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Digitální satelitní pøijímaè je praktické zaøízení, které Vám umožní sledovat velké 

množství rozmanitých programù, vysílaných prostøednictvím satelitu. Tento 

uživatelský manuál pokrývá instalaci pøijímaèe DSR a veðkeré nezbytné kroky pro 

zvl?dnut? jeho funkc?. Z?roveò jsou v nìm detailnì popsány funkce specifické pouze 

pro tento pøijímaè DSR, které V?m umoþn? jeho plnohodnotné vyuþit?.

Informace uvedené v tomto dokumentu mohou podléhat zmìnì. Z dùvodu 

neustálého pokroku v technologiích si vyhrazujeme právo na zmìnu designu nebo 

konstrukce bez pøedchozího upozornìní.

Hlavné vlastnosti

MPEG2 SD, MPEG2 HD, H.264/AVC SD, H.264/AVC HD

Automatická konverze PAL / NTSC

Pamì� až na 4000 TV a Rádio programù

Až 8 rùzných skupin oblíbených programù

OSD menu s vícejazyènou podporou

Elektronick? Programov? Prùvodce (EPG) až na 7 dní

Podpora funkce PIG (Picture in Graphics)

Barevné menu OSD s podporou True Color

CI plus, založené na CI + Specs

Rùzné funkce pro editaci programù (pøidat mezi oblíbené, pøesunout, 

zamknout, pøejmenovat a tøídit)

rodièovsk? ochrana

Uþivatelsky pøívìtivé menu

Aktualizace softwaru pøes RS232, USB a pøes druhý pøijímaè

Aþ 8 èasovaèù, automatické pøepnutí na pøíslušný kanál

Podpora titulkù - DVB EN300743 a EBU

Teletext - DVB ETS300472 by VBI a OSD

Automatické uložení posledního programu

Možnost seøadit programy v seznamu abecednì AZ, náhodnì, podle 

oblíbených, uzamèen?ch, podle satelitu

Podpora systémù FAT16/FAT32/FAT12

Podpora souborù ve formátu JPEG / BMP

480i / p, 576i / p, 720p, 1080i / p

Nahrávání s podporou funkce Time Shift

hry

Obecné informace



Pro Vaši Bezpeènost

Pøed èištìním pøijímaèe se ujistìte, že je 

pøístroj vypnut a odpojen od napájení. Kryt 

pøístroje oèistìte tkaninou navlhèenou 

roztokem vody a mýdla a následnì ho 

osušte suchým hadrem.

Odpojte pøijímaè od nap?jen? vþdy, kdyþ ho 

nebudete pouþ?vat delð? dobu.

Nedotýkejte se pøijímaèe bìhem bouøky, 

možnost úrazu v dùsledku elektrického 

zkratu!

Nezakrývejte ventilaèn? otvory na 

pøijímaèi, zajistìte dostateèné vìtrání.

N e v y s t a v u j t e  p ø i j í m a è  p ø í m é m u  

sluneèn?mu z?øení. Neumis�ujte jej v 

blízkosti zdroje tepla!

Pøístroj umístìte mimo váz, umyvadel a 

pod. Možnost elektrického zkratu pøi 

styku s vodou!

Neotvírejte kryt pøístroje! Nebezpeè? ?razu 

elektrick?m proudem. Opravy pøenechejte 

na autorizovaný servis.

V pøípadì abnormální èinnosti, ihned 

odpojte nap?jen? pøístroje!

Obecné informace



1. Pozornì si pøeètìte tyto instrukce - Pøed zahájením používání pøijímaèe si pøeètìte všechny 

bezpeènostní a provozní pokyny.

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

budoucnu.

3. Všímejte si upozornìní - Striktnì dodržujte všechny upozornìní a varování.

4. Øiïte se instrukcemi - Bìhem provozu se øiïte instrukcemi uvedenými v tomto manuálu.

5. Nepoužívejte pøístroj v blízkosti vody - Zaøízení nesmí být používáno v blízkosti vody nebo 

vlhkosti, napø.. ve vlhkých sklepích, u bazénù a pod.

6. Èistìte pouze suchým hadøíkem.

7. Nezakrývejte ventilaèní otvory na krytu pøístroje. Pøístroj nainstalujte v souladu s instrukcemi 

od výrobce.

8. Neumis�ujte pøístroj v blízkosti zdroje tepla jako jsou radiátory nebo trubky, a ani pøi jiných 

zaøízeních produkujících tepla (napø. zesilovaèe).

9. Pokud nepasuje elektrická zástrèka pøijímaèe do vaší zásuvky, obra�te se na odborníka na 

elektrické rozvody pro výmìnu zastaralé zásuvky.

10. Zabraòte, aby se po pøívodním napájecím kabelu nešlapalo, aby na nìm nebyly umístìny 

žádné pøedmìty a aby nebyl pøíliš zprohýbaný.

11. Používejte pouze doplòky a pøíslušenství doporuèené výrobcem.

12. Používejte pouze podstavce, stolky nebo skøíòky specifikované výrobcem. Pøi uložení nebo 

vyjímání pøístroje do / ze stolku dávejte pozor na jeho pøevrhnutí.

13. Bìhem bouøky nebo pokud nebudete pøístroj používat delší dobu, odpojte jej od elektrické 

zásuvky.

14. Jakékoliv opravy pøenechte na autorizovaný servis. Pøístroj je nutné dát zkontrolovat 

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

pøístroje dostala voda nebo nìjaký pøedmìt, pokud byl pøístroj vystaven vlhku nebo dešti, pokud 

nepracuje normálnì nebo pokud spadl.

15. VAROVÁNÍ: Pøi neoprávnìném nebo neodborném zásahu do pøístroje hrozí vážné 

nebezpeèí úrazu elektrickým proudem. Jakýkoliv servisní zásah je oprávnìn provést pouze 

autorizovaný servisní pracovník.

16. Ujistìte se, že ventilaèní otvory na krytu pøijímaèe nejsou zablokovány žádnými pøedmìty, 

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

17. UPOZORNÌNÍ: Pro zabránìní úrazu elektrickým proudem v žádném pøípadì nevystavujte 

pøístroj dešti, vlhkosti, padající nebo støíkající vodì. Na pøístroji nesmí být umístìny žádné 

pøedmìty naplnìné vodou, jako jsou napø.. vázy.

18. UPOZORNÌNÍ: Místa nebo koncovky oznaèené symbolem    mohou být pod elektrickým 

proudem. Externí pøipojení k takovým místùm mùže provést pouze kvalifikovaná osoba nebo 

Dùležité Bezpeènostní instrukce
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musí být použita již vyrobena odpovídající kabeláž.

19. VAROVÁNÍ: Pokud jsou baterie vloženy nesprávnì, mùže dojít k výbuchu. Pøi výmìnì baterií 

používejte výhradnì baterie stejného typu.

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

teplu, jako je sluneèn? z?øení, oheò a pod.

21. UPOZORNÌNÍ: Napájecí elektrická zásuvka je využita jako zpùsob odpojení pøístroje. Z 

tohoto dùvodu zajistìte bìhem provozu pøístup k napájecí zásuvce.

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

navrženo tak, že nevyžaduje žádné další bezpeènostn? uzemnìní.

23. Tento symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku indikuje, že uvnitø pøístroje se nacházejí 

nezaizolované è?sti pod elektrick?m napìtím.

- Upozornìní: Vyvarujte se otevírání krytu pøístroje - hrozí riziko úrazu elektrickým proudem. Pod 

krytem nejsou žádné è?sti, urèené pro kontakt s uþivatelem. Jakoukoliv opravu pøenechejte 

autorizovanému servisu.

- Symbol vykøièn?ku v rovnostranném troj?heln?ku upozoròuje na obzvláštì dùležitou provozní 

instrukci v manuálu k zaøízení.

24. Nevyhazujte pøístroj ani jeho souè?sti do bìžného domácího odpadu. Pro zabránìní 

poškození životního prostøedí i zdraví lidí, musí být tento produkt správnì recyklovaný. V 

pøípadì, že pøístroj již nebudete potøebovat 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 pøijímaèe je zaloþeno na 

sérii uþivatelsky pøívìtivých menu na obrazovce. Tyto menu Vám pomohou dostat z 

vašeho pøijímaèe maximum uþitku, pøièemþ V?s provedou instalac? pøijímaèe, 

organizac? a sledov?n?m programù a množstvím dalších funkcí.

Všechny funkce pøijímaèe jsou dostupné pøes tlaè?tka na d?lkovém ovladaèi, vybrané 

funkce jsou dostupné i pomoc? tlaè?tek na pøedním panelu.

Pøijímaè se velmi jednoduše ovládá a je pøipraven pro další vylepšení do budoucna.

Vemte na vìdomí, že nový software mùže zmìnit nìkteré funkce vašeho pøijímaèe.

V pøípadì nejasností nebo problémù s provozem vašeho pøijímaèe zkontrolujte 

pøíslušnou è?st tohoto manu?lu vèetnì è?sti "Øešení Problému", nebo kontaktujte 

prodejce nebo autorizovaný servis.

Dálkový ovladaè Baterie Uživatelský Manuál

Obecné informace
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Dálkový ovladaè

Tlaèítko Funkce

Zapína / vypína pøijímaè

Vypína zvuk pøi sledovaní poøadu

Pøepína mezi režimy TV a Rádio

0~9

MENU

EXIT

OK

Pøímé zadání èísla programu
nebo zadání èíselné  hodnoty v menu

Vstup do menu pøijímaèe

Návrat na pøedchozí menu
nebo ukonèení hlavního menu

TV/RADIO

Pøepína na poslednì sledovaný program

Zobrazí seznam skupin oblíbených programù

Zobrazí informace o aktuálním poøadu

Pøepne do režimu Teletext

Pøepne na další / pøedchozí 
stránku v menu alebo v seznamu

FAV

INFO

Provede vybranou položku v menu
nebo potvrdí zadanou hodnotu
 Bìhem sledování pøepíná programy,
v menu pøesun na vyšší nebo nižší položku

Bìhem sledování upravuje hlasitost
v menu pøesun vlevo / vpravo

Spustí EPG 

Zobrazí okno „Audio“

EPG

L 
R

FIND Zobrazí okno „Find“ (Nájít)

SLEEP Aktivuje mód „Sleep“ (automatické vypnutí)

TXT

SHIFT

Spustí a zastaví pøehrávání 

Rychlý posun vpøed/vzad

Spustí nahrávání aktuálního poøadu

Zapne funkci Timeshift

,

Spomalené pøehrávání

Page+,Page-

V-FORMAT Zmìní HD Formát

Obrázek je pouze ilustraèn?, ve skuteènosti se objekt mùže v detailech lišit.

RECORD

SAT Zobrazí seznam satelitù

TV/AV Pøepína medzi  TV a AV

Zobrazí titulky resp. menu titulkù

Zvýši resp. zníži hlasitost

Pøepne na další resp. pøedchozí program

Obecné informace



Rear PanelZadní Panel

Obrázky jsou pouze ilustraèn?, ve skuteènosti se objekt mùže v detailech lišit.

NAPÁJENÍ  ZAP/VYP

PØIPOJTE k USB zaøízení

PØIPOJTE KU AUDIO R / L NA TV
  NEBO AUDIO ZESILOVAÈE

PØIPOJTE K PC PRO
AKTUALIZACE SOFTWARU

PØIPOJTE K DV-OUT INPUT konektoru na TV

PØIPOJTE K TV
  POMOCÍ SCART KABELU

LNB IN: PØIPOJTE K satelitní anténì
LNB OUT: PØIPOJTE K JINÉMU PØIJÍMAÈI

Pøipojení k TV pomocí SCART

Satelitní
Anténa

TV
SCART

IN

PØIPOJTE VIDEO pomocí RCA konektorù

PØIPOJTE k digitálnímu zesilovaèi

Obecné informace
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Pøipojení k TV pomocí RCA

Obrázek je pouze ilustraèn?, ve skuteènosti se objekt mùže v detailech lišit.

Pøipojení k digitálnímu zesilovaèi

Satelitní
Anténa

Digitální Audio
zesilovaè

Reproduktory

DIGITAL AUDIO

L R

Satelitní
Anténa

LR

IN VIDEO

TV

AUDIO

Instalace



Hlavní Menu

Hlavní menu se skládá z tìchto 5 základních 

podmenu:

  - Editace Programù (Edit Channel)

  - Instalace (Installation)

  - Systémové Nastavení (System Setup)

  - Doplòky (Tools)

  - Nahrávání (REC)

Tlaè?tko OK slouþ? k potvrzen? v?bìru bìhem instalace, tlaè?tkem LIST zobraz?te 

seznam dostupn?ch moþnost?, pokud pøi pøíslušné volbì jsou znaèky 34. È?selné 

hodnoty lze zadat pøímo pomocí è?seln?ch tlaè?tek na d?lkovém ovladaèi.

Tlaè?tky PR +, PR-se pohybujete v menu nahoru resp. dolù po øádcích. Pomocí 

tlaè?tek                pøepínáte z hlavního menu na pøíslušné podmenu a pohybujete se

z levé strany menu na pravou a naopak.

Chcete-li ukonèit menu, stisknìte tlaè?tko MENU nebo EXIT na d?lkovém ovladaèi.

Ujistìte se, že pøi j ímaè je spr?vnì nainstalován a popripájaný pomocí 

odpovídajících kabelù. Pokud zapnete pøijímaè poprvé, na obrazovce se 

automaticky zobraz? okno Hlavn?ho menu.

Pokud chcete vstoupit do menu pøijímaèe bìhem bìžného provozu, stisknìte 

tlaè?tko MENU na d?lkovém ovladaèi.

Informace o Menu



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

tlaè?tek MENU nebo EXIT. Systém zobraz? zpr?vu "Þ?dné programy"

a obrazovka zeðedne.

1. Stisknìte tlaè?tko OK nebo.      Zobraz? se 

dialogové okno "Zadejte Heslo". Menu se zobraz? aþ 

po zad?n? spr?vného pøístupového hesla. Heslo je 

pøednastaveno na "0000".

2. Stisknìte tlaè?tka PR +, PR-pro pohyb kurzorem 

nahoru a dolù.

3. Stisknìte tlaè?tko EXIT nebo         pro pøepnutí do 

levého menu.

Pod-menu Zešedne, pokud není dostupný žádný program

Editace Programù
(Edit Channel)

Instalace
(Installation)

Systémová Nastavení
(System Setup)

Nástroje
(Tools)

Seznam TV Programù
Seznam Rádio Programù
Vymazat všechny Programy

Jazyk                            TV Systém
Místní èas                    Nastavení èasovaèù
Rodièovská ochrana  Nastavení OSD
oblíbené
Nastavení displeje                

Informace                       Tovární Nastavení
Aktualizace pøes USB   Aktualizace pøes RS232
Pøehrávaè médií           Podmínìný Pøístup (CA)
Odpojit USB Zaøízení
Spoleèné Rozhraní (CI)
Nastavení Místní Sítì
Aktualizace pøes Sí�
Pøedpovìï poèasí        RSS Èteèka

1. Editace Programù

1. Stisknìte             pro výbìr satelitu.

2. Stisknìte PR +, PR-pro výbìr programu, který 

chcete sledovat a stisknìte tlaè?tko OK pro zobrazen? 

vybraného programu v malém oknì na obrazovce. 

Pohybem kurzoru nahoru a dolù vybíráte program, 

zobrazovaný v malém oknì.

1.1 Seznam TV Programù

Nahrávání (REC) Informace

Nastavení

Jazyk                            TV Systém
Místní èas                    Nastavení èasovaèù
Rodièovský zámek     Nastavení OSD
Nastavení displeje     Oblíbené
Další nastavení 

Hry (Game) Othello             Sudoku

S
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3. Stisknìte tlaè?tko FAV pro aktivaci okna FAV 

(Obl?bené programy). Vyberte program a stisknìte 

OK. Zobrazí se okno se seznamem všech skupin 

oblíbených programù. Vyberte skupinu, do které 

chcete vybraný program pøidat a stisknìte tlaè?tko 

OK. Vpravo vedle n?zvu programu v seznamu se 

zobraz? znaèka. Stisknìte tlaè?tko FAV znovu pro 

ukonèen? menu Obl?ben?ch programù.

4. Stisknìte èervené funkèn? tlaè?tko pro aktivaci 

okna "ZABLOKUJ". Vyberte program a stisknìte 

OK pro oznaèen? tohoto programu znaèkou z?mku. 

Program mùžete odblokovat opìtovným stisknutím 

tlaè?tka OK.

Stisknìte èervené tlaè?tko znovu pro ukonèen? 

menu Blokov?n? programù.

5. Stisknìte zelené funkèn? tlaè?tko pro aktivaci 

okna "ZABLOKUJ". Vyberte program a stisknìte 

OK pro oznaèen? tohoto programu. Program 

mùžete odblokovat opìtovným stisknutím tlaè?tka 

OK.

Stisknìte zelené tlaè?tko znovu pro ukonèen? menu 

Blokov?n? programù.

6. Stisknìte žluté funkèn? tlaè?tko pro aktivaci okna 

"Pøesun". Vyberte program a stisknìte OK pro 

oznaèen? tohoto programu. Pomoc? tlaè?tek PR +, 

PR-vyberte v seznamu pozici, kam chcete vybran? 

program pøesunout a stisknìte tlaè?tko OK pro 

potvrzen?.

Stisknìte žluté tlaè?tko znovu pro ukonèen? menu 

pøesouvání programù.

7. Stisknìte modré funkèn? tlaè?tko pro aktivaci 

okna "Edituj programy".

Informace o Menu



Stisknìte èervené tlaè?tko pro otevøení okna pro 

tøídìní programù:

Název (AZ): Programy budou v seznamu seøazeny 

abecednì od A po Z, pøièemþ znak $ bude opom?jena, 

è?sla jsou vpøedu, pak velká písmena a nakonec malá 

písmena.

Název (ZA): Programy budou seøazeny v opaèném 

poøadí než Název (AZ).

Bezplatné / Kódované: Na prvních místech budou 

seøazeny volné (nekódované) programy, až pak 

budou seøazeny kódované programy.

Zablokované: Všechny zablokované programy budou 

seøazeny na konci seznamu.

i. Tøídit (èervené funkèn? tlaè?tko)

Stisknìte zelené tlaè?tko pro aktivaci okna "Editovat". 

Vyberte v seznamu program a stisknìte tlaè?tko OK 

pro zobrazen? dialogového okna Zmìnit název ". V 

tomto oknì pomocí èerveného tlaè?tka pøepínáte 

mezi velkými a malými písmeny, zeleným tlaè?tkem 

vymaþete znak na pozici kurzoru, tlaè?tky

posouv?te kurzor vlevo a vpravo; pomoc? è?seln?ch 

tlaè?tek (0-9) zad?v?te znaky (viz. tabulka n?þe). 

Stisknìte žluté tlaè?tko pro uloþen? nového n?zvu a 

opuðtìní menu nebo modré tlaè?tko pro opuðtìní 

menu bez uložení nového názvu do pamìti.

ii. Editovat (zelené funkèn? tlaè?tko)

Èíselné tlaèitko Znak po opakovaném stisknutí è?selného tlaè?tka

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 tlaè?tka se zobraz? okno s n?pisem 

"N?zev". Stisknìte tlaè?tko OK pro ukonèen? okna.
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S t i s k n ì t e m o d r é t l a è ?t k o p r o z o b r a z e n ? 

dialogového okna "Vymazat". Vyberte program, 

urèen? k vymaz?n? a st isknìte OK. Vedle 

vybraného programu se zobrazí pøíslušná znaèka. 

Znaèku mùžete odstranit opìtovným stisknutím 

tlaè?tka OK.

Stisknìte tlaè?tko EXIT, zobraz? se dialogové okno 

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

Vyberte "Ano" a stisknìte OK pro vymazání 

vybraného programu, nebo "Ne" pro ukonèen? 

menu bez uloþen?.

1.2 Seznam Rádio Programù

Pro seznam rádiových programù platí stejné operace jak jsou popsány v è?sti 
1.1 Seznam V Programù, v této è?sti nejsou zvl?ð� popisované.

iii. Vymazat (modré funkèn? tlaè?tko)

1.3 Vymazat všechno

Vyberte kurzorem položku "Vymazat Vše" a stisknìte 

OK. Zobrazí se dialogové okno s varováním Pozor! 

Opravdu chcete vymazat všechny programy? ". 

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

všech programù, nebo" Ne (No) "pro ukonèen? menu 

bez uloþen?.

2. Instalace

1. Stisknìte tlaè?tko OK nebo.      Zobraz? se dialogové 

okno "Zadejte Heslo". Menu se zobraz? aþ po zad?n? 

spr?vného pøístupového hesla. Heslo je pøednastaveno 

na "0000".

2. Stisknìte tlaè?tka PR +, PR-pro pohyb kurzorem 

nahoru a dolù.

3. Stisknìte tlaè?tko EXIT nebo       pro pøepnutí do 

levého menu.

2.1 Pøipojení  Antény

1. Typ Pøipojení: Pomocí tlaè?tek           vyberte 

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

Dual (Rùzné - Different).

2. LNB 1, LNB 2: Pomocí            nastavte pro 

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

Motorizované anténa).
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2.2 Seznam Satelitù

1. Pomocí tlaè?tek PR +, PR-vyberte satelit ze 

seznamu. V?bìr potvrïte tlaè?tkem OK, vybran? 

satelit se oznaè?. Opìtovným stisknutím tlaè?tka OK 

zruð?te jeho oznaèen?.

2. Pokud nen? v seznamu þ?dn? satelit, èervené a 

modré funkèn? tlaè?tka jsou neplatné

3. Stisknìte èervené tlaè?tko pro zobrazen? okna 

"Editovat Satelit". Pomoc? tlaè?tek PR +, PR-

pohybujete kurzorem nahoru a dolù.

Název: Pomocí è?seln?ch tlaè?tek mùžete zmìnit 

název satelitu - viz. è?st "Editace programù".

Zemìpisná délka (Longitude): Pomocí tlaè?tek             mùžete pøepínat mezi 

východní (east) a západní (west) délkou. Po stisknutí OK upravte pomocí è?seln?ch 

tlaè?tek zemìpisnou délku. Stisknìte EXIT nebo PR +, PR-pro ukonèen? editaèn?ho 

menu. Zemìpisnou délku je možné zadat v rozsahu od 1 do 180 stupòù. Po zadání 

è?sla mimo tento rozsah, systém po stisknut? þlutého tlaè?tka zobraz? zpr?vu "Mimo 

rozsah".

Stisknìte žluté tlaè?tko pro uloþen? nastaven? a ukonèen? menu nebo modré tlaè?tko 

pro ukonèen? menu bez uloþen?.

4. Stisknìte zelené tlaè?tko pro zobrazen? okna 

"Pøidat Satelit". Operace v tomto menu jsou stejné 

jako pro menu "Editovat Satelit" - viz è?st v?ðe ..

5. St isknìte modré t laè?tko pro zobrazen? 

dialogového okna "Urè itì vymazat?". Vyberte 

"Ano" a stisknìte OK pro vymazání vybraného 

satelitu nebo "Ne" pro zrušení vymazání.
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Pøedpokládejme, že jste v menu "Pøipojení Antény" 

nastavili "Pevná Anténa":

1 Tuner: Zobrazí vybraný LNB konvertor.

2. Satelit: V této položce jsou zobrazovány všechny 

satelity vybrané ze seznamu.

Tlaèítky            postupnì nastavíte jednotlivé 

satelity, nebo stisknìte tlaèítko OK pro zobrazení 

okna se seznamem satelitù. Vyberte požadovaný 

satelit a potvrïte tlaèítkem OK.

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

DiSEqC1.1, 22K, Polarizace: Parametry nastavte 

stejným zpùsobem, jak je uvedeno výše.

2.3 Nastavení Antény

Èást A: Pevná anténa

Èást B: Motorizovaná anténa

Pøedpokládejme, že jste v menu "Pøipojení 

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. šíøka "budou 

neaktivní - zešednou.

4. Vymazat Vše: Vyberte tuto položku a stisknìte 

OK. Zobrazí se dialogové okno "Opravdu chcete 

vymazat nastavené pozice satelitù? (Are you sure 

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

Vyberte" Ano "a stisknìte OK pro vymazání 

parametrù aktuálního tuneru.

5. Nastavení Motoru: Vyberte položku a stisknìte 

tlaè?tko OK pro zobrazen? menu nastaven?.

Satelit: Opakovan?m stisknut?m     vyberte 

pøíslušný satelit, nebo stisknìte tlaè?tko OK pro 

zobrazen? okna se seznamem satelitù. Vyberte 

požadovaný satelit a potvrïte tlaè?tkem OK.

Transpondér: Vyberte stejnì jako je popsáno 

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

pro jednotlivé pozice satelitù si mùžete zjistit pøi natáèení antény.

Pøejít na X (Go to X): Stisknìte OK pro zobrazení seznamu z nìhož vyberte 

pøíslušnou pozici (odkaz nebo 1do 63).

Západ <Uloži�> Východ: Stisknìte       pro natoèení antény na západ, stisknutím 

tlaèítka       natoèíte anténu na východ. Stisknìte OK, zobrazí se dialogové okno 

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

nebo "Ne" pro zrušení operace.

Pøepoèítat: Stisknìte OK pro zobrazení dialogového okna "Opravdu zmìnit pozici 

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

5. Nastavení Limitu: Stisknìte OK pro zobrazení 

okna Nastavení limitù.

Nastavení Limitù: Tlaè?tky                  vyberte: Limit 

vypnut?, V?chodn? Limit, Z?padn? Limit.

Nastaven? Limitu: Nastavte kurzor na poloþku 

"Nastaven? Limitu". pomoc? tlaè?tek

upravte limit z?padnì nebo východnì.

Výchozí poloha: Vyberte položku a stisknìte OK 

pro natoèen? antény na v?choz? pozici. Pokud je 

nastaveno "Vypnut? limitù", toto tlaè?tko je ðedé.

6. Pokud nastavíte typ motoru USALS, položka 

"Vymazat vše" bude šedá.

Vaše zem. délka, Vaše zem. šíøka: Tlaè?tky

               na pøíslušné položce pøepínáte mezi 

Západ a Východ, resp. Sever a Jih. Stisknìte 

tlaè?tko OK pro vstup do editaèn?ho módu. Pomoc? 

è?seln?ch tlaè?tek zadejte hodnoty vað? zemìpisné 

šíøky a délky. Stisknìte tlaè?tko MENU nebo EXIT 

pro opuðtìní menu.

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

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

Pøi pøekroèen? platn?ch hodnot systém zobraz? 

dialogové okno "Mimo Rozsahu". Tlaè?tkem OK 

mùžete zavøít toto okno.
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7. Nastavení Motoru: Stisknìte OK pro vstup do 

menu nastavení motoru.

Satelit, Transpondér: Tlaè?tky            vyberte 

satelit nebo transpondér, nebo stisknìte OK pro 

výbìr ze seznamu.

2.4 Prohledat jeden Satelit

1. Satelit: Tlaè?tky         vyberte satelit nebo 

stisknìte OK pro výbìr ze seznamu. Vyberte 

požadovaný satelit. Výbìr potvrïte tlaè?tkem OK.

2. Jen nekódované: Pomoc? tlaè?tek

vyberte "Ano" nebo "Ne".

3. Hledat programy: Pomoc? tlaè?tek

vyberte typ programù: TV + Rádio, TV nebo 

Rádio.

4. Sí�ové vyhledávání: Vyberte mezi "Ano" a "Ne". 

Pokud je Režim vyhledávání nastaven na 

"Automatické", tato položka je neaktivní.

5. Režim vyhledávání: Pomocí tlaè?tek

nastavte na "Automatické vyhled?v?n?" nebo 

" V ?c h o z ? v y h l e d ? v ? n ?" ( v y h l e d ? v ? n ? n a 

pøedvolených frekvencích).

6. Tuner: Zobrazí vybraný LNB konvertor.

7. Vyhledat: Nastavte kurzor na toto tlaè?tko a 

stisknìte OK pro zahájení vyhledávání.

2.5 Vyhledávání více satelitù

Pomocí tohoto menu mùžete procházet najednou 

nìkolik satelitù.

1. Satelit: Ve spodní è?sti jsou zobrazeny vðechny 

vybrané satelity. Pomoc? tlaè?tek              mùžete 

mezi nimi pøepínat.

2. Jen nekódované: Pomocí tlaè?tek

vyberte "Ano" nebo "Ne".

3. Hledat programy: Pomoc? tlaè?tek

vyberte typ programù: TV + Rádio, TV nebo Rádio.
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4. Sí�ové vyhledávání: Vyberte mezi "Ano" a "Ne". Pokud je Režim vyhledávání 

nastaven na "Automatické", tato položka je neaktivní.

5. Režim vyhledávání: Pomocí tlaè?tek                nastavte na "Automatické 

vyhled?v?n?" nebo "V?choz? vyhled?v?n?" (vyhled?v?n? na pøedvolených 

frekvencích).

6. Tuner: Zobrazí vybraný LNB konvertor.

2.6 Seznam Transpondérù

1. Tlaè?tky PR +, PR-vyberte satelit. 

2. Stisknìte èervené tlaè?tko pro zobrazen? 

dialogového okna "Edituj TP".

Frekvence, Pøenosová rychlost: Tlaè?tky

           mùžete upravit parametry po krocích, 

nebo použijte è?selné tlaè?tka (0-9) pro pøímé 

zadání hodnoty pøíslušného parametru. Rozsah 

pro zadání frekvence je od 3000 do 13500, 

rozsah hodnot pro pøenosovou rychlost je od 

1000 do 45000. Pokud zadáte hodnotu mimo 

tento rozsah, parametr se vrátí na pùvodní 

hodnotu.

Polarizace: Tlaè?tky       pøepínáte mezi 

vertikální a horizontální polarizací.

3. Stisknìte zelené tlaè?tko pro zobrazen? 

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

Všechny operace v tomto oknì jsou stejné jako 

pro okno "Edituj transpondér" - viz výše.

4. St isknìte ž luté t laè?tko pro zobrazen? 

dialogového okna "Urèitì vymazat?". Vyberte 

"Ano" a stisknìte OK pro vymazání vybraného 

transpondéru, nebo stisknìte tlaè?tko EXIT pro 

zruðen? operace.
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1. Stisknìte OK pro vstup do menu nastavení 

jazyka. Pomocí t laè?tek PR +, PR-vyber te 

poþadovanou poloþku a tlaè?tky          mùžete 

vybrat z dostupných jazykù. 

2. Stisknìte MENU nebo EXIT pro uložení 

nastavení do pamìti a ukonèen? tohoto menu.

3. Systémová Nastavení

1. Stisknìte OK nebo    pro pøesun kurzoru na 

pravou stranu menu.

2. Pomocí tlaè?tek PR +, PR-pøesouváte kurzor 

nahoru nebo dolù.

3. Stisknìte EXIT nebo       pro pøesun kurzoru na 

levou stranu menu.

3.1 Jazyk

Stisknìte OK pro vstup do menu nastavení TV 

systému. Pomocí t laè?tek PR +, PR-vyberte 

poþadovanou poloþku a tlaè?tky                upravte 

nastaven?. Zmìna se projeví okamžitì.

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 isknìte modré t laè?tko pro zobrazen? 

dialogového okna "Prohledej transpondér".

Jen nekódované, Hledat programy, S?�ové 

vyhledávání: Pomocí tlaè?tek        upravte 

pøíslušné nastavení. Pøesuòte kurzor na tlaè?tko 

OK a stisknìte OK pro zahájení vyhledávání.
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1. Letní èas: Nastavte na "Zapnuto" nebo 

"Vypnuto".

2. GMT - Èasov? posun: Pokud je poloþka 

" P o u þ ?v a t G M T " z a p n u t a , s y s t é m z ?s k ? 

informace o aktu?ln?m èase a datu automaticky. 

V takovém pøípadì budou položky "Datum" a 

"Èas" neaktivn?. Nastavte spr?vn? èasov? posun 

v poloþce "GMT - èasov? posun". Systém je 

pøednastaven tak, že položka "Používat GMT" je 

aktivována.

3.4 Nastavení místního èasu

3.Dátum, Èas: Pokud je poloþka "Pouþ?vat GMT" vypnuta, poloþky Datum a Èas 

jsou aktivn?. Pomoc? è?seln?ch tlaè?tek nastavte poþadované hodnoty. Po nastaven? 

stisknìte MENU nebo EXIT, datum a èas se uloþ? do pamìti. Pokud zadáte 

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

Pokraèovat? "Vyberte" Ano "pro ?pravu hodnot, nebo" Ne "pro ukonèen? nastaven? 

3.3 Nastavení Obrazu

Pro úpravu parametru použijte tlaè?tka .

1. Jas: Nastavte v rozsahu 0-100.

2. Kontrast: Nastavte v rozsahu 0-100.

3. Sytost: Nastavte v rozsahu 0-100.

4. Odst?n: Nastavte v rozsahu 0-100.

5. Ostrost: Nastavte v rozsahu 0-100.

3.5 Nastavení Èasovaèù

Pokud nejsou dostupné žádné programy, toto 

menu není aktivní. Celkovì je možné nastavit až 

osm rùzných èasovaèù. Vyberte nìkterý èasovaè 

a stisknìte tlaè?tko OK pro vstup do menu 

nastaven? èasovaèe.

1. Reþim èasovaèe: Poloþka je pøednastavena 

na "Vyp.". Opakování èasovaèe je moþné 

nastavit na: jeden kr?t, dennì, týdnì, mìsíènì 

nebo roènì.
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2. Služba èasovaèe: Nastavte "Program" nebo 

"Nahr?v?n?". Pokud nastav?te "Program", v dalð?m 

øádku menu v položce "Zapni program" nastavte 

program, na který se pøijímaè automaticky pøepne 

v nastaveném èase. Pokud nastav?te "Nahr?v?n?", 

v dalð? poloþce vyberte ze zpr?v pro zobrazen? v 

daném èase: Narozeniny, V?roè?, Obecn? 

pøipomínka. V tomto pøípadì bude neaktivní 

položka "Doba trvání".

3. Datum zapnutí, Zaèni v: Pomoc? è?seln?ch tla 

è?tek zadejte datum a èas zaè?tku èasovaèe.

Doba trvání: Zadejte èas trv?n? èasovaèe pomoc? è?seln?ch tlaè?tek. Po uplynut? 

nastaveného èasu se pøijímaè automaticky vypne.

Stisknìte tlaè?tko MENU nebo EXIT pro uloþen? nastaven? a ukonèen? menu.

Pøed vstupem do menu rodièovské ochrany je 

tøeba zadat správné heslo. Heslo je 

pøednastaveno na 0000.

1. Zamknutí Menu: Pomocí tlaèítek

nastavte položku na "Zapnuto" (pro vstup do menu 

pøijímaèe je tøeba zadat heslo) nebo "Vypnuto".

2. Zamknutí programu: Pomocí tlaèítek

     nastavte položku na "Zapnuto" nebo "Vypnuto" 

(pøednastavené).

3.6 Rodièovský Zámek

Pokud je položka nastavena na "Zapnuto", pøi pøepnutí na program zablokován v 

Menu editace seznamu programù bude nutné zadat správné heslo.

3. Nové heslo: Pomocí numerických tlaè?tek (0-9) zadejte nov? pøístupový kód.

4. Potvrïte heslo: Zadejte vaše nové heslo ještì 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 "Zmìna hesla úspìšná!". V opaèném 

pøípadì budete muset provést potvrzení ještì jednou.

3.7 Nastavení OSD

1. Èas zobrazen? OSD: Pomoc? tlaè?tek

              nastavte hodnotu od 1 do 10. Hodnota je 

pøednastavena na 5.

2. Prùhlednost OSD: Pomocí tlaè?tek

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

40%. Prùhlednost OSD menu je pøednastavena na 

"Vypnuto".
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Oblíbené programy je možné pøiøadit do nìkteré z 

osmi skupin. Pomocí tlaè?tek PR +, PR-vyberte 

poþadovanou skupinu a stisknìte OK. Vybranou 

skupinu je možné pøejmenovat stejnì jako bylo 

uvedeno v pøedchozím textu - napø.. v è?sti "Pøidat 

satelit".

3.8 Oblíbené

4. Nástroje

1. Stisknìte OK nebo       pro vyvolání dialogového 

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

dostanete až po zadání správného hesla. Heslo je 

pøednastaveno na 0000.

2. Pomocí tlaè?tek PR +, PR-pøesouváte v menu 

kurzor nahoru a dolù.

3. Stisknutím tlaè?tka EXIT nebo       se pøepnete 

na levou stranu menu. 

4.1 Informace

Stisknete tlaè?tko OK pro zobrazen? informaèn?ho okna

4.2 Tovární Nastavení

Vyberte položku "Tovární nastavení" a stisknìte OK. 

Vyberte možnost "Ano" pro nahrání pùvodních 

továrních nastavení pøijímaèe, vðechny naladìné 

programy a nastavené hodnoty budou vymazány. 

Vyberte "Ne" a stisknìte OK, nebo stisknìte tlaè?tko 

MENU nebo EXIT pro ukonèen? menu bez nahr?n? 

tov?rn?ch nastaven?.

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

"Zapnuto".

2. Pøehrávat programy: Vyberte mezi "Všechny", 

Volné "nebo" Kódované ".

3. Zmìò kanál: Nastavte efekt pøi pøepnutí 

programu: "Èern? obrazovka" nebo "Zamrzl? 

obraz".

4. Automatické vypnut?: Nastavte "Zapnuto" nebo 

"Vypnuto".
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1. Pomocí tlaè?tek             a           vyberte nìkterou z 

možností: allcode, maincod  e, card, Radioback, 

keydate defaultdb, userdb. Položka je pøednastavena 

na "allcode".

2. Nastavte kurzor na tlaè?tko "Start" a stisknìte OK 

pro zahájení aktualizace softwaru pøes sériový port.

4.3 Aktualizace pomocí RS232
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4.5 Podmínìný Pøístup - Conditional Access

Vyberte v menu položku "Podmínìný pøístup (Conditional 

Access)" a stisknìte OK. Zobrazí se podmenu ze ètyømi 

položkami: Informace o CA (About CA Info), Zmìna PIN 

(Change PIN), Zmìna podpisu (Change Signature PIN), 

Vìkové omezení (Maturity Leve).

CA Slot

Vložte do CA slotu odpovídající smart kartu tak, aby èip na 

kartì smìøoval vzhùru.

Zatlaète kartu do slotu aby z modulu trèely jen nìkolik 

milimetrù karty.

4.5.1 Informace o CA

V tomto podmenu jsou zobrazeny základní informace 

o CA: Stav karty, ID systému CAS, Verze rozhraní, 

È?slo karty, È?slo sekce, Indik?tor zemì a Nastavení 

vìkového omezení.

4.4 Spoleèné rozhraní - Common Interface*

Èteèka Karet

Vložte pøíslušný CI modul do CI slotu. Potom vložte do 

modulu odpovídající smart kartu tak, aby èip na kartì 

smìøoval vzhùru.

Zatlaète kartu do modulu aby z modulu trèely jen 

nìkolik milimetrù karty.

Chcete-li vybrat modul ze slotu, stisknìte tlaè?tko na 

levé stranì slotu.

Stisknìte OK pro vstup do hlavního menu.

V menu mùžete najít detailní informace o vložené kartì.

CI Slot

Informace o Menu
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4.5.4 Vìkové omezení (Maturity Level)

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

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

Guidance (Rodièovsk? kontrola) . Pøesuòte kurzor na tlaè?tko "Zmìò vìkové omezení 

(Change Maturity level) a stisknìte OK. Zobrazí informaèn? zpr?va.

4.5.5  Stav Pøedplatného (Subscription Status)

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

V tomto oknì jsou zobrazeny detailní informace o stavu pøedplacení vaší karty.

V tomto oknì 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 urèen? pro aktualizaci.

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

Dump. Po zmìnì módu se v políèku "Soubor aktualizace" automaticky zobraz? odpov?daj?c? 

soubor - viz. tabulka n?þe:

3. Vyberte mód a soubor pro aktualizaci. Nastavte kurzor na tlaè?tko "Start" a 

stisknìte OK. Pokud je k pøijímaèi pøipojeno korektní USB zaøízení, zaène pøíjem dat 

z USB do vašeho pøijímaèe. Prùbìh stahování dat je možné vidìt na indikátoru. 

Pokud není  pøipojeno žádné USB zaøízení, tato položka je neaktivní.

4.6 Aktualizace pøez 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 Zmìna PIN
Toto menu je urèeno pro nastaven? PIN kód vað? èipové 

karty. Zad?n? spr?vného PIN kódu je poþadov?no pøi 

zmìnì nastavení vìkového omezení.

Pro zmìnu PIN kódu je tøeba znát starý (aktuální) PIN 

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

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

Oba kódy musí být zadány identicky. Pøesuòte kurzor na 

tlaè?tko "Zmìò PIN" a stisknìte OK.

Na obrazovce se zobrazí dialogové okno, informující o 

výsledku operace.

PIN kód mùže sestávat pouze z arabských è?sel.

4.5.3 Zmìna autentifikace (Signature PIN)

Zmìnu kódu proveïte stejným zpùsobem, jak je 
uvedeno výše.
Poznámka: autentifikaèn? PIN kód bude zablokov?n, 
pokud tøikrát zadáte nesprávný kód. V takovém 
pøípadì kontaktujte vašeho prodejce.

Informace o Menu



Funkce barevných tlaè?tek pøi pøehrávání:

1. Zelené tlaè?tko: Oznaèen? vybraného souboru znaèkou "obl?ben?" a jeho pøidání do 

seznamu pro pøehrávání.

2. Žluté tlaè?tko: Oznaèen? vðech souborù ve složce znaèkou "obl?ben?".

3. Èervené tlaè?tko: Zobraz? seznam souborù pro pøehrávání (Play List).

4. Modré tlaè?tko: Vstup do menu editace.

Funkèn? tlaè?tka:

Opakovan?m stisknut?m tlaè?tka 0 pøepínáte mezi 

seznamy: Hudba, Fotografie, Video a Nahrávky.

V seznamu "Fotografie"

Stisknìte tlaè?tko 1 pro zobrazen? okna "Tøídit".

Stisknìte tlaè?tko 2 pro zobrazen? okna "Nastaven?".

Stisknìte tlaè?tko 3 pro vstup do módu v?cen?sobného 

zobrazen?.
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Èervené tlaèítko: Zobrazí se okno pro pøejmenování 

vybraného souboru. Pomocí èíselných tlaèítek na DO 

mùžete zadat nový název souboru.

Zelené tlaèítko: Zobrazí se okno pro kopírování 

vybraného souboru.Pomocí tlaèítek                        

vyberte místo, kam má být soubor zkopírován a stisknìte 

zelené tlaèítko zahájení kopírování.

Žluté tlaèítko: Vyberte soubor a stisknìte žluté tlaèítko. Soubor bude oznaèen symbolem 

vymazání. Stisknìte žluté tlaèítko ještì jednou, symbol zmizí. Stisknìte tlaèítko OK, 

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

ukonèení bez vymazání.

Modré tlaèítko: Vytvoøí se nová složka, èíselnými tlaèítky mùžete zadat název složky.

V seznamu "Hudba"

Stisknìte tlaè?tko 1 pro zobrazen? okna "Tøídit".

Stisknìte tlaè?tko 2 pro v?bìr módu opakování 

pøehrávání.

V seznamu "Video"

Stisknìte tlaè?tko 1 pro zobrazen? okna "Tøídit".

Funkce barevných tlaè?tek je stejn?.

V menu editace:

4.7 Pøehrávaè Medií (Media Player)
Toto menu je neaktivní, pokud k pøijímaèi nen? 

pøipojeno USB pamì�ové zaøízení. Po odpojení USB 

zaøízení nebo po vypnutí seznam mediálních 

souborù neuloží.

Tlaè?tky Nahoru / Dolù se pohybujete v menu po 

jednotlivých složkách a souborech. Vyberte 

požadovanou složku nebo soubor a stisknìte OK. Po 

ukonèen? pøehrávání se pøijímaè automatick? vr?t? do 

Informace o Menu



4.8 Bezpeènì odpojit USB zaøízení

Vyberte tuto položku a stisknìte OK. Zobrazí se zpráva "Nyní mùžete bezpeènì 
odstranit USB zaøízení". Poté mùžete odpojit vaše USB zaøízení od pøijímaèe.
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4.9 Nastavení místní Sítì

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

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

"Maska podsítì" a "Brána" jsou neaktivní.

Pomocí è?seln?ch tlaè?tek zadejte parametry s?tì.

4.10 Aktualizace pøez LAN

1. Protokol: Vyberte mezi HTTP a FTP.

2. Typ URL: Vyberte mezi "È?slo" a "Øetìzec".

3. URL: Zadejte adresu pomocí tlaè?tek 0-9.

4. Uþivatel: Zadejte jméno pomoc? tlaè?tek 0-9.

5. Heslo: Zadejte heslo pomoc? tlaè?tek 0-9 ..

6. Vyberte Start a stisknìte OK pro spuštìní aktualizace.

Stisknìte zelené tlaè?tko pro vymaz?n? znaku nebo è?sla. 

Èerven?m tlaè?tkem pøepínáte mezi módy zadávání.

4.12 Èteèka RSS (RSS Reader)

Stisknìte èervené tlaè?tko pro aktualizaci dat (Update).

Stisknìte zelené tlaèítko pro pøidání kanálu (Add 

Channel)

Stisknìte žluté tlaèítko pro vymazání kanálu (Delete 

Channel)

Seznam dostupných RSS kanálù je v levém oknì.

Seznam RSS zpráv je v pravém oknì.

Pomocí tlaè?tek PR +, PR-vyb?r?te poþadovan? kan?l.

4.11 Pøedpovìï poèas? (Weather Forecast)

Stisknìte zelené tlaè?tko pro pøidání mìsta (Add City)

Stisknìte žluté tlaè?tko pro vymaz?n? mìsta (Delete City)

Stisknìte èervené tlaè?tko pro aktualizaci dat (Update).

V seznamu "Nahrávky"

Èervené tlaè?tko: Zobraz? se okno pro pøejmenování 

souboru. Použijte è?seln? tlaè?tka pro zad?n? n?zvu.

Zelené tlaè?tko: Zablokuje vybran? soubor.

Þluté tlaè?tko: Vymaþe vybran? soubor.
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6. Nahrávání

6. 1 Informácie o Pamìti

V tomto menu jsou zobrazeny informace o pøipojeném 

pamì�ovém zaøízení.

Èervené tlaè?tko: Naform?tov?n? disku.

Zelené tlaè?tko: Zobrazen? okna pro nastaven? PVR.

6. 2 Nastavení PVR

1. Timeshift: Zapnìte nebo vypnìte funkci Timeshift.

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

30 min.

3. Timeshift to Record: Zapnìte nebo vypnìte funkci.

4. PS Record: Zapnìte nebo vypnìte funkci.

Stisknìte INFO pro zobrazení informaèn? liðty.

Stisknìte tlaè?tko INFO jeðtì jednou, zobrazí se 

programový prùvodce aktuálního programu.

7. Klávesové Skratky

7.1 Info

Stisknìte t laè?tko EPG pro zapnut? menu 

Elektronického programového prùvodce.

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

menu nahoru, dolù, vpravo nebo vlevo.

2. Stisknìte èervené tlaè?tko pro zobrazen? 

èasové liðty. Tlaè?tky PR +, PR-a        se 

pohybujete po èasové liðtì nahoru, dolù, vpravo 

nebo vlevo.

        : Stisknìte OK na tomto tlaè?tku pro n?vrat 

do menu EPG

7.2 EPG
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5. Hry

1. Stisknìte OK nebo        pro vstup do menu her.

2. Tlaè?tky PR +, PR-pohybujete kurzorem nahoru a dolù.

3. Stisknìte EXIT nebo       pro návrat do levého menu.

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

její spuštìní.
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:         Stisknìte OK na tomto tlaè?tku pro n?vrat 

kurzoru na aktu?ln? èas.

         : Stisknìte OK pro posun vzad a vpøed na 

èasové ose po pùlhodinových intervalech.

          : Stisknìte OK pro posun vzad a vpøed na 

èasové ose po hodinov?ch intervalech.

           : Stisknìte OK pro posun vzad a vpøed na 

èasové ose po dnech.

Použijte è?seln? tlaè?tka (0-9) pro pøímé 

zadání è?sla poþadovaného programu.

7.4 È?seln? tlaè?tka

Pokud je zadané è?slo mimo platn?ch è?sel v seznamu programù, na obrazovce se 

zobrazí "Zvolený program neexistuje". Stisknìte tlaè?tko OK pro zavøení okna.

V normálním režimu sledování stisknìte tlaè?tko TV / RADIO pro pøepnutí mezi 

módy TV a Rádio.

7.5 TV/RADIO

Stisknìte PR +, PR-pro pøepnutí na následující / pøedcházející program v seznamu. 

Pokud je pøijímaè v reþimu "Vðechny satelity", pøepínáte mezi všemi programy. 

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

specifického satelitu.

7.6 Tlaè?tka Nahoru / Dolù (Pøepínání programù)

Stisknìte tlaè?tko FIND pro zobrazen? okna 

"Najdi". Pomoc? è?seln?ch tlaè?tek na d?lkovém 

ovladaè i v loþte znaky textu, kter? chcete 

vyhledat, barevn?mi tlaè?tky proveïte pøíslušnou 

operaci.

7.3 Tlaèítko Find

4. Stisknìte zelené tlaè?tko pro vstup do menu èasovaèù. Aktuální program mùžete 

pøímo zadat do nìkterého z osmi èasovaèù. Pokud jsou všechny èasovaèe 

obsazené, na obrazovce se zobraz? "Èasovaè je pln?!".

3. Detailní Informace: V menu EPG vyberte pomocí tlaè?tek PR +, PR-

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

Stisknìte tlaè?tka              pro ?pravu hlasitosti.

Tlaè?tkem             sn?þ?te hlasitost, tlaè?tkem           hlasitost zv?ð?te.

7.7 Tlaè?tka Vlevo / Vpravo (Volume + / -)
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Stisknìte tlaè?tko       pro ?plné vypnut? zvuku. Dalð?m stisknut?m tohoto tlaè?tka 

nebo tlaè?tky              opìt zapnete zvuk.

7.8 Vypnutí zvuku (Mute)

Pøi sledování programu zastavíte stisknutím tlaèítka PAUSE obraz, zatímco zvuk 

pobìží dál. Opìtovným stisknutím tlaèítka PAUSE se obraz vrátí do živého vysílání.

7.9 Tlaè?tko Pause

1. Stisknìte tlaè?tko AUDIO pro zobrazen? menu pro 

nastaven? zvuku.

2. Tlaèítky                  mùžete zvuk nastavit na: Left 

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

3. Zmìna zvukového módu se projeví pouze na 

aktuálním programu, ne na všech programech v 

seznamu.

7.11 Tlaèidlo Audio

Stisknìte tlaè?tko      pro pøepnutí z aktuálního programu na poslední sledovaný 

program.

7.12  RecallTlaèítko

1. Stisknìte tlaè?tko FAV pro otevøení menu Skupin 

oblíbených programù.

2. Pomocí tlaè?tek        a        vyberte skupinu. 

Tlaè?tky PR +, PR-vyberte poþadovan? program. 

Stisknìte OK pro pøepnutí na vybraný program. 

Tlaè?tky MENU nebo EXIT ukonè?te menu.

3. Pokud nejsou uloþeny þ?dné obl?bené programy, 

zobraz? se zpr?va "Þ?dn? obl?ben? program" po 

stisknut? tlaè?tka FAV.

7.13  FAVTlaèítko

Stisknìte tlaè?tko pro zobrazen? teletextu aktu?ln?ho programu. Pokud program nevys?l? 

teletext, na obrazovce se zobraz? "Þ?dné teletextové data". Stisknìte tlaè?tko EXIT pro 

ukonèen?.

7.14 Teletext

1. Bìhem sledování TV nebo poslechu rádia stisknutím 

tlaè?tka OK zobraz?te Seznam TV resp. R?dio programù.

2. Tlaè?tky PR +, PR-se v seznamu pohybujete nahoru a 

dolù. Vyberte požadovaný program a stisknìte OK. 

Pøijímaè se pøepne na vybraný program.

3. Tlaè?tky mùžete vybrat satelit.

4. Stisknìte                  MENU nebo EXIT pro zavøení 

tohoto okna.

7.10 Tlaèítko OK
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Problém Možná pøíèina Øešení

Displej na pøedním
panely nesvítí.

Není obraz ani zvuk, ale na
pøedním panely svítí
èervené svìtlo.

Není pøipojen napájecí kabel.

Pøijímaè je vypnutý do Standby módu.

Zkontrolujte, zda je napájecí kabel
pøipojen do zásuvky.

Stisknìte tlaè?tko zapnut? (Standby).

Není zvuk nebo obraz.

Satelitní anténa nemíøí pøímo
na satelit na orbitì.

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

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

Špatný nebo rozpadající se
obraz.

Satelitní anténa nemíøí pøímo
na satelit na orbitì.

Upravte pozici antény.

Signál je pøíliš silný. Pøipojte na výstup LNB konvertoru
tlumící èlánek.

Satelitní anténa je pøíliš malá. Vymìòte za vìtší anténu.

Použitý LNB konvertor s vysokým
šumovým è?slem.

Vymìòte za LNB konvertor s nižším
šumovým è?slem.

Poškodený LNB konvertor. Vymìòte LNB.

Po zapnutí není
na obrazovce obraz.

Systém je zapojen pøes RF kabely. Zkontrolujte respektive správné
nalaïte UHF kanál.

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

Zmìòte výstupní kanál na vhodnìjší,
nebo zapojte systém pomocí SCART
kabelu.

Dálkový ovladaè nepracuje.

Vybité baterie. Vymìòte batérie.

Nemíøíte dálkový ovladaè spr?vnì.
Miøte dálkovým ovladaèem pøímo na
pøijímaè. Zkontrolujte, zda nìco neblokuje
snímaè na pøijímaèi.

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

pøetrvává, kontaktujte vašeho prodejce nebo autorizovaný servis.

Jiný video signál nebo
zemské vysílání ruší
satelitní pøíjem. 

Øešení Problémù
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