínat mezi 

východní (east) a západní (west) délkou. Po stisknutí OK upravte pomocí číselných 

tlačítek zeměpisnou délku. Stiskněte EXIT nebo PR +, PR-pro ukončení editačního 

menu. Zeměpisnou délku je možné zadat v rozsahu od 1 do 180 stupňů. Po zadání 

čísla mimo tento rozsah, systém po stisknutí žlutého tlačítka zobrazí zprávu "Mimo 

rozsah".

Stiskněte žluté tlačítko pro uložení nastavení a ukončení menu nebo modré tlačítko 

pro ukončení menu bez uložení.

4. Stiskněte zelené tlačítko pro zobrazení okna 

"Přidat Satelit". Operace v tomto menu jsou stejné 

jako pro menu "Editovat Satelit" - viz část výše ..

5. St iskněte modré t lačí tko pro zobrazení 

dialogového okna "Urč itě vymazat?". Vyberte 

"Ano" a stiskněte OK pro vymazání vybraného 

satelitu nebo "Ne" pro zrušení vymazání.
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Předpokládejme, že jste v menu "Připojení Antény" 

nastavili "Pevná Anténa":

1 Tuner: Zobrazí vybraný LNB konvertor.

2. Satelit: V této položce jsou zobrazovány všechny 

satelity vybrané ze seznamu.

Tlačítky            postupně nastavíte jednotlivé 

satelity, nebo stiskněte tlačítko OK pro zobrazení 

okna se seznamem satelitů. Vyberte požadovaný 

satelit a potvrďte tlačítkem OK.

3. LNB frekvenci . , Transpondér, DiSEqC1.0, 

DiSEqC1.1, 22K, Polarizace: Parametry nastavte 

stejným způsobem, jak je uvedeno výše.

2.3 Nastavení Antény

Část A: Pevná anténa

Část B: Motorizovaná anténa

Předpokládejme, že jste v menu "Připojení 

Antény" nastavili motorizovanou anténu.

1. Tuner: Zobrazí vybraný LNB konvertor.

2. Typ LNB: Vyberte odpovídající typ LNB.

3. Typ Motoru: vyberte mezi DiSEqC1.2 a USALS. 

Pokud vyberete DiSEqC1.2, následující položky 

"Vaše zem. délka "a" Vaše zem. šířka "budou 

neaktivní - zešednou.

4. Vymazat Vše: Vyberte tuto položku a stiskněte 

OK. Zobrazí se dialogové okno "Opravdu chcete 

vymazat nastavené pozice satelitů? (Are you sure 

to clear set satellite position of this tuner?) ". 

Vyberte" Ano "a stiskněte OK pro vymazání 

parametrů aktuálního tuneru.

5. Nastavení Motoru: Vyberte položku a stiskněte 

tlačítko OK pro zobrazení menu nastavení.

Satelit: Opakovaným stisknutím     vyberte 

příslušný satelit, nebo stiskněte tlačítko OK pro 

zobrazení okna se seznamem satelitů. Vyberte 

požadovaný satelit a potvrďte tlačítkem OK.

Transpondér: Vyberte stejně jako je popsáno 

výše.
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Číslo Pozice, & Uložit: Rozsah je od 0 do 63. "0" znamená původní pozici. Hodnoty 

pro jednotlivé pozice satelitů si můžete zjistit při natáčení antény.

Přejít na X (Go to X): Stiskněte OK pro zobrazení seznamu z něhož vyberte 

příslušnou pozici (odkaz nebo 1do 63).

Západ <Uložiť> Východ: Stiskněte       pro natočení antény na západ, stisknutím 

tlačítka       natočíte anténu na východ. Stiskněte OK, zobrazí se dialogové okno 

"Opravdu změnit pozici tohoto satelitu?". Vyberte "Ano" pro uložení nové pozice 

nebo "Ne" pro zrušení operace.

Přepočítat: Stiskněte OK pro zobrazení dialogového okna "Opravdu změnit pozici 

tohoto satelitu?". Vyberte "Ano" pro přepočítání nové pozice.

5. Nastavení Limitu: Stiskněte OK pro zobrazení 

okna Nastavení limitů.

Nastavení Limitů: Tlačítky                  vyberte: Limit 

vypnutý, Východní Limit, Západní Limit.

Nastavení Limitu: Nastavte kurzor na položku 

"Nastavení Limitu". pomocí tlačítek

upravte limit západně nebo východně.

Výchozí poloha: Vyberte položku a stiskněte OK 

pro natočení antény na výchozí pozici. Pokud je 

nastaveno "Vypnutí limitů", toto tlačítko je šedé.

6. Pokud nastavíte typ motoru USALS, položka 

"Vymazat vše" bude šedá.

Vaše zem. délka, Vaše zem. šířka: Tlačítky

               na příslušné položce přepínáte mezi 

Západ a Východ, resp. Sever a Jih. Stiskněte 

tlačítko OK pro vstup do editačního módu. Pomocí 

číselných tlačítek zadejte hodnoty vaší zeměpisné 

šířky a délky. Stiskněte tlačítko MENU nebo EXIT 

pro opuštění menu.

Rozsah hodnot pro zem. délku je od 0 do 180, pro 

zem. šířku je rozsah platných hodnot od 0 do 90. 

Při překročení platných hodnot systém zobrazí 

dialogové okno "Mimo Rozsahu". Tlačítkem OK 

můžete zavřít toto okno.
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7. Nastavení Motoru: Stiskněte OK pro vstup do 

menu nastavení motoru.

Satelit, Transpondér: Tlačítky            vyberte 

satelit nebo transpondér, nebo stiskněte OK pro 

výběr ze seznamu.

2.4 Prohledat jeden Satelit

1. Satelit: Tlačítky         vyberte satelit nebo 

stiskněte OK pro výběr ze seznamu. Vyberte 

požadovaný satelit. Výběr potvrďte tlačítkem OK.

2. Jen nekódované: Pomocí tlačítek

vyberte "Ano" nebo "Ne".

3. Hledat programy: Pomocí tlačítek

vyberte typ programů: TV + Rádio, TV nebo 

Rádio.

4. Síťové vyhledávání: Vyberte mezi "Ano" a "Ne". 

Pokud je Režim vyhledávání nastaven na 

"Automatické", tato položka je neaktivní.

5. Režim vyhledávání: Pomocí tlačítek

nastavte na "Automatické vyhledávání" nebo 

" V ý c h o z í  v y h l e d á v á n í "  ( v y h l e d á v á n í  n a 

předvolených frekvencích).

6. Tuner: Zobrazí vybraný LNB konvertor.

7. Vyhledat: Nastavte kurzor na toto tlačítko a 

stiskněte OK pro zahájení vyhledávání.

2.5 Vyhledávání více satelitů

Pomocí tohoto menu můžete procházet najednou 

několik satelitů.

1. Satelit: Ve spodní části jsou zobrazeny všechny 

vybrané satelity. Pomocí tlačítek              můžete 

mezi nimi přepínat.

2. Jen nekódované: Pomocí tlačítek

vyberte "Ano" nebo "Ne".

3. Hledat programy: Pomocí tlačítek

vyberte typ programů: TV + Rádio, TV nebo Rádio.
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4. Síťové vyhledávání: Vyberte mezi "Ano" a "Ne". Pokud je Režim vyhledávání 

nastaven na "Automatické", tato položka je neaktivní.

5. Režim vyhledávání: Pomocí tlačítek                nastavte na "Automatické 

vyhledávání" nebo "Výchozí vyhledávání" (vyhledávání na předvolených 

frekvencích).

6. Tuner: Zobrazí vybraný LNB konvertor.

2.6 Seznam Transpondérů

1. Tlačítky PR +, PR-vyberte satelit. 

2. Stiskněte červené tlačítko pro zobrazení 

dialogového okna "Edituj TP".

Frekvence, Přenosová rychlost: Tlačítky

           můžete upravit parametry po krocích, 

nebo použijte číselné tlačítka (0-9) pro přímé 

zadání hodnoty příslušného parametru. Rozsah 

pro zadání frekvence je od 3000 do 13500, 

rozsah hodnot pro přenosovou rychlost je od 

1000 do 45000. Pokud zadáte hodnotu mimo 

tento rozsah, parametr se vrátí na původní 

hodnotu.

Polarizace: Tlačítky       přepínáte mezi 

vertikální a horizontální polarizací.

3. Stiskněte zelené tlačítko pro zobrazení 

d ia logového okna "P ř i de j t ranspondér " . 

Všechny operace v tomto okně jsou stejné jako 

pro okno "Edituj transpondér" - viz výše.

4. St iskněte ž luté t lačítko pro zobrazení 

dialogového okna "Určitě vymazat?". Vyberte 

"Ano" a stiskněte OK pro vymazání vybraného 

transpondéru, nebo stiskněte tlačítko EXIT pro 

zrušení operace.
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1. Stiskněte OK pro vstup do menu nastavení 

jazyka. Pomocí t lačí tek PR +, PR-vyber te 

požadovanou položku a tlačítky          můžete 

vybrat z dostupných jazyků. 

2. Stiskněte MENU nebo EXIT pro uložení 

nastavení do paměti a ukončení tohoto menu.

3. Systémová Nastavení

1. Stiskněte OK nebo    pro přesun kurzoru na 

pravou stranu menu.

2. Pomocí tlačítek PR +, PR-přesouváte kurzor 

nahoru nebo dolů.

3. Stiskněte EXIT nebo       pro přesun kurzoru na 

levou stranu menu.

3.1 Jazyk

Stiskněte OK pro vstup do menu nastavení TV 

systému. Pomocí t lačítek PR +, PR-vyberte 

požadovanou položku a tlačítky                upravte 

nastavení. Změna se projeví okamžitě.

1. Rozlišení: Vyberte mezi 480i, 576i, 720p a 1080i.

2. Proporce obrazu: Vyberte mezi 4:3 Letterbox, 

4:3 PanScan, 16:9 a Auto.

3. Video výstup: Nastavte YUV, RGB nebo CVBS.

4. Digitální zvuk: Vyberte mezi LPCM Out, Auto a 

BS Out.

3.2 TV Systém

5. St iskněte modré t lačí tko pro zobrazení 

dialogového okna "Prohledej transpondér".

Jen nekódované, Hledat programy, Síťové 

vyhledávání: Pomocí tlačítek        upravte 

příslušné nastavení. Přesuňte kurzor na tlačítko 

OK a stiskněte OK pro zahájení vyhledávání.
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1. Letní čas: Nastavte na "Zapnuto" nebo 

"Vypnuto".

2. GMT - Časový posun: Pokud je položka 

" P o u ž í v a t G M T " z a p n u t a , s y s t é m z í s k á 

informace o aktuálním čase a datu automaticky. 

V takovém případě budou položky "Datum" a 

"Čas" neaktivní. Nastavte správný časový posun 

v položce "GMT - časový posun". Systém je 

přednastaven tak, že položka "Používat GMT" je 

aktivována.

3.4 Nastavení místního času

3.Dátum, Čas: Pokud je položka "Používat GMT" vypnuta, položky Datum a Čas 

jsou aktivní. Pomocí číselných tlačítek nastavte požadované hodnoty. Po nastavení 

stiskněte MENU nebo EXIT, datum a čas se uloží do paměti. Pokud zadáte 

neplatnou hodnotu, systém vypíše na obrazovce zprávu "Neplatné zadání! 

Pokračovat? "Vyberte" Ano "pro úpravu hodnot, nebo" Ne "pro ukončení nastavení 

3.3 Nastavení Obrazu

Pro úpravu parametru použijte tlačítka .

1. Jas: Nastavte v rozsahu 0-100.

2. Kontrast: Nastavte v rozsahu 0-100.

3. Sytost: Nastavte v rozsahu 0-100.

4. Odstín: Nastavte v rozsahu 0-100.

5. Ostrost: Nastavte v rozsahu 0-100.

3.5 Nastavení Časovačů

Pokud nejsou dostupné žádné programy, toto 

menu není aktivní. Celkově je možné nastavit až 

osm různých časovačů. Vyberte některý časovač 

a stiskněte tlačítko OK pro vstup do menu 

nastavení časovače.

1. Režim časovače: Položka je přednastavena 

na "Vyp.". Opakování časovače je možné 

nastavit na: jeden krát, denně, týdně, měsíčně 

nebo ročně.

22

Informácie o Menu



2. Služba časovače: Nastavte "Program" nebo 

"Nahrávání". Pokud nastavíte "Program", v dalším 

řádku menu v položce "Zapni program" nastavte 

program, na který se přijímač automaticky přepne 

v nastaveném čase. Pokud nastavíte "Nahrávání", 

v další položce vyberte ze zpráv pro zobrazení v 

daném čase: Narozeniny, Výročí, Obecná 

připomínka. V tomto případě bude neaktivní 

položka "Doba trvání".

3. Datum zapnutí, Začni v: Pomocí číselných tla 

čítek zadejte datum a čas začátku časovače.

Doba trvání: Zadejte čas trvání časovače pomocí číselných tlačítek. Po uplynutí 

nastaveného času se přijímač automaticky vypne.

Stiskněte tlačítko MENU nebo EXIT pro uložení nastavení a ukončení menu.

Před vstupem do menu rodičovské ochrany je 

třeba zadat správné heslo. Heslo je 

přednastaveno na 0000.

1. Zamknutí Menu: Pomocí tlačítek

nastavte položku na "Zapnuto" (pro vstup do menu 

přijímače je třeba zadat heslo) nebo "Vypnuto".

2. Zamknutí programu: Pomocí tlačítek

     nastavte položku na "Zapnuto" nebo "Vypnuto" 

(přednastavené).

3.6 Rodičovský Zámek

Pokud je položka nastavena na "Zapnuto", při přepnutí na program zablokován v 

Menu editace seznamu programů bude nutné zadat správné heslo.

3. Nové heslo: Pomocí numerických tlačítek (0-9) zadejte nový přístupový kód.

4. Potvrďte heslo: Zadejte vaše nové heslo ještě jednou. Kód zadaný v této položce 

musí být stejný, jako jste zadali v položce "Nové heslo". Pokud jsou oba kódy 

identické, na obrazovce se zobrazí zpráva "Změna hesla úspěšná!". V opačném 

případě budete muset provést potvrzení ještě jednou.

3.7 Nastavení OSD

1. Čas zobrazení OSD: Pomocí tlačítek

              nastavte hodnotu od 1 do 10. Hodnota je 

přednastavena na 5.

2. Průhlednost OSD: Pomocí tlačítek

nastavte parametr na Vyp., 10%, 20%, 30% nebo 

40%. Průhlednost OSD menu je přednastavena na 

"Vypnuto".
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Oblíbené programy je možné přiřadit do některé z 

osmi skupin. Pomocí tlačítek PR +, PR-vyberte 

požadovanou skupinu a stiskněte OK. Vybranou 

skupinu je možné přejmenovat stejně jako bylo 

uvedeno v předchozím textu - např.. v části "Přidat 

satelit".

3.8 Oblíbené

4. Nástroje

1. Stiskněte OK nebo       pro vyvolání dialogového 

okna "Zadejte heslo". Do menu "Nástroje" se 

dostanete až po zadání správného hesla. Heslo je 

přednastaveno na 0000.

2. Pomocí tlačítek PR +, PR-přesouváte v menu 

kurzor nahoru a dolů.

3. Stisknutím tlačítka EXIT nebo       se přepnete 

na levou stranu menu. 

4.1 Informace

Stisknete tlačítko OK pro zobrazení informačního okna

4.2 Tovární Nastavení

Vyberte položku "Tovární nastavení" a stiskněte OK. 

Vyberte možnost "Ano" pro nahrání původních 

továrních nastavení přijímače, všechny naladěné 

programy a nastavené hodnoty budou vymazány. 

Vyberte "Ne" a stiskněte OK, nebo stiskněte tlačítko 

MENU nebo EXIT pro ukončení menu bez nahrání 

továrních nastavení.

3.9Jiné nastavení
1. Napájení LNB: Můžete nastavit "Vypnuto" nebo 

"Zapnuto".

2. Přehrávat programy: Vyberte mezi "Všechny", 

Volné "nebo" Kódované ".

3. Změň kanál: Nastavte efekt při přepnutí 

programu: "Černá obrazovka" nebo "Zamrzlý 

obraz".

4. Automatické vypnutí: Nastavte "Zapnuto" nebo 

"Vypnuto".
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1. Pomocí tlačítek             a           vyberte některou z 
možností: allcode, maincod  e, card, Radioback, 
keydate defaultdb, userdb. Položka je přednastavena 
na "allcode".
2. Nastavte kurzor na tlačítko "Start" a stiskněte OK 
pro zahájení aktualizace softwaru přes sériový port.

4.3 Aktualizace pomocí RS232
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4.5 Podmíněný Přístup - Conditional Access

Vyberte v menu položku "Podmíněný přístup (Conditional 
Access)" a stiskněte OK. Zobrazí se podmenu ze čtyřmi 
položkami: Informace o CA (About CA Info), Změna PIN 
(Change PIN), Změna podpisu (Change Signature PIN), 
Věkové omezení (Maturity Leve).

CA Slot

Vložte do CA slotu odpovídající smart kartu tak, aby čip na 
kartě směřoval nadol.

4.5.1 Informace o CA
V tomto podmenu jsou zobrazeny základní informace 
o CA: Stav karty, ID systému CAS, Verze rozhraní, 
Číslo karty, Číslo sekce, Indikátor země a Nastavení 
věkového omezení.

4.4 Společné rozhraní - Common Interface*
Čtečka Karet

Vložte příslušný CI modul do CI slotu. Potom vložte do 
modulu odpovídající smart kartu tak, aby čip na kartě 
směřoval vzhůru.
Zatlačte kartu do modulu aby z modulu trčely jen 
několik milimetrů karty.
Chcete-li vybrat modul ze slotu, stiskněte tlačítko na 
levé straně slotu.

Stiskněte OK pro vstup do hlavního menu.
V menu můžete najít detailní informace o vložené kartě.

CI Slot

Informace o Menu
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4.5.4 Věkové omezení (Maturity Level)

Zadejte správný PIN kód, zvolte "Věkové omezení (Maturity level) a nastavte úroveň: A-

Over18 (nad 18), X-Erotic (erotické), G-General audience (bez omezení), PG-Parental 

Guidance (Rodičovská kontrola) . Přesuňte kurzor na tlačítko "Změň věkové omezení 

(Change Maturity level) a stiskněte OK. Zobrazí informační zpráva.

4.5.5  Stav Předplatného (Subscription Status)

V tomto okně jsou zobrazeny detailní informace o stavu služeb. Tokens Status.

V tomto okně jsou zobrazeny detailní informace o stavu předplacení vaší karty.

V tomto okně jsou zobrazeny detailní informace o stavu služeb.

4.5.6 Stav služby (Event Status) 

4.5.7 Stav žetonu (Token Status)
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1. Soubor aktualizace (Upgrade File): Zobrazí soubor určený pro aktualizaci.

2. Mód aktualizace (Upgrade Mode): Vyberte mezi AllCode, main code, defaultdb, userdb a 

Dump. Po změně módu se v políčku "Soubor aktualizace" automaticky zobrazí odpovídající 

soubor - viz. tabulka níže:

3. Vyberte mód a soubor pro aktualizaci. Nastavte kurzor na tlačítko "Start" a 

stiskněte OK. Pokud je k přijímači připojeno korektní USB zařízení, začne příjem dat 

z USB do vašeho přijímače. Průběh stahování dat je možné vidět na indikátoru. 

Pokud není  připojeno žádné USB zařízení, tato položka je neaktivní.

4.6 Aktualizace přez USB

Mód                       Charakteristika souboru

All code:               Soubory typu "*. abs"

Main Code:           Soubory typu *. abs

Radio back:          Soubory typu "*. abs",

                               obrázek bude použit jako

                               pozadí pro menu

                               i pro rádio.

Default db:           Soubory typu "*. abs"

4.5.2 Změna PIN
Toto menu je určeno pro nastavení PIN kód vaší čipové 

karty. Zadání správného PIN kódu je požadováno při 

změně nastavení věkového omezení.

Pro změnu PIN kódu je třeba znát starý (aktuální) PIN 

kód. Starý PIN zadejte do pole "Aktuální PIN". Poté 

zadejte nový PIN do pole "Nový PIN" a "Potvrď PIN". 

Oba kódy musí být zadány identicky. Přesuňte kurzor na 

tlačítko "Změň PIN" a stiskněte OK.

Na obrazovce se zobrazí dialogové okno, informující o 

výsledku operace.

PIN kód může sestávat pouze z arabských čísel.

4.5.3 Změna autentifikace (Signature PIN)

Změnu kódu proveďte stejným způsobem, jak je 
uvedeno výše.
Poznámka: autentifikační PIN kód bude zablokován, 
pokud třikrát zadáte nesprávný kód. V takovém 
případě kontaktujte vašeho prodejce.

Informace o Menu



Funkce barevných tlačítek při přehrávání:

1. Zelené tlačítko: Označení vybraného souboru značkou "oblíbený" a jeho přidání do 

seznamu pro přehrávání.

2. Žluté tlačítko: Označení všech souborů ve složce značkou "oblíbený".

3. Červené tlačítko: Zobrazí seznam souborů pro přehrávání (Play List).

4. Modré tlačítko: Vstup do menu editace.

Funkční tlačítka:

Opakovaným stisknutím tlačítka 0 přepínáte mezi 

seznamy: Hudba, Fotografie, Video a Nahrávky.

V seznamu "Fotografie"

Stiskněte tlačítko 1 pro zobrazení okna "Třídit".

Stiskněte tlačítko 2 pro zobrazení okna "Nastavení".

Stiskněte tlačítko 3 pro vstup do módu vícenásobného 

zobrazení.
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Červené tlačítko: Zobrazí se okno pro přejmenování 

vybraného souboru. Pomocí číselných tlačítek na DO 

můžete zadat nový název souboru.

Zelené tlačítko: Zobrazí se okno pro kopírování 

vybraného souboru.Pomocí tlačítek                        

vyberte místo, kam má být soubor zkopírován a stiskněte 

zelené tlačítko zahájení kopírování.

Žluté tlačítko: Vyberte soubor a stiskněte žluté tlačítko. Soubor bude označen symbolem 

vymazání. Stiskněte žluté tlačítko ještě jednou, symbol zmizí. Stiskněte tlačítko OK, 

zobrazí se dialogové okno "Opravdu vymazat?". Zvolte Ano "pro vymazání, nebo" Ne "pro 

ukončení bez vymazání.

Modré tlačítko: Vytvoří se nová složka, číselnými tlačítky můžete zadat název složky.

V seznamu "Hudba"

Stiskněte tlačítko 1 pro zobrazení okna "Třídit".

Stiskněte tlačítko 2 pro výběr módu opakování 

přehrávání.

V seznamu "Video"

Stiskněte tlačítko 1 pro zobrazení okna "Třídit".

Funkce barevných tlačítek je stejná.

V menu editace:

4.7 Přehrávač Medií (Media Player)
Toto menu je neaktivní, pokud k přijímači není 

připojeno USB paměťové zařízení. Po odpojení USB 

zařízení nebo po vypnutí seznam mediálních 

souborů neuloží.

Tlačítky Nahoru / Dolů se pohybujete v menu po 

jednotlivých složkách a souborech. Vyberte 

požadovanou složku nebo soubor a stiskněte OK. Po 

ukončení přehrávání se přijímač automatický vrátí do 

Informace o Menu



4.8 Bezpečně odpojit USB zařízení

Vyberte tuto položku a stiskněte OK. Zobrazí se zpráva "Nyní můžete bezpečně 
odstranit USB zařízení". Poté můžete odpojit vaše USB zařízení od přijímače.
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4.9 Nastavení místní Sítě

DHCP: Vyberte mezi "Zapnuto" a "Vypnutý". Pokud je 

volba nastavena na "Zapnuto", položky "IP Adresa", 

"Maska podsítě" a "Brána" jsou neaktivní.

Pomocí číselných tlačítek zadejte parametry sítě.

4.10 Aktualizace přez LAN

1. Protokol: Vyberte mezi HTTP a FTP.

2. Typ URL: Vyberte mezi "Číslo" a "Řetězec".

3. URL: Zadejte adresu pomocí tlačítek 0-9.

4. Uživatel: Zadejte jméno pomocí tlačítek 0-9.

5. Heslo: Zadejte heslo pomocí tlačítek 0-9 ..

6. Vyberte Start a stiskněte OK pro spuštění aktualizace.

Stiskněte zelené tlačítko pro vymazání znaku nebo čísla. 

Červeným tlačítkem přepínáte mezi módy zadávání.

4.12 Čtečka RSS (RSS Reader)

Stiskněte červené tlačítko pro aktualizaci dat (Update).

Stiskněte zelené tlačítko pro přidání kanálu (Add 

Channel)

Stiskněte žluté tlačítko pro vymazání kanálu (Delete 

Channel)

Seznam dostupných RSS kanálů je v levém okně.

Seznam RSS zpráv je v pravém okně.

Pomocí tlačítek PR +, PR-vybíráte požadovaný kanál.

4.11 Předpověď počasí (Weather Forecast)

Stiskněte zelené tlačítko pro přidání města (Add City)

Stiskněte žluté tlačítko pro vymazání města (Delete City)

Stiskněte červené tlačítko pro aktualizaci dat (Update).

V seznamu "Nahrávky"

Červené tlačítko: Zobrazí se okno pro přejmenování 

souboru. Použijte číselná tlačítka pro zadání názvu.

Zelené tlačítko: Zablokuje vybraný soubor.

Žluté tlačítko: Vymaže vybraný soubor.

Informace o Menu



6. Nahrávání

6. 1 Informácie o Paměti

V tomto menu jsou zobrazeny informace o připojeném 

paměťovém zařízení.

Červené tlačítko: Naformátování disku.

Zelené tlačítko: Zobrazení okna pro nastavení PVR.

6. 2 Nastavení PVR

1. Timeshift: Zapněte nebo vypněte funkci Timeshift.

2. Přeskoč o: Vyberte mezi 30sec, 1min, 5 min, 10 min a 

30 min.

3. Timeshift to Record: Zapněte nebo vypněte funkci.

4. PS Record: Zapněte nebo vypněte funkci.

Stiskněte INFO pro zobrazení informační lišty.

Stiskněte tlačítko INFO ještě jednou, zobrazí se 

programový průvodce aktuálního programu.

7. Klávesové Skratky

7.1 Info

Stiskněte t lačítko EPG pro zapnutí menu 

Elektronického programového průvodce.

1. Stiskněte PR +, PR-,                 pro pohyb v 

menu nahoru, dolů, vpravo nebo vlevo.

2. Stiskněte červené tlačítko pro zobrazení 

časové lišty. Tlačítky PR +, PR-a        se 

pohybujete po časové liště nahoru, dolů, vpravo 

nebo vlevo.

        : Stiskněte OK na tomto tlačítku pro návrat 

do menu EPG

7.2 EPG
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5. Hry

1. Stiskněte OK nebo        pro vstup do menu her.

2. Tlačítky PR +, PR-pohybujete kurzorem nahoru a dolů.

3. Stiskněte EXIT nebo       pro návrat do levého menu.

4. Vyberte hru, kterou si chcete zahrát a stiskněte OK pro 

její spuštění.

Informace o Menu



:         Stiskněte OK na tomto tlačítku pro návrat 

kurzoru na aktuální čas.

         : Stiskněte OK pro posun vzad a vpřed na 

časové ose po půlhodinových intervalech.

          : Stiskněte OK pro posun vzad a vpřed na 

časové ose po hodinových intervalech.

           : Stiskněte OK pro posun vzad a vpřed na 

časové ose po dnech.

Použijte číselná tlačítka (0-9) pro přímé 

zadání čísla požadovaného programu.

7.4 Číselná tlačítka

Pokud je zadané číslo mimo platných čísel v seznamu programů, na obrazovce se 

zobrazí "Zvolený program neexistuje". Stiskněte tlačítko OK pro zavření okna.

V normálním režimu sledování stiskněte tlačítko TV / RADIO pro přepnutí mezi 

módy TV a Rádio.

7.5 TV/RADIO

Stiskněte PR +, PR-pro přepnutí na následující / předcházející program v seznamu. 

Pokud je přijímač v režimu "Všechny satelity", přepínáte mezi všemi programy. 

Pokud je satelit v režimu "Jeden satelit", přepínáte jen mezi programy z tohoto 

specifického satelitu.

7.6 Tlačítka Nahoru / Dolů (Přepínání programů)

Stiskněte tlačítko FIND pro zobrazení okna 

"Najdi". Pomocí číselných tlačítek na dálkovém 

ovladač i v ložte znaky textu, který chcete 

vyhledat, barevnými tlačítky proveďte příslušnou 

operaci.

7.3 Tlačítko Find

4. Stiskněte zelené tlačítko pro vstup do menu časovačů. Aktuální program můžete 

přímo zadat do některého z osmi časovačů. Pokud jsou všechny časovače 

obsazené, na obrazovce se zobrazí "Časovač je plný!".

3. Detailní Informace: V menu EPG vyberte pomocí tlačítek PR +, PR-

program a stiskněte OK pro zobrazení detailních informací o aktuálním programu.

Stiskněte tlačítka              pro úpravu hlasitosti.

Tlačítkem             snížíte hlasitost, tlačítkem           hlasitost zvýšíte.

7.7 Tlačítka Vlevo / Vpravo (Volume + / -)
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Stiskněte tlačítko       pro úplné vypnutí zvuku. Dalším stisknutím tohoto tlačítka 

nebo tlačítky              opět zapnete zvuk.

7.8 Vypnutí zvuku (Mute)

Při sledování programu zastavíte stisknutím tlačítka PAUSE obraz, zatímco zvuk 

poběží dál. Opětovným stisknutím tlačítka PAUSE se obraz vrátí do živého vysílání.

7.9 Tlačítko Pause

1. Stiskněte tlačítko AUDIO pro zobrazení menu pro 

nastavení zvuku.

2. Tlačítky                  můžete zvuk nastavit na: Left 

(Levý kanál), Right (Pravý kanál), Stereo, a Mono.

3. Změna zvukového módu se projeví pouze na 

aktuálním programu, ne na všech programech v 

seznamu.

7.11 Tlačidlo Audio

Stiskněte tlačítko      pro přepnutí z aktuálního programu na poslední sledovaný 

program.

7.12  RecallTlačítko

1. Stiskněte tlačítko FAV pro otevření menu Skupin 

oblíbených programů.

2. Pomocí tlačítek        a        vyberte skupinu. 

Tlačítky PR +, PR-vyberte požadovaný program. 

Stiskněte OK pro přepnutí na vybraný program. 

Tlačítky MENU nebo EXIT ukončíte menu.

3. Pokud nejsou uloženy žádné oblíbené programy, 

zobrazí se zpráva "Žádný oblíbený program" po 

stisknutí tlačítka FAV.

7.13  FAVTlačítko

Stiskněte tlačítko pro zobrazení teletextu aktuálního programu. Pokud program nevysílá 

teletext, na obrazovce se zobrazí "Žádné teletextové data". Stiskněte tlačítko EXIT pro 

ukončení.

7.14 Teletext

1. Během sledování TV nebo poslechu rádia stisknutím 

tlačítka OK zobrazíte Seznam TV resp. Rádio programů.

2. Tlačítky PR +, PR-se v seznamu pohybujete nahoru a 

dolů. Vyberte požadovaný program a stiskněte OK. 

Přijímač se přepne na vybraný program.

3. Tlačítky můžete vybrat satelit.

4. Stiskněte                  MENU nebo EXIT pro zavření 

tohoto okna.

7.10 Tlačítko OK
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Problém Možná příčina Řešení

Displej na předním
panely nesvítí.

Není obraz ani zvuk, ale na
předním panely svítí
červené světlo.

Není připojen napájecí kabel.

Přijímač je vypnutý do Standby módu.

Zkontrolujte, zda je napájecí kabel
připojen do zásuvky.

Stiskněte tlačítko zapnutí (Standby).

Není zvuk nebo obraz.

Satelitní anténa nemíří přímo
na satelit na orbitě.

Upravte pozici antény.
Zkontrolujte úroveň signálu
v menu "Nastavení antény".

Žádný nebo slabý signál.
Zkontrolujte kabeláž mezi anténou,
LNB konvertorem a přijímačem.
Upravte pozici antény.

Špatný nebo rozpadající se
obraz.

Satelitní anténa nemíří přímo
na satelit na orbitě.

Upravte pozici antény.

Signál je příliš silný. Připojte na výstup LNB konvertoru
tlumící článek.

Satelitní anténa je příliš malá. Vyměňte za větší anténu.

Použitý LNB konvertor s vysokým
šumovým číslem.

Vyměňte za LNB konvertor s nižším
šumovým číslem.

Poškodený LNB konvertor. Vyměňte LNB.

Po zapnutí není
na obrazovce obraz.

Systém je zapojen přes RF kabely. Zkontrolujte respektive správné
nalaďte UHF kanál.

Systém je zapojen přes RF kabely
a výstupní kanál přijímače interferuje
s existujícím video nebo pozemním
signálem.

Změňte výstupní kanál na vhodnější,
nebo zapojte systém pomocí SCART
kabelu.

Dálkový ovladač nepracuje.

Vybité baterie. Vyměňte batérie.

Nemíříte dálkový ovladač správně.
Miřte dálkovým ovladačem přímo na
přijímač. Zkontrolujte, zda něco neblokuje
snímač na přijímači.

Poznámka: Pokud jste zkusili všechny rady navrhované výše a problém stále 

přetrvává, kontaktujte vašeho prodejce nebo autorizovaný servis.

Jiný video signál nebo
zemské vysílání ruší
satelitní příjem. 

Řešení Problémů
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